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INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL FACILITADOR DO DIÁLO GO SOBRE SEXUALIDADE 
ENTRE ADOLESCENTES: UM RECURSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE  PARA O ENSINO 

FORMAL E NÃO-FORMAL 
 

RESUMO  
 

TESE DE DOUTORADO 

 

Sonia Maria Figueira Mano  

 

O estudo apresenta o processo de criação e analisa a produção e avaliação do multimídia “Amor e 
Sexo: mitos, verdades e fantasias”, desenvolvido pelo Museu da Vida (Casa de Oswaldo Cruz, 
Fundação Oswaldo Cruz), como recurso para informação e reflexão sobre o tema sexualidade 
direcionado a adolescentes. O trabalho tem como fundamentos a comunicação em meio digital e a 
informação em sexualidade, centrada numa linha da educação em saúde que propõe o 
desenvolvimento pessoal dos adolescentes. No primeiro tópico, estudou-se a situação da 
informatização no Brasil, o uso dos recursos tecnológicos na educação e a proposta estabelecida 
pelas Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. No segundo, foram consideradas as 
propostas do Ministério da Educação e da Saúde brasileiros, do Ministério da Educação do Governo 
Português e a orientação efetuada para toda a Comunidade Européia, por meio do projeto SAFE, 
visando uma análise comparada das políticas públicas sobre educação e sexualidade na atualidade. 
Na fundamentação teórica, foi também incluída uma revisão sobre as formas de divulgação de 
informação educativa sobre sexualidade para o adolescente, refletindo sobre as demandas de 
atenção à saúde de jovens e aos seus direitos sexuais e reprodutivos. 
As avaliações do produto foram realizadas por um grupo de 36 adolescentes, alunos de escolas 
públicas das imediações de Manguinhos, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, e por 14 
profissionais de Secretarias Estaduais e do Ministério da Saúde. As análises realizadas revelaram o 
potencial do multimídia como recurso educativo diante da boa repercussão obtida junto ao público 
pesquisado. Foram levantaram sugestões para reformulações e ajustes necessários para a criação 
de uma nova versão aprimorada.  
O “Caderno de Perguntas”, uma ferramenta do multimídia que permite o registro do pensamento dos 
usuários, atendeu a expectativa de sua proposta e pode se tornar uma alternativa para professores e 
profissionais de saúde conhecerem o pensamento de grupos adolescentes. Essa forma reservada de 
registro do discurso do jovem, evitando a exposição pública, pode diminuir inibições ou 
constrangimentos e favorecer o debate nas atividades educativas, ao permitir o conhecimento prévio 
do pensamento, dúvidas e necessidades do grupo sobre o tema. Além disso, pode possibilitar 
estudos sobre as representações envolvidas nos processos de escolhas de adolescentes, frente a 
situações de risco.  
A possibilidade de utilização do multimídia como instrumento de pesquisa foi verificada por meio do 
método Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, proposto por Lèfevre e Lèfevre (2005), e comparou 
as representações obtidas no discurso apresentado no Caderno com o discurso relatado de forma 
manuscrita. Essas análises foram também comparadas com os desenhos desenvolvidos pelo mesmo 
grupo de adolescentes. Os resultados sugerem que o multimídia é um recurso que favorece a 
construção de uma intersubjetividade contextualizada histórica e socialmente e pode auxiliar na 
elaboração de novos projetos no âmbito do ensino formal e informal no que se refere às práticas de 
promoção da saúde.  
 
 
Palavras-chave: Tecnologia da Educação, Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação,  
Educação em Saúde, Sexualidade, Adolescência. 
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CREATION OF A VIRTUAL ENVIRONMENT AS A FACILITATOR OF DIALOGUE ABOUT 
SEXUALITY AMONG ADOLESCENTS: A RESOURCE OF HEALTH E DUCATION FOR FORMAL 

AND NON FORMAL TEACHING 
 

ABSTRACT  

 

THESIS FOR DOCTORATE  

 

Sonia Maria Figueira Mano 
 

This study presents the creation process and analyses the production and evaluation of the 
multimedia “Love and Sex: myths, truths and fantasies”, developed by the Museum of Life (Casa de 
Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz) as a resource for information en pondering over the theme 
sexuality in regards to the adolescents.  
This research starts from two central issues of the study: the communication in digital media and the 
information on sexuality, centered in a concept of health education that takes into account the 
personal development of the adolescents.  
In the first topic, we study the situation of digital inclusion in Brazil, the use of technological resources 
in education and the proposals originated from the Information and Communications Technologies. In 
the second topic, we analyze the proposals of the Brazilian Ministry of Education and Ministry of 
Health, of the Portuguese Ministry of Education and the European Community’s orientation, as 
expressed in the project SAFE, towards a comparative analysis of public policies about education and 
sexuality nowadays. In the theoretical background, we develop a revision on the forms of spreading 
educative information on sexuality for teens, reflecting about the demands of health attention from 
youths and their sexual and reproductive rights.  
The product’s evaluations  had been done by means of an inquire with a group of 36 adolescents, 
students of public schools located around Manguinhos, north zone of Rio de Janeiro, and with 14 
professionals of State Secretariats and of the Ministry of Health.  
The analysis revealed the potential application of the multimedia as educative resource in response to 
the results obtained with the public inquired. Suggestions for necessary adjustments had been raised 
leading to the creation of a new improved version.  
The “Notebook of Questions”, a tool of the multimedia that allows the register of the users’ thought, 
attained the expectation of its proposal and can become an alternative for professors and health 
professionals to analyze the thought of adolescent groups. Since it prevents the public exposition, this 
private form of register of the youth’s speech can diminish inhibitions or embarrassment and favor the 
debate on the educative activities by allowing the previous knowledge of the thoughts, doubts and 
necessities of the group about the subject. Moreover, it can make possible studies on the 
representations involved in the processes of choices of adolescents in face of risk situations.  
The possibility of use of the multimedia as a research instrument was verified using the method of 
Discourse of the Collective Subject, proposed by Lèfevre & Lèfevre (2005). The representations 
obtained by Notebook were compared with the speech registered by hand. These analysis where also 
compared with drawings done by the same group of adolescents.  
The results suggests that the multimedia is a resource that favors the construction of an inter-
subjectivity historically and socially contextualized and can help the elaboration of new projects in 
scope of the formal and informal learning in regards to the health promotion practice. 
 
Keywords: Education Technology, New Information and Communication Technologies, Health 
Education, Sexuality, Adolescence. 
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Apresentação do estudo 

 

O trabalho de desenvolvimento de multimídias e jogos educativos é o foco desta 

tese, que se coaduna com o meu interesse pessoal de aprofundar o estudo teórico 

sobre Novas Tecnologias e de refletir sobre a produção que vem sendo realizada, 

desde 1996, no Museu da Vida, um dos departamentos da Casa de Oswaldo Cruz, 

unidade da Fiocruz.  

A realização da tese centrou-se em um dos produtos desenvolvidos, o multimídia 

“Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” (Mano, Gouveia e Palma, 2004), 

realizado com o auxílio do CNPq, e também pela necessidade de avaliação do 

produto e das concepções empregadas pela equipe na sua criação. Entre as razões 

para focar o trabalho neste produto específico destaco o tema, ainda polêmico em 

nossa sociedade, principalmente para o público-alvo, os adolescentes, um público 

de especial interesse para o Museu. Isso exigiu um cuidado especial com a 

linguagem tanto textual e imagética como com o seu design.  

Outro fator determinante foi a introdução do instrumento Caderno de Perguntas 

(Mano e Gouveia, 2006). Essa atividade tradicional do jovem foi transposta para o 

meio virtual com o objetivo de possibilitar o registro de opiniões dos adolescentes no 

próprio multimídia, permitindo a leitura posterior por outros participantes. Os dados 

resultantes desses registros constituíram um material que merecia um estudo 

detalhado para averiguar, especialmente, as possibilidades do Caderno como 

recurso para o levantamento do pensamento dos adolescentes e as possibilidades 

de análise de seu discurso.   

Um outro fator igualmente importante na definição do foco de estudo foi o interesse 

institucional. Museus e centros de ciências são instituições culturais que têm o 

compromisso com a divulgação do conhecimento científico e tecnológico. O Museu 

da Vida participa do compromisso institucional de divulgar conhecimento sobre a 

saúde e as ciências biomédicas no Brasil. 

Outra questão que auxiliou na definição do foco de estudo foi o interesse social. 

Estudos sobre mídia digital são importantes porque a inclusão digital não se 

restringe à aquisição de equipamentos, mas também a produção de materiais 

diferenciados para os diversos públicos brasileiros. A criação de produtos 
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informativos e educativos que abordem temas como a sexualidades – uma questão 

de direito e de saúde – é registrada em diversas publicações e apontadas pelos 

Ministérios da Saúde e pelo Ministério da Educação.  

Essas são questões inovadoras que determinam a necessidade de estudos 

acadêmicos na área e a avaliação da produção existente uma vez que não basta 

produzir é preciso assegurar que os materiais produzidos tenham uma efetiva 

condição informativa e educativa. 

O tema sexualidade tem singular importância para a educação em saúde, se 

observamos o fato de que, entre 2005 e 2007, o Ministério da Saúde publicou três 

documentos de orientação sobre o tema1. 

As diferentes visões dos adolescentes sobre sexualidades, expressadas nos 

desenhos que ilustram a capa deste estudo, demonstram representações colhidas 

no decorrer desta pesquisa. Elas se somam a diversas outras falas significativas 

sobre a necessidade de informação em saúde em geral e sua urgência no caso da 

educação da sexualidade do adolescente. 

Essa constatação não foi novidade. O “Projeto Integrado de Arte e Ciência”, ponto 

inicial do projeto multimídia, identificou conceitos mal formulados e pouco 

conhecimento sobre o tema, registrando a necessidade de uma ação preventiva de 

educação em saúde nessa área para os adolescentes (Schall et al,1999). 

A idéia de desenvolver um produto, iniciado por meio dessa experiência, teve 

também o objetivo de ampliar o alcance das respostas dadas às perguntas de cerca 

de 3500 adolescentes e pré-adolescentes, alunos de escolas públicas municipais 

que participaram do projeto. As perguntas efetuadas por esses jovens constituíram 

um acervo de dúvidas e questionamentos dos adolescentes sobre o tema 

sexualidades, o que não poderia ser desprezado2.  

O levantamento de demandas específicas de conhecimento é um fator importante 

para definir temas para exposição na educação não-formal. Ao contrário do ensino 

formal, que tem sua definição de conteúdo estruturada em uma grade curricular 
                                                           
1  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde integral de adolescentes e 
jovens: orientações para a organização de serviços de saúde. Brasília: Editora do Ministério da 
Saúde, 2005. Brasil. Ministério da Saúde. Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma Prioridade do 
Governo (2006a) e Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de 
Adolescentes e Jovens (Brasil, 2006b). 
2 O “Projeto Integrado de Arte e Ciência” foi realizado pelo Laboratório de Educação Ambiental em 
Saúde (LEAS - IOC) e pelo Museu da Vida (MV – COC), da Fiocruz, em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a Companhia Teatral Produções Literárias, de Sura 
Berdichevsky. 
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disciplinar, instituições de educação não-formal detêm autonomia em suas pautas, 

definidas pelo interesse público e por sua afinidade com os seus compromissos 

institucionais.  

Museus e centros de ciências são instituições culturais que têm a educação não-

formal como sua primeira missão, determinada pelo avanço sucessivo do 

conhecimento da ciência e tecnologia e conseqüente demanda de atualização da 

sociedade. Esse compromisso com a divulgação do conhecimento científico e 

tecnológico fornece a essas instituições a definição de metas e direciona os temas 

de abordagem e a escolha dos meios apropriados para a sua apresentação ao 

público.   

O Museu da Vida é um dos laços da instituição com a sociedade brasileira e tem 

como missão difundir informações sobre saúde, ciência, tecnologia, condições 

básicas para a cidadania, além de divulgar o trabalho desenvolvido na instituição.  

O museu da Fiocruz trabalha com o tema vida, o que estende o seu conteúdo numa 

visão inter e multidisciplinar para inúmeros conteúdos (ciência biológica, física, 

química, história da ciência) e possibilidades de expressão fundamentados em 

enfoques educativos e comunicativos da informação. Dentre todos esses conteúdos, 

a saúde é tema central por ser um papel preponderante da instituição na sociedade, 

definido até por sua filiação ao Ministério da Saúde (MS).  

Com essa meta, o conteúdo sobre saúde perpassa, de forma transversal, as 

exposições permanentes apresentadas no Museu da Vida e os debates com o 

visitante, facilitando sua participação, experiência ativa e direcionando o tema para 

assuntos de interesse do público. Aspectos relacionados à saúde são também 

apresentados em atividades como jogos, hipertextos e multimídias, que procuram 

complementar as exposições e informar de modo lúdico. 

O tema sexualidades foi escolhido para apresentação pela sua importância para o 

bem-estar da população não apenas para prevenir a ocorrência de questões 

médicas, como as doenças sexualmente transmissíveis, mas, também, por sua 

correlação com o universo afetivo, o prazer e a valoração pessoal. A matéria torna-

se ainda mais complexa pela conotação de assunto de foro privado, uma questão 

íntima, e pelos tabus que, ainda nos dias atuais, cercam sua apresentação. 

Divulgar informações sobre sexualidades ainda é algo visto como um “incentivador” 

da prática sexual, numa concepção de que manter um silêncio histórico sobre ela 
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impede seu conhecimento e, espera-se, sua ação. Pesquisas atuais demonstram 

não só a impropriedade desse posicionamento, mas a relevância da exposição do 

tema e a prestação de orientação e atendimento médico preventivo para os 

adolescentes. Acima de tudo, apontam que a divulgação dessas informações como 

uma questão de direito do jovem (Ministério da Saúde, 2005; Comissão Européia de 

Estratégia de Saúde, 2007).     

O tema foi desenvolvido em mídia digital, um recurso de divulgação apreciado pelos 

adolescentes pela sua proximidade com a linguagem tecnológica do computador. O 

meio digital permite também a apresentação de inúmeros recursos, como vídeos e 

hipertextos, possibilitando uma comunicação mais atraente e diversificada e, outro 

ponto relevante diante do tema, uma apreciação individual do produto.  

O multimídia é apresentado ao público visitante na Sala da Comunicação, um dos 

espaços expositivos do Parque da Ciência, local onde 18 computadores permitem o 

uso de hipertextos, multimídias e a navegação pela Internet. Os equipamentos 

podem ser utilizados livremente ou por meio de oficinas pré-agendadas (como no 

caso do público escolar, que representa grande parte do público do Museu).  

 “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” (Mano; Gouveia e Palma, 2004) foi 

desenvolvido pelo Serviço de Design e Produtos de Divulgação Científica (SDPDC) 

do Museu da Vida e integra esse acervo de mídia digital disponível ao visitante. A 

concepção do multimídia foi iniciada em 1998, com a criação do primeiro roteiro. A 

partir desse texto, houve várias versões para aprimorar e desenvolver o material, até 

a criação do roteiro que concorreu ao Edital SocInfo/ProTeM 01/2001, do CNPq, e 

obteve os recursos necessários para a sua produção.  

Durante sua elaboração, o “Amor e Sexo” foi avaliado em três momentos por 

diferentes grupos de adolescentes visando assegurar sua condição educativa e a 

sua aceitação pelo público, antes do lançamento de sua primeira versão em 20043. 

O trabalho teve a consultoria de adolescentes, para garantir o interesse e a 

aceitação da linguagem, e dos doutores Virgínia Torres Schall, Maria Beatriz 

Guimarães e Orlando Meirelles Palma, que supervisionaram o conteúdo e a 

abordagem educativa.  

                                                           
3 Mano, Gouveia & Palma.  Multímedia "Love and Sex: truths, myths and fantasies" Anais do 4th 
Science Centre World Congress, Rio de Janeiro, 2005; Mano & Gouveia. Multimídia Amor e Sexo: 
mitos, verdades e fantasias. Anais da VIII Reunião da RED-POP, México, 2003.; Mano & Gouveia. 
Avaliação das possibilidades do recurso multimídia como meio educativo de transmissão de 
informações. Anais da VI Reunião da RED-POP, Rio de Janeiro, 1999.  
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Com os dados obtidos neste estudo, o produto deverá passar por nova fase de 

revisão e será relançado em 2008, em sua segunda edição. Essa revisão não foi o 

objetivo desse trabalho, mas, ao contrário, foi também fruto das análises, 

observações e avaliações efetuadas no processo de construção deste estudo. 

 O propósito desta reflexão foi registrar e analisar a experiência de criação, 

produção, avaliação e reformulação de um produto multimídia sobre um tema de 

saúde. Essa ação é justificada por ser apresentada em uma nova maneira de 

informar: o meio digital. Por representar uma ciência que está se construindo 

rapidamente, há uma necessidade de reflexão sobre a concepção e os possíveis 

resultados, principalmente como recurso para educação em saúde e divulgação 

científica na sociedade. 

O registro da experiência de construção de materiais em mídia digital é uma forma 

de socializar as diretrizes que influenciaram esta produção e as novas propostas 

originadas a partir das avaliações, contribuindo para o conhecimento existente sobre 

as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs).   

Em particular, esta análise visa refletir sobre a abordagem da informação em meios 

de divulgação e educação em saúde para adolescentes, associando reflexões sobre 

a área de conteúdo específico das sexualidades, e sobre a criação de produtos em 

mídia digital. 

Ambos os temas são parte de processos complexos em nossa sociedade. O tempo 

curto, pouco mais de uma década, em que a comunicação digital vem se 

desenvolvendo e a acelerada transmissão de informações e a transformação de 

costumes que trouxe no período, além do caráter transdisciplinar envolvido na 

elaboração de produtos são algumas de suas complexidades. Associa-se a elas a 

questão das sexualidades e toda uma série de difíceis questões sócio-culturais 

envolvidas tanto em sua prática como na formação de competências necessárias 

aos adolescentes para poder atuar em sua vida com autonomia e com o devido 

cuidado para preservar sua saúde. 

A associação desses temas representa a possibilidade de se pensar sobre a forma 

de apresentar aos adolescentes informação educativa em uma abordagem científica 

dentro de um mundo onde a ciência se reveste, cada vez mais, como verdade 

provisória, aberta e parcialmente indeterminada. Ao mesmo tempo, a disparidade de 

representações sociais e religiosas, inclusive os modismos e consumismos 

propagados pela mídia, induzem com facilidade a formas dissonantes de ser, 
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situação complicada ainda mais pelo silêncio e pelos interditos que historicamente 

acompanham as sexualidades do homem e da mulher. 

Refletir sobre esse antigo problema – a informação sobre sexualidades – e sobre as 

recentes tecnologias para a transmissão da informação e os modos de criação de 

novos materiais para suprir a demanda existente de mídias digitais formaram parte 

importante do caminho que constituiu este estudo e é apresentado a seguir. 
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Introdução 

A Educação Sexual dos adolescentes é um tema importante e complexo, conforme 

expresso pelos Ministérios brasileiros da Educação e da Saúde que demandam 

tanto a formação profissional específica como o desenvolvimento de materiais 

educativos para o suporte pedagógico das atividades.  

O estudo apresentou o processo de construção de uma proposta pedagógica capaz 

de subsidiar o educador na elaboração de programas de educação sexual para 

adolescentes por meio de abordagem sociocultural que incentive a sua participação.  

Ele registrou, dessa forma, o processo de criação do produto, as estratégias 

empregadas e as diversas avaliações do potencial do multimídia “Amor e Sexo: 

mitos, verdades e fantasias”, realizadas junto a adolescentes e profissionais da área 

de saúde.  

Para elaborar essas análises, foi realizada uma revisão da literatura sobre as formas 

de divulgação da informação nos processos educativos em saúde, disposta no 

primeiro capítulo. A revisão aborda também as alterações científicas e tecnológicas 

ocorridas na sociedade contemporânea, especificamente as que influenciaram a 

comunicação humana.   

Após essa análise, foi apresentada a proposta educacional do Museu da Vida, 

centrada no trabalho do psicólogo russo Lev Vygotsky, que introduziu a corrente 

sócio-histórica da educação e orienta as ações educativas e a concepção do 

multimídia. 

Estabelecidas essas bases conceituais, foi analisada a importância das ações de 

divulgação e de educação em saúde sobre sexualidades para os adolescentes. Essa 

reflexão sobre o conteúdo tratado no multimídia definiu a construção de uma 

percepção sobre adolescência e sexualidades, incluindo a sua inserção no contexto 

escolar.  

A revisão sobre a educação da sexualidade foi apoiada no conceito de Promoção da 

Saúde. Após essa introdução, foi mostrada a orientação oficial fornecida pelos 

órgãos governamentais brasileiros. A análise da orientação do Ministério da 

Educação foi feita com base em seu documento Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) na área de sexualidades (Brasil, 2004). A orientação fornecida pelo Ministério 

da Saúde foi pesquisada no seu site para jovens e nos documentos: Direitos 

Sexuais e Direitos Reprodutivos: uma Prioridade do Governo (2006a) e Marco 
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Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e 

Jovens (Brasil, 2006b). 

Complementando essa informação, foram analisadas as orientações feitas no 

documento “A Guide for developing policies on the sexual and reproductive Health 

and Rights for Young People in Europe” (2007), que estabelece recomendações 

feitas pelo projeto SAFE: A European partnership to promote the sexual and 

reproductive health and rights of young people, e a proposta de reforma do programa 

de educação sexual em Portugal, realizada no documento Relatório Preliminar 

(Governo de Portugal, Ministério da Educação, 2005).  

O objetivo de inserir a orientação que está sendo oferecida em Portugal partiu da 

observação da similaridade cultural, principalmente de natureza religiosa, existente 

entre os dois países. Além desse fato, a proposta do Ministério da Educação do 

Governo Português representou uma intervenção recente que tem gerado polêmica 

entre a população e, ao mesmo tempo, tem demonstrado as dificuldades das 

instituições escolares de se adaptarem a esse novo conteúdo. A análise dessas 

informações foi incluída como forma de reflexão sobre a orientação sexual e suas 

dificuldades de implantação em um sistema cultural tradicional e semelhante ao 

brasileiro.  

Durante essa análise, foi observado que as propostas apresentadas pelo Ministério 

de Educação Português eram relacionadas à proposta efetuada para toda a 

Comunidade Européia, por meio do projeto SAFE.  Esse material representa o 

pensamento de profissionais que tiveram o cuidado de considerar as inúmeras e 

enormes diferenças culturais e sociais existentes atualmente com a união da 

expressiva maioria dos países do continente.  Esse material forneceu uma reflexão 

acurada sobre as demandas de atenção à saúde de jovens na área sexual e por 

representar um parâmetro multicultural de atenção a seus direitos sexuais e 

reprodutivos. 

O segundo capítulo apresentou a proposta de divulgação da informação de centros 

e museus de ciência e, em especial, a do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz 

(COC), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).  

No terceiro capítulo, foram esboçados a estrutura o trabalho, com seus objetivos e a 

metodologia de análise dos dados: as representações sociais e o método de análise 

do Discurso do Sujeito Coletivo, proposto por Lèfevre e Lèfevre (2005). Em seguida 

foram apresentadas as limitações do estudo e explicações sobre a sua 
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apresentação ao Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz.  

O multimídia “Amor e Sexo”, objeto das avaliações e os materiais utilizados no 

estudo foi descrito no capítulo quatro. Esta parte do trabalho relata a experiência de 

construção do produto, refletindo sobre os conceitos utilizados em seu 

desenvolvimento e sua contribuição em programas de educação em saúde. Mostra, 

ainda, as reformulações elaboradas a partir das observações dos consultores e de 

testes preliminares, realizados por (i) alunos do Ensino Médio da Escola Politécnica 

Joaquim Venâncio, (ii) alunos do Curso de Monitores de Centros e Museus de 

Ciência do Museu da Vida, da Fiocruz e por participantes da Feira Ciência para a 

Vida, realizada pela Embrapa, na cidade de Brasília, em 2003. A primeira versão do 

multimídia foi avaliada pelos (iii) alunos da sétima série do Colégio Pedro II, Unidade 

Centro, no Rio de Janeiro, em 2004.  

O capítulo cinco apresentou uma nova etapa avaliativa elaborada em 2006 por meio 

da análise da opinião sobre o produto feito por 14 profissionais da área da saúde e 

por 36 estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro. 

Essas últimas informações foram descritas na forma do artigo “Avaliação do 

multimídia Amor e Sexo e de seu potencial o segundo o adolescente”, encaminhado 

para publicação na revista Ciência e Educação, em outubro de 2007. Deste 

levantamento deverá ainda ser submetido a publicação outro artigo, intitulado 

“Análise de tecnologia multimídia sobre sexualidades e seu potencial educativo na 

visão de profissionais de saúde”. 

O Capítulo seis registrou a pesquisa feita junto a esse último grupo de adolescentes 

sobre a utilidade do Caderno de Perguntas, um software apresentado no multimídia 

que tem como objetivo permitir uma participação do usuário no produto e favorecer o 

intercâmbio de suas idéias com futuros participantes. Essa análise procurou 

demonstrar também a eficácia do instrumento como forma de registro do 

pensamento dos adolescentes e suas representações sobre temas relacionados à 

sexualidades.   

O relato foi também elaborado no formato de um artigo, intitulado “Caderno de 

Perguntas: ferramenta digital para a pesquisa do universo adolescente” e, após 

revisão final, será submetido à publicação em revista científica da área de 

Tecnologia Educacional. Nesse enfoque, procurou-se demonstrar as possibilidades 

de uso das informações fornecidas pelos adolescentes, como favorecer o debate 

nas atividades educativas, ao permitir ao professor ou profissional de saúde o 
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conhecimento do pensamento do grupo e de suas dúvidas e necessidades de 

conhecimento.     

Uma outra análise mostra as possibilidades do Caderno de Perguntas como 

instrumento de pesquisa, validando suas possibilidades de colher informações 

relevantes em comparação com outros meios de registro do discurso. Esse estudo 

comparou as representações obtidas pelo relato escrito e por desenhos 

desenvolvidos pelo mesmo grupo com os registros digitados no Caderno sobre o 

mesmo tema.  

As considerações finais do estudo demonstraram sua aprovação por uma expressiva 

maioria de usuários como instrumento educativo para sexualidades dos 

adolescentes, principalmente pelo público-alvo; o estudante do primeiro segmento 

do ensino fundamental e os profissionais de saúde. 

A nova etapa de avaliação do produto reforçou também a importância do próprio 

processo avaliativo pelos subsídios fornecidos para a elaboração de novas 

propostas, ampliando as expectativas iniciais de que a tese seria um desfecho de 

um longo trabalho. As avaliações e a revisão conceitual permitiram aprofundar a 

proposta do multimídia e ampliar seu alcance por meio de novas mídias. 

Essas últimas considerações sintetizaram as principais propostas sobre o processo 

de apresentar informações sobre saúde em mídia digital para os adolescentes, 

aprofundando a reflexão sobre as necessidades e as condições desse público em 

particular e também sobre o tema em questão (a educação para a sexualidade). 

O capítulo sete encerra refletindo sobre o fato de que, além de resgatar conceitos 

obtidos no processo de produção do multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e 

fantasias”, o trabalho desenvolvido neste estudo permitirá ampliar o efeito de sua 

ação, seja em termos de sua eficácia como de acesso, aumentando o alcance do 

projeto e otimizando os investimentos empregados em sua realização. 
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CAPÍTULO 1 

Divulgação de informação educativa em saúde para os  

adolescentes 

1.1 – Contexto social e comunicação em saúde 

A evolução científica e tecnológica do século XX tornou possível a chamada “era da 

comunicação”, conhecida, na década de 60 do século passado, como “cultura de 

massa” e como “movimento de globalização do planeta” nos anos 90. A inovação 

nas formas de comunicação humana aumentou a complexidade das relações 

sóciopolíticas e culturais de populações humanas.  

O avanço de processos de comunicação – como o desenvolvimento da linguagem 

falada, há cerca de 100 mil anos, ou a invenção da escrita, aproximadamente há 

quatro mil anos AC – foi responsável pelo surgimento de novas formas de 

organização social. Por meio da transmissão oral e posteriormente da escrita, 

tornou-se possível o registro do saber e o legado de grandes sistemas de 

pensamento científico e filosófico. Da mesma forma, foram criadas bases para o 

comércio em larga escala, rompendo fronteiras, gerando intercâmbio de códigos 

culturais, raciais e sociais (Grimberg, 1967; Teixeira e Cyrino;2003).  

Essa aceleração do processo sociocultural também pode ser relacionada a diversos 

outros eventos tecnológicos, como a invenção da imprensa por Guttemberg, no 

século XV. A publicação da informação permitiu maior acesso a formas de 

conhecimento e foi um fator determinante para a expansão da ciência e da 

tecnologia na época, assim como para o surgimento dos movimentos humanistas e 

revolucionários que se difundiram pelo mundo.  

O avanço ocorrido na revolução industrial – como o telégrafo e posteriormente o 

rádio, a televisão, o telefone, a Internet – foi marco da escalada tecnológica que 

possibilitou a difusão da informação e a comunicação instantânea ao final do século 

XX. Nesse contexto, a ciência e sua aplicação tecnológica abriram caminho para a 

generalização de idéias e costumes sociais, facilitando a transformação dos 

parâmetros de poder, que segundo o historiador e teórico da arte Giulio Argan 

(1993), passaram de uma “aristocracia do sangue”, para uma aristocracia da cultura 

e da inteligência. 
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As transformações nas esferas produtivas impulsionadas por este saber passaram a 

exigir a formação de profissionais com capacidade de inovação, transformando o 

próprio conceito de trabalho, criando preceitos novos. Neste novo século, produção, 

trabalho e estudo aliam-se a prazer, criatividade, lazer e tempo livre para que as 

idéias surjam, como propõe De Masi (2000).  

Todas essas mudanças parecem, entretanto, ser apenas a etapa inicial do processo. 

Segundo dados da World Future Society, o conhecimento fornecido atualmente à 

sociedade vem aumentando na proporção de 100% a cada cinco anos, com a 

assustadora previsão de duplicação trimestral em menos de uma década. Essa 

estimativa vem ao encontro a já constatada dificuldade de selecionar e reter 

informações diante de tantos estímulos e ofertas (Moraes, 2006). 

No processo de produção tecnológica, o intercâmbio acelerado de informações 

realimenta o avanço científico em todos os setores do conhecimento, inclusive na 

área biomédica.  

Além do desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia para diagnósticos, 

pesquisa e novos medicamentos para o combate a doenças, a tecnologia auxilia na 

busca da prevenção de problemas de saúde. A divulgação de conhecimentos nessa 

área para o grande público torna informações sobre a saúde disponíveis e 

acessíveis a uma expressiva parte da população mundial. Seja via programas de 

televisão, rádio, jornais, Internet ou, mais especificamente, pelas redes educacionais 

ou campanhas de esclarecimento, as informações sobre meios da prevenção de 

doenças e manutenção da saúde atinge a sociedade em seu cotidiano.  

Essa ‘revolução’ anunciada por Marshal McLuhan, nos anos 60 do século passado, 

traduziu-se em mudanças importantes para a sociedade como um todo. E repercutiu 

diretamente sobre a família e a conduta individual dos cidadãos, por meio de um 

processo de elaboração de novas negociações, num período muito curto de tempo 

para permitir a consolidação de novos hábitos e percepções de vida.  

Essa mudança contínua e massiva que vem se acentuando nos últimos trinta anos 

se relaciona diretamente aos meios de produção e de comunicação e à rapidez de 

divulgação de novos discursos. Nesse processo de comunicação exacerbada, o 

somatório de vozes diferentes, muitas vezes contrastantes, afeta as normas de vida 

tradicionais.  
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Essa reformulação sistemática do sistema social dificulta ao sujeito viver sua vida 

pautada em um processo auto-reflexivo. A interferência desse processo na 

construção da realidade social tem sido questão central para os estudos 

antropológicos e sociológicos na atualidade. Seus resultados têm, segundo Sodré, 

“levado à convicção de que a mídia é estruturadora ou reestruturadora de 

percepções e cognições, funcionando como uma espécie de agenda coletiva” 

(Sodré, 2006; p. 23). Sua condição como fonte instauradora e produtora de sentidos 

é referenciada por grande número de autores nacionais, como: Castiel (2003), Pinto 

(2002), Araújo (2000), Pedro Demo (2000) e internacionais, como: Michael Foucault 

(1979), Pierre Bourdieu (2002), Felix Guattari (1996) e Lipovetsky (1989), entre 

outros que igualmente consideraram essa relação.  

O estímulo a mudanças de hábitos, suposições pessoais e condicionantes sociais 

pode induzir alterações na coerência de pensar e agir e na estrutura de 

representações, restringindo a autonomia. Além disso, pode interferir na estabilidade 

emocional e psíquica, pela indução a comportamentos e novos valores que 

dificultem o encontro de um sentido de pertencimento, necessário à defesa contra 

ansiedades existenciais, como o sentimento de solidão.   

A práxis individualista, proposta subjetivamente na cultura neoliberal e estimulada na 

mídia, instiga a ruptura com os valores tradicionais, geralmente fatores formadores 

de identidade alicerçados na infância e consolidados no período adolescente. O 

novo padrão de identificação exige reconhecimento social, o ser ‘visto’, 

‘reconhecido’, ‘ter o foco de atenção sobre si’, o que significa ter atitudes coerentes 

com padrões de comportamento refletidos na mídia. Essa exigência desvaloriza e 

restringe subjetivamente, rotulando como inadequado qualquer comportamento 

‘diferente’, que não seja autorizado, dentro da norma e do padrão pela imagem de 

consumo propagado.  Para ter essa imagem, o consumidor é disciplinado para a 

compra de produtos, imagens, posturas, idéias e comportamentos que espelhem 

modismos de ciclos de vida sucessivamente mais curtos. 

Embora a sociedade brasileira disponha de um poder de consumo relativamente 

menor do que algumas outras sociedades capitalistas mundiais, é interessante 

observar que nosso povo detém o segundo lugar no ranking de maior tempo como 

consumidor de informação televisiva. O telespectador brasileiro permanece, em 

média, quatro horas e 53 minutos diante da televisão, apenas ficando atrás dos 
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japoneses, que assistem à televisão durante cinco horas por dia (Folha de São 

Paulo, 2005). 

Mesmo sem referências diretas sobre as possíveis implicações dessa massiva 

exposição ao consumo, pode-se inferir que essa prática intensifica a possibilidade 

de quebra de percepções e representações familiares e culturais, ampliando o 

potencial de ansiedade e frustração em nossa sociedade. 

Reconhecidamente, a mídia não é neutra. E, nas sociedades capitalistas, as 

grandes corporações internacionais de informação são instituições comerciais e 

mantêm uma relação com a sociedade numa ótica de mercado, de modo evidente e 

indiscutível.  

Um comercial veiculado este ano pela mídia expressa de modo literal essa prática 

comercial. Para vender um modelo específico de automóveis, apela para o fato de 

que todo mundo é igual, pensa igual, faz igual, segue modelos. Poucos são como 

ele, diferentes. E, se o consumidor que assiste a essa mídia quiser ser ‘como ele’ 

deve ter o carro citado. Isto é, para ser especial e diferente do resto do mundo, é 

necessário ser igual ao modelo apresentado. Caso contrário, deve-se conviver com 

a sub-reptícia sensação de ser ninguém, não ser especial e com a respectiva 

desvalorização a que esse papel remete. 

Esse é um exemplo da “hora do intervalo” que, assim como o uso de merchandising, 

possibilita que a televisão induza uma mensagem sedutora para o consumo até 

mesmo de artigos de notório risco para a saúde da população. Maia considera que 

não há argumentação racional nos anúncios (..) some nte a vinculação do 

produto a situações emocionalmente positivas ou a e stímulos desejáveis." 

"As necessidades que as pessoas têm não são desejos  de produtos, mas sim 

de sentimentos. (..) Desejos de segurança, de afeto , de status, de filiação a 

um grupo, de sexo, de liberdade, de justiça. O próx imo passo é apresentar um 

produto, um serviço ou uma marca como uma resposta viável a esses 

anseios (Revista Galileu, 2005). 

Como exemplo dessa linha de reflexão na área da saúde, Fernando Lefèvre (1992) 

argumenta que medicamentos tornaram-se “bens de consumo que aparecem como 

propiciadores de saúde”. Essa alusão transfere, simbolicamente, a saúde para um 

produto externo ao corpo e que deve ser adquirido para a manutenção da vida, 

evitando o mal-estar, o envelhecimento, a doença e a morte. Neste contexto, as 

mercadorias de saúde tornam-se irrecusáveis 
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para toda a sociedade, o que retira a saúde e a doe nça da dimensão orgânica 

e torna-as questões de necessidades. A saúde e a do ença, esvaziadas de 

suas causas sociais, passam a ser atendidas através  de mercadorias criadas 

para atenuar até aos males produzidos pelo próprio modo de organização 

econômico e social, como:  agitação, estresse, exce sso de peso, ansiedade, 

tensão, entre outros atributos constitutivos de doe nças (p.35) . 

É evidente que o consumidor tem seus próprios mecanismos de percepção e não é 

apenas sujeito aos efeitos negativos dessa propaganda maciça. A própria mídia 

expõe tanto pela massificação (que induz a percepção) como pela própria 

apresentação em programas informativos de análises sobre o uso abusivo da 

propaganda e suas conseqüências. Além de programas informativos o próprio 

consumidor detém hoje – seja por meio de páginas próprias na Internet ou por blogs 

pessoais – a oportunidade de conhecer outros pontos de vistas e informações que 

contestam e que instruem sobre praticamente todos os temas disponíveis.   

Além disso, embora escolhas possam ser influenciadas por emoções e desejos, 

induzidas pela mídia, elas defrontam-se também com dogmas, crenças familiares, 

religiosas, sociais ou culturais que influenciam o julgamento e a tomada de decisões. 

Isso remete a outro fator de importância que são as condições de vida e de acesso a 

bens culturais (Bourdieu, 1989).  

O ponto importante para se ter em mente, entretanto, é a compreensão de que a 

ação dos indivíduos não é unicamente determinada por seu pensamento consciente 

racional e informado. E isso expõe claramente a complexidade e o desafio do campo 

da Promoção da Saúde. 

A aceitação das sexualidades dos adolescentes acompanha o quadro de 

transformações mundiais que, em poucas décadas, vêm reformulando padrões de 

comportamento amoroso e sexual da sociedade. Da idéia tradicional de privatização 

do corpo e de rejeição à idéia do sexo desvinculado ao casamento monogâmico, útil, 

reprodutivo (Áries, 1978), a sociedade ocidental pós-moderna vem permitindo a 

expressão sexual mais liberal. 

Essa mudança de valores, entretanto, é um processo que apresenta padrões 

distintos de aceitação em diferentes comunidades, dependendo de seus 

condicionantes, como religião e conceitos familiares e culturais específicos, como 

observa Heilborn (2006). A autora, em sua recente pesquisa sobre o tema em 

grandes centros urbanos, registrou uma “aceitação relativa” da existência do 
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sentimento sexual dos adolescentes no Brasil, uma vez que constatou ainda existir a 

interdição do debate familiar e social sobre sexo. Assim, essa maior liberalidade e 

exposição de novos comportamentos e valores, divulgados em programas de 

entretenimento e meios de comunicação, contradizem, em nossa sociedade a 

atuação pessoal, de caráter privado que se associa ao tradicional silêncio social 

sobre as diferentes possibilidades de expressão da sexualidade. 

Essa mudança social concretiza-se em um lento processo de modelagem de novas 

representações, sobrepujando a formação tradicional num processo subliminar. Esse 

pressuposto parte do conceito de que o meio social fundamenta o pensamento 

humano e, conseqüentemente, mudanças sociais acarretam mudanças psicológicas 

no ser humano (Nicolaci-da-Costa, 2004).  

Do mesmo modo que um processo subliminar e subjetivo ‘normaliza’ o sujeito social, 

induzindo a comportamentos e opiniões, a possibilidade do desenvolvimento 

individual de uma visão crítica é real e sempre presente, conforme também 

asseguram diversas correntes do pensamento filosófico4. Esse conceito contradiz 

qualquer visão determinística – social ou psíquica –, que vê o homem e a mulher 

como um ser não dotado de autodeterminação e agente de sua própria desvalia. Ao 

contrário, o ser humano dispõe da capacidade de irromper e afirmar novas maneiras 

de ser, gerando graus diferenciados de sensibilidade e percepção do mundo 

(Guattari e Resnik, 1986)  

Esse processo de desenvolvimento pessoal, que permite ao sujeito alterar seu 

pensamento e ação com base na percepção de novos conhecimentos, é um 

conceito proveniente do campo filosófico e se apóia em autores como Foucault 

(2001), que refletiu sobre os eixos do saber, do poder e das práticas de si.  

Essa concepção filosófica confere um fundamento importante para propostas 

educativas centradas no reconhecimento do homem e da mulher como seres que se 

produzem na história e no contexto social. Nessa visão, a ação educativa torna-se 

uma prática reflexiva em detrimento de um ensino para a re-cognição, isto é, para o 

reconhecimento rápido e correto das representações adquiridas no campo estudado.  

                                                           
4  Esse debate entre o desejo e a ação humana consciente é parte do corpus de estudo filosófico ou 
da arte dos conceitos, em diferentes enfoques, como o pensamento grego, de Aristóteles à Epicuro, 
de Decártes ao conceito de expansão da potência na Ética de Spinoza, no século XVII, até autores 
contemporâneos como Foucault, Guattari, Delleuze, entre outros. 
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1.2 – Educação como processo sócio-histórico 

O desenvolvimento do multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” foi 

baseado teoricamente pela concepção educativa de Lev Vygotsky (1998). Psicólogo, 

nascido na Rússia em 1896 e falecido aos 37 anos de idade, teve em seu curto 

período de vida uma carreira de grande produção intelectual, atuando como 

professor e pesquisador, transitando pelos campos da neurologia, psicologia, 

estudos da linguagem e educação. Desses conhecimentos formou uma teoria que 

influenciou decisivamente tanto a psicologia cognitiva como a pedagogia moderna. A 

obra do autor representou uma contribuição tanto para a área da aprendizagem 

como para a compreensão da construção da identidade, relacionando-as 

diretamente com as experiências culturais que afetam o indivíduo e que, por sua 

vez, influenciarão a sociedade por meio da sua própria atuação. Essa abordagem 

relaciona diretamente o desenvolvimento humano e a aquisição de conhecimento à 

interação social e à imersão cultural, mediados pela linguagem e pela expressão 

afetiva (Schall, 1996).  

Suas propostas tiveram grande influência nos países da "cortina de ferro", pela 

ênfase na dimensão social como fator de formação do sujeito, visão que 

corresponde aos ideais do marxismo, que tem no socialismo o ponto central da 

doutrina.  

O trabalho de Vygotsky só se tornou conhecido no ocidente a partir de 1962, quando 

sua obra foi divulgada por seu discípulo Alexander Luria em congressos 

internacionais. 

Na teoria do autor, a gênese do conhecimento é produzida na intersubjetividade 

histórico-social e, por isso, é marcada pelas condições de sua existência. O 

desenvolvimento do indivíduo é resultado, assim, de uma rede complexa e dinâmica 

de relações, possível pela condição humana de fazer mediações. Isso enfatiza a 

importância da linguagem, sistema simbólico que permite estabelecer, reconhecer e 

comunicar signos, possibilitando a mediação de informações e o imaginar de 

relações e conceitos para criar soluções e resolver problemas.  

O cérebro é a base biológica da mente humana e suas peculiaridades físico-

químicas definem possibilidades para o desenvolvimento humano. As funções 

psicológicas superiores, como a linguagem e a memória, porém, são construídas ao 

longo da história social do homem e da mulher em sua relação com o mundo e se 
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formam em processos voluntários e conscientes, a partir da aprendizagem a que 

teve acesso em seu meio. 

Para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, usualmente a família. 

Nesse ambiente serão estabelecidas suas primeiras relações com o mundo: as 

imagens, o contato físico e o surgimento da apreensão dos signos pela palavra 

aprendida. Essa interação inicia o aprendizado da primeira etapa de 

desenvolvimento, o nível interpsicológico ou social, que desenvolverá as funções 

psicológicas superiores até alcançar o nível individual, ou intrapsicológico, onde o 

processo de aprendizado é centrado no interior da pessoa. Na concepção do autor, 

o desenvolvimento caminha do nível social, ou mais dependente da mediação em 

seu processo de aprendizado, para o individual, que, ao contrário, torna-o apto à 

atividade auto-reflexiva e com ela a percepção de si mesmo, de seus processos 

psíquicos e da conceituação da realidade exterior. 

Na ação da aprendizagem existem dois estágios identificados por Vygotsky. O 

primeiro deles é o já adquirido ou formado, que determina o que a criança já é capaz 

de fazer por si própria ou o estágio de desenvolvimento de sua condição 

intrapsicológica. O segundo deles é potencial, ou seja, seu nível interpsicológico, 

que determina a condição necessária de aprender na mediação com o outro.  

Essa conexão é definida como um espaço de interação, ou “zona de 

desenvolvimento proximal”, e representa a distância entre os níveis de 

desenvolvimento potencial e desenvolvimento já adquirido. Esse “espaço dinâmico” 

compreendido entre o que é possível de se resolver sozinho (nível de 

desenvolvimento real) e o que se poderá resolver por meio da mediação humana 

seria seguido pela aquisição do conhecimento e alcance de um novo patamar, um 

novo nível de desenvolvimento real.  

Uma mediação positiva, como o processo pedagógico, é intencional e deliberada no 

estímulo ao interesse. Ela provoca avanços possíveis ao interferir no nível de 

desenvolvimento real e estabelecer desafios que partam desse espaço, já adquirido, 

como base para a construção de novos conceitos. 

O conceito de zona de conhecimento proximal, em particular, tornou-se 

paradigmático no campo da educação. Essa base prévia deve ser identificada pelo 

mediador e servir de nível a partir do qual se pode estabelecer uma seqüência na 

construção de um saber intelectualmente mais avançado. A elaboração desse novo 

patamar se dá por meio de uma síntese (outro conceito importante em sua obra), 
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que permite a transcendência tanto do saber anterior como do que é apresentado, 

numa apropriação própria e particular.  

Esse processo possibilita a elaboração de conclusões e conhecimentos até mais 

aprofundados do que o inicialmente proposto, conforme o desenvolvimento do nível 

interpsicológico da pessoa, explicando o surgimento de novas idéias e não apenas o 

aprendizado definido no processo educativo. Para esse estágio ser atingido, o autor 

pressupõe que houve, previamente, a aquisição da fala social, ou seja, a apreensão 

dos mecanismos necessários para atingir a fala interior, ou pensamento reflexivo. 

Essa capacidade de constante recriação do conhecimento por meio reflexivo e pelo 

estímulo social, como a ação educativa, é uma condição essencial para permitir a 

escolha informada e autônoma do sujeito sobre sua saúde e sua vida. Isso é 

particularmente importante nesse tempo atual, diante das possibilidades diversas de 

papéis, rituais e formas de relacionamento amoroso apresentados na sociedade e 

da liberdade que constitucionalmente todo ser humano deve ter ao fazer suas 

escolhas.  

A proposta educativa de Vygotsky induz, também, a idéia de que, como o processo 

de aprendizado e o desenvolvimento da capacidade intelectual estão interligados, 

eles resultam no aumento da própria capacidade intelectual de aprender. O 

aprendizado fundamentado nessa diretriz tem utilidade renovada no tempo atual, 

onde o saber vem se tornando relativo e exigindo a capacidade de pensar e 

determinar caminhos e ações.   

Um trabalho educativo centrado em valores sócio-históricos, como o proposto por 

Vygotsky, espera auxiliar na reflexão sobre a vida e sobre escolhas de forma 

autônoma, fator preponderante para a sua escolha no trabalho com adolescentes, 

diante de sua maior exposição a situações que podem gerar riscos para a sua saúde 

(Schall, 2000)5. 

                                                           
5 O texto acima foi construído a partir da leitura dos seguintes livros de VYGOTSKY:  A formação 
social da mente (1987); Pensamento e linguagem (1988) e de Luria, Curso de Psicologia Geral, Vol 
III, Atenção e Memória (1979). 
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1.3 – A adolescência e sexualidades 

1.3.1 – Sexualidades: um silêncio histórico 

A sexualidade é uma dimensão fundamental de todas a s etapas da vida de 

homens e mulheres, envolvendo práticas e desejos re lacionados à satisfação, 

à afetividade, ao prazer, aos sentimentos, ao exerc ício da liberdade e à saúde. 

(Ministério da Saúde, 2006, p. 13).  

 

Essa definição fornecida pelo Ministério da Saúde faz parte do referencial teórico 

para o trabalho de orientação das sexualidades dos adolescentes que objetive o 

alcance do exercício reflexivo e autônomo do cuidado com a saúde.  

Proporcionar essa formação que vise à autonomia implica na oferta de ações 

educativas estruturadas numa visão sócio-histórica fundamentada no interesse e na 

realidade de vida do indivíduo.  

O tema sexualidade é objeto de restrições e de uma histórica omissão familiar e 

social.  Essa restrição social já havia sido revelada por Kinsey (1954) em sua 

pesquisa sobre a conduta sexual da mulher, que identificou a defasagem entre os 

costumes – expressos como cultura ostensiva – e o verdadeiro comportamento ou a 

cultura velada. Nesse quadro, a desinformação de homens, mulheres, adolescentes 

e pré-adolescentes, segundo o autor, é fator de desajuste emocional e social, 

também silenciado diante da impossibilidade de sua expressão. A mocidade, que 

nos anos 1950 representava os jovens solteiros em geral, tinha restrições não só em 

termos de informação, como em seu comportamento, conforme descrito pelo autor: 

Os problemas resultam do fato de que a mulher e o h omem se tornam 

biologicamente adultos alguns anos antes dos nossos  costumes sociais e 

das leis os reconhecerem como tais, e do fato de a nossa civilização ter cada 

vez mais insistido que as funções sexuais devem ser  restritas às pessoas 

legalmente reconhecidas como adultas e, particularm ente, aos adultos 

casados. (...) Mas, nem a lei nem os costumes podem  alterar a idade do início 

da adolescência nem o desenvolvimento das capacidad es sexuais dos jovens 

adolescentes. Conseqüentemente, eles continuam a se r despertados 

sexualmente a reagir até obter o orgasmo (Kinsey,19 54; p. 14 e 15).  

Há algumas décadas, mais precisamente desde o início da epidemia da Aids, a 

população tem sido informada sobre as doenças causadas pelo contágio sexual. 



 21 

Posteriormente, com o aumento do número de casos, aumentou-se a informação 

sobre anticoncepção e gravidez indesejada. É essa informação pontual e específica 

que chega ao jovem brasileiro, em detrimento de uma orientação educativa 

abrangente sobre a prática sexual. A eficácia dessa política pode ser questionada 

por pesquisas sobre o comportamento dos adolescentes, onde se comprova que 

conhecer a informação não garante a adesão ao comportamento esperado (Silva 

2002; Monteiro 2002; Zagury 1996; Abranmovay et al.1999 e Castro et al. 2004). 

Essa eficácia relativa e as circunstâncias sociais que envolvem situações a priori 

indesejáveis foram interpretadas na recente investigação: Gravidez na adolescência: 

estudo multicêntrico sobre jovens: sexualidade e reprodução no Brasil (Pesquisa 

GRAVAD)6. Heilborn (2006), coordenadora do estudo, revela que a gravidez na 

adolescência não é um antigo problema da saúde coletiva brasileira. Ele tornou-se 

visível diante da diminuição da taxa da fecundidade em mulheres adultas e de novos 

papéis sociais atribuídos à mulher7.  

Nessa perspectiva, a gravidez na adolescência pode ser relacionada com as 

oportunidades sociais ligadas às condições de existência dos jovens pais. Os dados 

da Pesquisa GRAVAD demonstram, por exemplo, que a gestação tem menor 

impacto no abandono escolar materno, uma vez que, na ocasião da gravidez, 

grande parte das mães não estudava. Esses dados podem ser correlacionados, 

também, com informações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), de 2003, que demonstram (sem considerar as grandes distorções e 

disparidades regionais) que 58,9% dos adolescentes com até 18 anos de idade não 

freqüentam mais a escola (Heilborn, 2006).   

Essa informação reforça a visão de que um percentual significativo de casos 

considerados como um problema de saúde coletiva pode ser fruto de circunstâncias 

sociais adversas, como a ineficiência do sistema educacional ou a falta de 

perspectiva profissional de jovens para acessar o sistema produtivo. Esses 

exemplos podem explicar o fato da gravidez representar um papel desejado e 

planejado, parte de um processo emancipatório para a vida adulta e da consolidação 

                                                           
6 Gravidez na adolescência: estudo multicêntrico sobre jovens: sexualidade e reprodução no Brasil  
(Pesquisa  GRAVAD), organizada por Heilborn [et al] (2006) foi elaborada em três municípios 
brasileiros: as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. 
7 Aquino e col (2006) informam que a taxa de fecundidade no país decresceu de 6,2 filhos, em 1940, 
para 2 filhos por mulher, no ano 2000, indicando uma redução de 53,7% em 60 anos. (p. 103) 

Segundo estimativa dos dados do Ministério da Saúde dois terços dos partos no Brasil são de 
mulheres entre 10 e 19 anos (Camarano, 2000).  
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de relações amorosas estáveis de casais jovens.  Neste sentido, a gravidez 

adolescente pode representar um processo ou rito de passagem e se tornar “mãe” 

ou “pai” seria uma forma de facilitar a aceitação do adolescente como um ser adulto 

em suas famílias (Ministério da Saúde, 2006; Brandão, 2006; Monteiro, 2004; 

Cabral, 2003).  

Essa mesma situação pôde ser observada na França, em estudo realizado por Le 

Van (1998; apud Brandão, 2006). A gravidez de “inserção” foi descrita pelo autor 

como a maternidade desejada e planejada para fornecer sentido à vida. O estudo 

revela determinantes importantes do quadro como a ocorrência entre jovens em 

situação de carência e pobreza, que não estudavam e se encontravam 

desempregados. O estudo social sobre esse tipo de gravidez revela também que ela 

seria vista como um ponto de ancoragem para evitar a deriva social de jovens sem 

perspectivas e projetos existenciais. O filho teria, assim, a função de suprir uma 

carência emocional e a maternidade ofereceria um papel social reconhecido e 

mitificado, além de poder fortalecer o vínculo conjugal8.  

Esse ponto converge para uma discussão mais ampla: a educação como condição 

de cidadania, por possibilitar a aspiração a melhores projetos de vida (Schall, 1992; 

Czeresnia & Freitas, 2003). Essa visão é também fundamentada no conceito de 

saúde gerado na VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 

1986, onde a saúde foi definida como conseqüência da boa qualidade de 

alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, emprego, lazer, 

liberdade, acesso à terra, acesso a serviços de saúde e condições existenciais 

vinculadas às formas de organização social  (ibidem) . 

No nosso país, marcado pela desigualdade social, pertencer a comunidades com 

menor acesso a uma qualificação profissional pode facilitar a falta de expectativas 

existenciais e pode ser um determinante para a escolha de jovens adolescentes pelo 

papel de mãe e esposa.   

                                                           
8 Além da gravidez de inserção descrita acima, Le Van classificou outros quatro padrões de 
ocorrência de gravidez “precoce”: a “identitária”, que ocorre entre jovens de comunidades 
desfavorecidas que, embora possuam informações, não as utilizam em sua prevenção. O “rito de 
iniciação”, representado por jovens de poder aquisitivo e de ambiental liberal, em que a gravidez é um 
marco desejado, e não a maternidade. Nesse quadro, a busca é de estabilidade da relação, além da 
atenção familiar.  Outro perfil enquadrado é a gravidez “SOS”, que tem em comum ser assumida 
como acidental, em famílias disfuncionais, independente de classe econômica. A maternidade é 
desejada, mas a instabilidade pode levar ao aborto, com repercussões emocionais difíceis. O último 
tipo definido é a “acidental”, onde falhas no método anticoncepção ou de entendimento provocam a 
gravidez inesperada (apud Brandão, 2006).  
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Essa correlação é também apontada por Camarano (1998), que demonstra a 

variação existente no número de casos de gravidez de jovens de diferentes classes 

sociais no período de 1986 a 1991. A pesquisa demonstrou a incidência de 13 casos 

em mil de gravidez entre jovens com idade entre 15 e 19 anos, na população de 

melhor poder aquisitivo. Nas classes populares, entretanto, esse número cresceu 

para 128 casos em mil9.  

A análise da gravidez na adolescência sob a perspectiva social demonstra que, 

diante das opções, expectativas e ideais sociais para a mulher na atualidade, a 

opção da adolescente pela maternidade torna-se “precoce” porque seria 

desnecessária frente aos recursos contraceptivos que permitem a atividade sexual 

sem essa conseqüência (Brandão, 2006).  

No que concerne à Educação em Saúde, discute-se as repercussões e não a 

pertinência de comportamentos sexuais entre jovens, diante do direito pessoal de 

realizar escolhas. Nesse enfoque, mais que a informação de dados preventivos, a 

educação é fundamental como condição para a escolha diante de papéis, rituais e 

formas de relacionamento amoroso envolvidos no amplo quadro de socialização que 

envolve a conquista de autonomia e individuação do grupo familiar e social 

(Heilborn, 2006; Schall, 2000).  

Essa visão ampliada de sexualidades e da importância na vida humana, na sua 

relatividade e condicionamento a possibilidades existências, é também partilhada 

pelo Ministério da Saúde (2006), 

A sexualidade humana é uma construção histórica, cu ltural e social, e se 

transforma conforme mudam as relações sociais. No e ntanto, em nossa 

sociedade, foi histórica e culturalmente limitada e m suas possibilidades de 

vivência, devido a tabus, mitos, preconceitos, inte rdições e relações de poder 

(p. 13). 

Isso evidencia a importância que um conjunto de problemas sociais tem e como 

pode atingir os adolescentes em um direito legítimo pela lacuna de orientação e 

esclarecimento fornecido pela família, pela escola e pelo sistema de saúde.  

Conhecer essa realidade deve ser um dos pontos de partida do trabalho de 

orientação e educação para a sexualidade. A leitura do discurso do jovem pode 

proporcionar o entendimento das situações relativas a sua vida amorosa e sexual e 

                                                           
9 A autora não reporta informações sobre a possibilidade de abortos ocorridos no período, o que pode 
ser relevante diante da maior facilidade para a interrupção da gravidez nas classes sociais mais 
abastadas. 
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permitir uma atuação que se inicie de um enfoque mais verdadeiro e coerente com a 

vivência do grupo.  

1.3.2 – Conceito de Adolescência – uma construção s ocial  

Não só o comportamento sexual, mas também a conceituação de puberdade e de 

adolescência foi socialmente construída. No ocidente, essa elaboração teve 

influência direta da teoria da evolução de Darwin e da concepção de sobrevivência 

das espécies como resultado da adaptação ao meio. O surgimento desse novo 

paradigma científico, no início do século XX, e o conseqüente reconhecimento da 

importância do meio social sobre a formação do indivíduo levaram ao 

desenvolvimento de um grande número de pesquisas e a criação de novas 

especializações da ciência. Surgiram, no período, as ciências sociais, a pediatria, a 

psicologia, e a pedagogia, que influenciam decisivamente a educação, tanto familiar 

como escolar (Ariès, 1978).  

A etapa da vida denominada de adolescência não é considerada um fenômeno 

humano, mas uma fase demarcada pela sociedade para o período de adaptação da 

criança à vida adulta e ao direito a usufruir sua sexualidade de forma prazerosa. 

Essa etapa é diversa da forma apresentada em sociedades ancestrais, cuja 

transposição era feita por meio de ritos de passagem. Esses rituais de iniciação 

eram instituídos em cerimônias simbólicas, como caçadas ou provas de bravura, que 

concediam a criança seu novo status social pela comprovação de sua capacidade 

de lidar com as responsabilidades do mundo adulto (Ariès & Béjin; 1987). 

Considerada mais como uma fase, não há assim uma definição universal para a 

faixa etária que constitui o período da adolescência.  A organização Mundial da 

Saúde utiliza o conceito de juventude (young people), definido como o período de 

vida entre dez e 24 anos, uma etapa em que há maior vulnerabilidade a riscos para 

a saúde. Essa definição de juventude engloba a pré-adolescência (dez a 14 anos) e 

a adolescência (15 a 19 anos) e se estende até os 24 anos10.  

Essa delimitação, assim como a prescrita em nossa legislação brasileira como o 

período entre as idades de 12 e 18 anos (Presidência do Brasil, 1990), na prática é 

um ato direcionado à questão jurídica e organizacional da sociedade. Na realidade, 
                                                           
10 WHO (1998) The Health of Youth, Document A42/Technical Discussions/2, Geneva: WHO 
www.un.org.in/Jinit/who.pdf. 
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qualquer delimitação difere da exposta por um ponto de vista sócio-cultural e 

econômico, que estabelece o fim da adolescência pela capacidade de auto-

sustentação e vida independente do núcleo familiar paternal.  

Em determinados meios sociais brasileiros, essa etapa, vista por esse critério, pode 

perdurar por um longo tempo, devido à formação profissional cada vez mais extensa. 

Por outro lado, nas camadas menos favorecidas, os adolescentes podem, com 

freqüência, tornarem-se responsável precocemente por seu sustento (e às vezes 

pelo de sua família), o que lhe concederia um status adulto, apesar de não ter esse 

direito assegurado. 

De todo modo, é consenso que esta é uma fase importante do desenvolvimento 

humano, onde são consolidados valores, sentimentos e habilidades, e pode ter 

repercussões importantes para a vida do indivíduo e para a sua inserção social 

futura. É um período de profundas transformações físicas e psíquicas, como o 

crescimento acelerado do corpo, alterações hormonais, aumento da capacidade 

intelectual e do desejo sexual etc (Acselrad, 2000). Esses fatores determinados 

biologicamente e na interação social introduzem questões muitas vezes antagônicas 

como a identificação de sonhos e desejos pessoais entre os preceitos de uma 

formação tradicional familiar e as informações obtidas nos meios de comunicação.  

A busca da própria identidade, de ser livre e individualizado e a aquisição de uma 

maior capacidade crítica para a elaboração dos próprios conceitos são conquistas 

difíceis diante de um modelo social competitivo e de acesso restrito, para o qual os 

adolescentes não são formados.  O jovem é preparado pela sociedade, pela escola 

e pela família, em códigos fechados, disciplinado por normas, como assegura 

Foucault (1979), privilegiando a formação acadêmica e a aceitação de um padrão 

socialmente constituído.  Essa formação confronta-se diretamente com as novas 

representações sociais divulgadas na mídia, que privilegia o consumo, o status e o 

sucesso como conceitos de felicidade. 

1.4 – Educação da sexualidade na escola 

No que diz respeito à sexualidades e à saúde, a escola introduz conceitos básicos 

de biologia humana no currículo de ciências. Sua ênfase se dá nos processos de 

reprodução e nos riscos de adoecimento em decorrência de conduta indevida, 

relacionando saúde diretamente à escolha pessoal, em detrimento de uma 
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concepção sócio-econômica e política, que determina meios e condições de 

existência (Bizzo, 2001). 

Essa diretriz escolar é apresentada em uma linguagem técnica, moldada na 

comunicação científica, que geralmente não introduz os conceitos prévios e termos 

referenciais necessários a sua compreensão, fatores fundamentais para o 

aprendizado, conforme o conceito de zona de conhecimento proximal, proposto por 

Vygotsky (1998). Essa abordagem educacional explicita a necessidade de diálogo e 

conhecimento entre quem ensina e quem aprende, até pela importância que o autor 

dá a linguagem como instrumento básico para a inteligência humana.  

Nas aulas tradicionais de ciências, a posição de orador do professor é um fator 

determinante que estabelece o poder de falar e o dever de ouvir. Dessa postura 

derivam, segundo Bizzo (2001), silêncios - tanto de quem ensina, pois determina o 

que falar e o que calar, como de quem ouve e deveria estar aprendendo, mas se 

mantêm no silêncio de suas dúvidas, incompreensões e dificuldades.  

Essa época decisiva na opção por condutas positivas para a saúde é marcada por 

um período, segundo apontam diversas pesquisas, como as de Schall & Struchiner 

(1999), Minayo (1999), Abranmovay e Assis (1999), Heilborn ML (2006), que 

necessita de assistência em programas de educação e saúde. E talvez a mais 

relevante de todas essas ações se relacione à educação para a sexualidade.  

As ações de educação em saúde sobre esse tema devem levar em conta as 

circunstâncias existenciais do grupo e, além de fornecer informações sobre riscos e 

práticas seguras, deve manter uma comunicação dialógica. Dessa forma, a prática 

educativa poderia ser um instrumento para tornar as relações sexuais um processo 

de escolha e uma prática segura (Heilborn ML, 2006).  
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1.4.1 – Sexualidades e saúde 

 

Fig 1.1 – Sentimento de castração 

Tenho relações com a minha namorada freqüentemente, acho bom, ótimo e 

maravilhoso, mas eu estou com nojo de mim mesmo, po rque esse meu desejo 

está se transformando  quase que em obsessão, fora que eu sou uma pessoa 

religiosa e esse sexo, esse ato, está me fazendo co nfrontar-me com as normas 

da Bíblia e com meu eu interior. Penso muitas vezes  em como abolir esse meu 

desejo repulsivo, que me enoja, que me faz sentir a mor, prazer, ódio, carinho, 

eu as vezes não sei o que vou fazer. Acho que a úni ca saída é casar com a 

minha companheira, porque eu não vou largar a minha  companheira, nem 

largar a minha religião ou até mesmo parar com o se xo. 11  

Mais do que qualquer conceito sobre Promoção da Saúde, o impacto da imagem 

acima e de seu texto explicativo demonstram a importância de ações de orientação à 

sexualidade para os adolescentes.  

                                                           
11 Desenho e texto obtidos durante a avaliação do multimídia HIV+AIDS por um jovem do sexo 
masculino, 18 anos, estudante do ensino médio de escola da região de Manguinhos, zona Norte da 
cidade do Rio de Janeiro, aluno do Curso de Monitores de Centros e Museus de Ciência do Museu da 
Vida/COC/Fiocruz.   
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No registro acima, colhido durante a avaliação do multimídia HIV+AIDS, expressa 

por um jovem de 18 anos, estudante do ensino médio de escola da região de 

Manguinhos (zona Norte da cidade do Rio de Janeiro), vê-se uma angústia pelo 

desejo, principalmente pelo prazer sentido, em detrimento de uma postura religiosa 

casta. A solução encontrada é igualmente relevante para este estudo: o casamento 

é a saída permitida no dogma religioso de sua comunidade, e sua opção é 

entranhada destes valores morais.  

É evidente, como já dito, que não se advoga a interferência nos valores desse 

jovem, porém um processo educativo que lhe permitisse avaliar a questão de um 

ponto de vista mais amplo, proporcionando condições de maior autonomia na sua 

decisão e, principalmente, permitindo viver sua sexualidade com menos angústia. 

Não cabe também analisar esse caso em profundidade, uma vez que o objetivo de 

sua apresentação foi ilustrar a divisão de sentimentos que visões não tradicionais da 

sexualidade podem gerar, como o sentimento repulsivo e os danos emocionais que 

pode causar.  

O depoimento acima, formulado por um dos jovens participantes da pesquisa de 

avaliação do multimídia Amor e Sexo, exemplifica o desafio da educação em saúde: 

como proporcionar orientação correta diante da diversidade de formas de 

entendimento e de valores sociais, culturais, religiosos e da diferença de acesso à 

informação? Pensar sobre isso é um fator essencial na comunicação de temas 

polêmicos como o das diversas formas de expressão da sexualidade. 

Ao ouvir o público-alvo dessa proposta, encontramos diversos exemplos que 

ilustram outro desfio da educação em saúde: 

É bem interessante, porque é um meio de muitos adol escentes, que têm 
vergonha, saberem algumas informações que, mesmo se ndo divulgadas em 
massa, não sabem (PII/09/f, 13a).  

Mas, por favor, parem de falar sobre camisinha. Tod o mundo já sabe que tem 
que usar. Ninguém agüenta mais ouvir falar nisso. 

Mas acho provável que (como eu) pessoas não tenham aprendido muito. Hoje 
em dia a gente tem muito acesso a informação e muit o poucos aprendem 
(PII/99/m,13a).  12 

Fornecer informação, por si só, não assegura o seu aprendizado nem a incorporação 

do comportamento informado e o seu uso efetivo. Isso pôde ser observado acima e 

                                                           
12  Depoimentos de alunos durante avaliação da primeira versão do multimídia, realizada no Colégio 
Pedro II, Unidade Centro, no Rio de Janeiro, com as três turmas de sétima série do ensino 
fundamental e na Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio. Essa amostra foi elaborada como 
pré-teste da metodologia de avaliação do multimídia e apresentada no Seminário de Tese, em 
novembro de 2005. 
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em pesquisas realizadas em grandes centros urbanos brasileiros, que registram que 

os adolescentes têm acesso a informações básicas para a proteção de sua saúde, 

porém nem sempre as utilizam em seu cotidiano (Abranmovay et al.1999; Silva 

2002; Monteiro 2002; Macphail &  Campbell, 2001; Heilborn [et al] 2006).  

A pesquisa realizada por Castro e colaboradores (2004)relata que mesmo admitindo 

conhecimentos na área de prevenção das DSTs e da gravidez, 40% a 50% dos 

jovens entrevistados declararam não utilizar preservativo em suas relações sexuais.  

Ações de educação em saúde implicam na identificação e proposição de políticas 

direcionadas para atenção a questões básicas da saúde do adolescente. Para tentar 

esclarecer que atendimento deve ser prestado aos adolescentes sobre sexualidades 

foi analisada a proposta fornecida no Brasil pelos Ministérios da Educação e o da 

Saúde, conforme apresentadas a seguir.  E, para enriquecer essa análise, 

analisamos, também o modo como essa questão está sendo formulada em outros 

países na atualidade. Os dados estudados foram documentos referentes à política 

portuguesa para a recente implantação do programa nacional de educação para a 

sexualidade e o Guia criado pelo programa SAFE - Sexual Awareness for Europe, 

Guide for developing policies on the sexual and reproductive health and rights of 

young people in Europe (2007). 

1.4.2 – A orientação do Ministério da Educação 

A Orientação Sexual na Escola é prática defendida e orientada pelo Ministério da 

Educação (MEC) nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), como eixo 

transversal ao currículo. Sua orientação considera a escola como parceira da família 

e da sociedade na promoção de saúde das crianças e dos adolescentes e delega, 

para a escola, uma co-responsabilidade de orientação da criança desde o pré-

escolar até o ensino fundamental. 

Essa postura não é recente. As ações no sentido de orientação educacional na área 

da sexualidade foram iniciadas nos anos 20. Elas surgiram a partir das propostas 

políticas progressistas, vinculadas ao Movimento da Escola Nova, que concebia a 

educação como o instrumento de consolidação da ordem democrática e de 

transformação da sociedade. A importância de prestar orientação sexual para 

crianças e adolescentes, porém, só passou a constituir uma demanda social a partir 

dos anos 70. Nos anos 80, essa solicitação social intensificou-se, diante da 
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pandemia da Aids e do aumento crescente de casos de gravidez na adolescência 

que, com o advento de novos papéis e expectativas para a vida feminina, passou a 

ser um evento não desejado socialmente.  

Em 1993, pesquisa realizada pela DataFolha comprovou a necessidade do debate 

do tema na opinião de 86% dos entrevistados em dez capitais brasileiras, indicando 

que a inclusão de Orientação Sexual no currículo escolar era uma demanda 

expressiva da sociedade (Brasil, MEC, 2004).  

A ação proposta pelo MEC, por meio da produção do PCN sobre Orientação Sexual, 

apresentou referências para o trabalho do educador e orientação sobre a postura de 

atuação, tanto para o diálogo com a família como para estimular o debate e a 

reflexão do estudante.   

A sexualidade é abordada de modo transdisciplinar, entendida como uma expressão 

cultural, e seguindo a visão pautada nos princípios norteadores da OMS (1975), que 

percebe a sexualidade como um componente importante da vida humana, para a 

saúde e bem-estar pessoal. 

Por este guia, a escola deve fornecer ações educativas que complementem a 

orientação dada pela família e sua abordagem deve perseguir uma visão pluralista 

em termos de concepções, valores e escolhas sexuais.  

O professor é orientado a ter o cuidado essencial de não expressar crenças 

pessoais ou emitir julgamentos comportamentais, evitando, assim, a interferência no 

modo de pensar ou agir do jovem e na percepção da família e da comunidade.   

O objetivo apresentado na proposta seria estabelecer o debate sobre sexualidade 

integrado à prática educativa. Como ressalva importante, orienta para a salvaguarda 

do direito à intimidade, tanto do professor como do aluno, com exceção feita a 

situações que envolvam abuso ou violência sexual contra a criança ou o 

adolescente. Esses casos devem ser relatados ao Conselho Tutelar – até 

anonimamente, se desejado.  

O trabalho proposto no PCN Educação Sexual possui dois estágios de atuação para 

cada nível do ensino fundamental e orienta, em ambos, que a sua aplicação deve 

ser discutida pela equipe da escola e aprovada pela família.  

No primeiro segmento, sua ação é proposta como um tema transdisciplinar, que 

deve ser abordado de modo integrado desde a primeira série nas diversas 

disciplinas. Sua execução deve ser feita por meio de projetos específicos, 
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organizados a partir de questões levantadas pelos alunos, procurando satisfazer a 

curiosidade e responder suas dúvidas.  

A proposta se fundamenta na formação da sexualidade do aluno como um processo 

da vida humana, assim como as relações de gênero, que surgem do próprio 

contexto escolar em reflexo ao ambiente sócio-cultural da comunidade.  Essa 

orientação indica uma ação de caráter mais informativo e introduzido no contexto do 

estudo. Na disciplina de História, por exemplo, é sugerido abordar questão de 

gênero, cuidados do corpo, comportamento familiar, modos de vestir etc, em 

diferentes épocas, e suas variâncias em diversas culturas humanas.  

No segundo segmento, a partir da 5ª. Série, o PCN prevê a inclusão de um espaço 

próprio dentro da rotina escolar para o debate entre alunos inscritos na atividade, 

que dispõem de aprovação familiar para sua freqüência. Nessa segunda proposta, o 

trabalho deve partir de dinâmicas de discussão, com temas de interesse dos 

adolescentes, inclusive pontos polêmicos, como aborto e virgindade, dentro de uma 

percepção cultural abrangente. A proposta não prevê nenhum tipo de intervenção ou 

interpelação junto ao aluno. Ao contrário, é indicado que os debates devem ocorrer 

em caráter genérico, e não particular, com temas e perguntas a serem conversadas 

a partir de uma formulação anônima dos alunos. Segundo a orientação, esta é uma 

questão, inclusive, que deve ser debatida previamente com o grupo, com o objetivo 

de acordar parâmetros, como sigilo, respeito à opinião do colega e a preservação da 

vida pessoal de cada um dos envolvidos.   

Entre os conteúdos propostos para debate foram priorizados a fisiologia e 

funcionamento do aparelho genital, gravidez, DSTs e Aids, questões de gênero etc. 

O tema é complexo e a proposta conseqüentemente expressa também inúmeros 

aspectos difíceis de serem operacionalizados, como o fato de se direcionar a todo o 

corpo de professores, mesmo aqueles de disciplinas onde não há formação 

profissional sobre o conteúdo. Na realidade, com a exceção da fisiologia sexual 

humana, conteúdo dado na área de ciências biológicas, as demais formações de 

magistério não têm, em suas grades curriculares, os conteúdos necessários para 

preparar o professor para a função.  Falta à proposta uma clareza maior sobre o 

modo de abordar essas questões e, principalmente diante de uma abertura de temas 

que discutam as diversas formas de expressão da sexualidade.  

 O PCN de Educação Sexual prevê essa dificuldade e indica a necessidade de uma 

formação especial na área, por ser um saber específico que demandaria a criação 
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de cursos adicionais de preparação do professor e materiais indicados para uma 

leitura formativa e apoio didático.  

Um outro agravante nesse caso seria a necessidade de um posicionamento 

saudável do professor, o que pressupõe um discernimento e atitudes pessoais 

coerentes com as informações que devem ser transmitidas aos alunos. Na prática, 

esta proposta se defronta com a condição do professor frente a própria sexualidade 

e seus valores, questões consideradas de foro íntimo.  Para atender a orientação do 

PCN, o professor deverá fazer o difícil exercício de rever seus próprios conceitos e 

práticas, para certificar-se que durante a orientação não estará apresentando 

conteúdos imbuídos de sentidos e representações pessoais em detrimento da visão 

pluralista indicada. 

Apesar dessas dificuldades, a proposta é bem elaborada e representa um avanço 

efetivo no campo da educação em saúde na escola, até por oficializar o debate e 

reconhecer a importância de uma boa orientação ao aluno sobre a sexualidade para 

o desenvolvimento de uma vida sadia.  

1.4.3 – A orientação do Ministério da Saúde 

A implantação do SUS - Sistema Único de Saúde, criado na Constituição de 1988, 

representou um conceito inovador de atendimento à saúde no país, buscando uma 

mudança de paradigma com a implantação de um modelo de atenção integral à 

saúde. O conceito abrangente de saúde, assumido no texto constitucional, propõe 

... uma mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo 

assistencial, centrado na doença e baseado no atend imento a quem procura, 

para um modelo de atenção integral à saúde, onde ha ja incorporação 

progressiva de ações de promoção e de proteção, ao lado daquelas 

propriamente ditas de recuperação (Lei Federal n o 8080, de 19 de setembro de 

1990)13. 

A abertura formulada em direção a ações de Promoção da Saúde progrediu 

lentamente desde sua proposição, embora tenha sido amplamente debatido na 

sociedade e tenham ocorrido iniciativas isoladas nessa direção.  

                                                           
13 Brasil, Ministério da Saúde (2006). 
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Em 2006, porém, a elaboração de dois documentos: “Direitos Sexuais e Direitos 

Reprodutivos: uma Prioridade do Governo e Marco Teórico” e “Referencial: Saúde 

Sexual e Saúde Reprodutiva de Adolescentes e Jovens” demonstraram um avanço 

importante em direção do cuidado com a saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes e jovens. 

Esses documentos apresentam diretrizes baseadas em dados da legislação 

brasileira e internacional e na literatura da área e fornecem orientação a partir de 

uma visão ampliada de saúde: 

A promoção dos direitos sexuais e dos direitos repr odutivos envolve a 

promoção do bem-estar de adolescentes e jovens, o e stímulo à educação, 

inclusive como condição para a saúde sexual e repro dutiva; o envolvimento de 

jovens no planejamento, na implementação e na avali ação das atividades que a 

eles se destinam, com destaque para a educação, a s aúde sexual e a saúde 

reprodutiva (Brasil, Ministério da Saúde, 2006, p.7 ). 

Essa proposta representa grandes desafios para a sua construção: adequar-se ao 

interesse e necessidades da faixa etária e a desigualdade existente em nosso país, 

uma vez que mantém o intuito de auxiliar a superação de questões econômicas e do 

meio sócio cultural, (gênero, raça / cor e orientação sexual). Dentro desse conjunto 

de circunstâncias, a orientação do SUS sugere que se deva programar a assistência 

ao adolescente e ao jovem, em ações amplas, como: 

sexualidade, saúde sexual e reprodução; educação se xual; anticoncepção/ 

planejamento familiar; prevenção, diagnóstico e tra tamento do câncer de colo 

uterino e mama; atendimento ginecológico; DSTs/aids ; gravidez, parto e 

puerpério (p. 29). 

A proposta prevê a formulação de uma metodologia de trabalho que leve em conta 

formas de manter o serviço de saúde atrativo ao público, com a elaboração de um 

processo educativo de apoio e orientação: 

Isto demanda a construção de uma proposta metodológ ica, no âmbito da 

política de saúde junto a outras instâncias, como a  educação, sobre a 

atenção à adolescência e à juventude no SUS, com vi stas a transformar as 

relações e posturas tradicionais entre instituições  e adolescentes e jovens, 

na perspectiva do diálogo livre, aberto, transforma dor e democrático capaz de 

promover a inserção social dos adolescentes e joven s enquanto sujeitos de 

direitos (p.32). 

No documento “Marco Teórico e Referencial: Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva de 

Adolescentes e Jovens” é previsto o atendimento por profissionais especialmente 

treinados, não só no conhecimento específico da área, como conscientes e atentos 

aos direitos dos adolescentes de privacidade e sigilo. A proposta de atenção à 
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saúde sexual e à saúde reprodutiva de adolescentes e jovens apresenta medidas 

articuladas nas seguintes ações específicas: 

1. ampliação da oferta de métodos anticoncepcionais  reversíveis no SUS; 

2. elaboração de manuais técnicos e cartilhas educa tivas; 

3. capacitação dos profissionais de saúde da atençã o básica para assistência 

em planejamento familiar e atenção integral à saúde  de adolescentes e 

jovens; 

4. ampliação do Programa Saúde e Prevenção nas Esco las; 

5. implantação e implementação de serviços para ate nção às mulheres e 

aos adolescentes vítimas de violência sexual e domé stica, e para atenção 

humanizada às mulheres em situação de abortamento; 

6. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Mater na e Neonatal  (p. 44). 

A proposta de atuação do Ministério da Saúde é abrangente e necessitará de tempo 

e recursos para sua concretização diante dos desafios relatados e da necessidade 

de assistência médica já evidente no Brasil. O caminho dessa iniciativa não deverá 

ser curto, embora alguns pontos positivos possam ser apontados: a definição de que 

o ponto de partida do programa deverá ser a busca de referências nas iniciativas 

desenvolvidas pelo próprio SUS e a publicação do texto de referência.  

A análise de uma ação do Ministério da Saúde na área pode ser feita no endereço 

da Internet http://www.adolesite.aids.gov.br/adolesite.htm. A página dirigida aos 

adolescentes tem o visual agradável ao jovem, conforme proposto no documento. O 

desenho, em formato cartoon, representa desenhos de jovens de visual moderno e 

mantém uma linguagem e uma dinâmica de comunicação num formato usual de 

trabalhos na Internet para esse público-alvo.  

 

Fig 1.2 - Imagens do site adolesite  (Ministério da Saúde, 2005) 

Cada desenho indica o acesso para os temas apresentados: Fórum de discussão, 

links, drogas, sexualidades, doenças sexualmente transmissíveis e Aids. As páginas 

do Fórum de discussão (em construção) e links não estão acessíveis no momento, e 
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as demais apresentam pequenas animações e um texto inicial sobre o tema e um 

modelo hipertextual a partir de perguntas e respostas específicas para cada área 

temática. 

A abordagem do tema é objetiva e ampla, expressa em uma linguagem simples e 

clara, bem direcionada ao seu público, como podemos ver no site a definição 

proposta para sexualidade:  

Chama-se sexualidade a todas as formas, jeitos, man eiras como as pessoas 

expressam a busca do prazer. (...)  

É muito importante entender que entre a busca de pr azer e o encontro deste 

existe uma distância. O encontro do prazer no exerc ício da sexualidade 

depende de uma série de fatores, que compõem a hist ória das pessoas: sua 

relação consigo mesmas, com os outros e com o mundo . 

Essa iniciativa torna-se, assim, referencial para trabalhos no meio digital, embora o 

item mais inovador do site, a proposta de um fórum de debates, ainda não esteja 

implementada.  

1.4.4 - Proposta de Educação Sexual em Portugal 

Desde 1986, com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo, a Educação 

para a Saúde em Portugal é obrigatória na grade curricular e sujeita, inclusive, à 

avaliação dos alunos nos três ciclos do Ensino Básico. 

Em 2005, foi instaurado pelo governo de Portugal um Grupo de Trabalho de 

Educação Sexual com o objetivo de propor medidas de promoção à saúde da 

população escolar, especificamente na orientação da educação sexual. A proposta 

partiu da constatação de que a legislação em vigor não era suficiente para 

implementar ações educativas na área, diante das dificuldades de implantação do 

sistema proposto nas escolas e da sensibilidade do tema para a opinião pública. 

Diante disso, criou-se essa equipe de especialistas na área para definir um conjunto 

de orientações e efetivar a educação sexual no meio escolar.  

O Primeiro Relatório do grupo, publicado em outubro de 2005, registra os 

parâmetros e orientações da equipe, elaborados a partir da avaliação da prática que 

vinha sendo executada nas escolas. 

O Relatório define Educação Sexual como “processo pelo qual se obtém informação 

e se formam atitudes e crenças acerca da sexualidade e do comportamento sexual, 
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deve ser integrada numa nova dinâmica curricular de Promoção e Educação para a 

Saúde” (p.4). 

A partir desse trabalho, as escolas passaram a ter a obrigatoriedade de proporcionar 

Educação Sexual na prática escolar. A orientação sugere que cada escola defina um 

professor com o perfil adequado (formação e disponibilidade pessoal) para essa 

atividade, que passará a ministrá-la, em detrimento de suas atividades anteriores, 

tanto em aulas como em um espaço tutorial, para atender individualmente os alunos. 

Deverá manter, também, contato direto com as instituições de saúde da região.  Em 

caso de carência de um profissional com qualificação, o Ministério deverá tomar 

providências para suprir essa falta. 

O objetivo do trabalho de Educação Sexual é definido como uma atividade onde se 

fornece informação para possibilitar a formação de atitudes e crenças sobre as 

diversas formas de sexualidade (ou sexualidades) e o comportamento relativo à 

própria escolha sexual. Assim, o professor tem como tarefa principal o 

“desenvolvimento de competências nos jovens, de modo a possibilitar-lhes escolhas 

informadas nos seus comportamentos na área da sexualidade, permitindo que se 

sintam informados e seguros nas suas opções” (p.6). 

Com a proposta, o grupo de trabalho espera, também, que essa ação possa 

contribuir para a melhoria dos relacionamentos afetivos e sexuais e diminuir riscos 

de gravidez indesejada e DSTs, pela conscientização dos jovens dos meios de 

proteção existentes. Espera, também aumentar a condição de crianças de se 

protegerem diante de ameaças, abusos e exploração sexual.  Essa ação tem 

também caráter formativo e espera ser a base de atuação e escolhas sobre o 

relacionamento sexual durante toda a vida do aluno. 

O Relatório considera que é essencial a informação sobre a sexualidade, mas que, 

para a eficácia dos programas, necessita de um trabalho específico que auxilie o 

jovem a adquirir a competência necessária para lidar com a questão. Para isso, as 

ações educativas devem promover uma “perspectiva de educação global do 

indivíduo, a capacidade de ouvir, de negociar, de respeitar o outro, de tomar 

decisões, de reconhecer pressões, ou de destacar a informação pertinente” (p. 6).  

Para obter esses resultados, é necessário o espaço de debate sobre as diversas 

visões morais sobre a sexualidade em uma postura de respeito a diferenças sócio-

culturais existentes.  
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Outro fator importante para discussão é a diversidade de fontes de informação 

disponíveis aos jovens e sua vivência no meio de informações contraditórias, que 

simultaneamente incutem mensagens sobre riscos e a visão de sucesso e felicidade 

sexual em mensagens publicitárias. A proposta considera que, sem um espaço de 

debate, as informações mal entendidas ou distorcidas não podem ser corrigidas e as 

lacunas de conhecimento não são levantadas e preenchidas. A escola deve se 

tornar, assim, o local privilegiado de informações e de promoção de competências 

pessoais para a saúde. Numa perspectiva abrangente, Educação em Saúde 

estabelece, como objetivo final, o auxílio no desenvolvimento de capacidades como:  

“a autonomia, a responsabilização e a participação activa dos jovens na construção 

do seu futuro com saúde e bem-estar” (p.11). 

É interessante registrar também que o relatório apresenta uma análise realizada em 

149 estudos de casos sobre formas de prevenção da saúde no contexto escolar.  

Essa análise revela alguns pontos em comum entre os programas de sucesso, como 

a capacitação do jovem para elaborar mudanças e para a promoção de 

competências pessoais e sociais.  As ações bem sucedidas foram as que 

envolveram equipes da própria escola em programas de longa duração com debates 

sobre as normas vigentes e padrões sociais. 

Por outro lado, as iniciativas que não foram bem sucedidas pautaram suas ações 

apenas no aconselhamento ou em atividades extracurriculares pontuais, que 

apresentaram a informação apoiadas em apelos morais ou na indução do medo. 

Diante dessa constatação, o documento mostra a necessidade de uma reflexão ética 

sobre a indução do medo como estratégia de ação, normalmente respaldada em 

posições ideológicas ou religiosas em detrimento de “alternativas pessoais para lidar 

com os desafios da vida e com a procura de bem-estar” (p. 12). 

Avaliando as ações correntes na educação em saúde nas escolas portuguesas, o 

relatório aponta para as ações que vêm sendo praticadas e as vantagens e 

desvantagens decorrentes de sua prática.  

Entre outras ações, a avaliação da orientação sexual como conteúdos “transversais” 

do currículo, prática prescrita pelo nosso Ministério da Educação, pode servir de 

referência para a crítica à atual proposta brasileira. 

A vantagens levantadas nesse tipo de ação fundamentam-se na continuidade 

pedagógica, “que aparecem com caráter informativo e reflexivo dentro da 
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competência das escolas no âmbito das disciplinas”. Como inconvenientes, apontam 

para a complexidade de sua logística, “onde os bons resultados dependem 

fortemente do empenho e da continuidade de alguns professores, do apoio dos 

serviços centrais a estes professores, do financiamento disponível, do empenho e 

disponibilidade dos Conselhos Executivos” (p.14) 

O Relatório considerou também que essa forma de atuação torna 

impossível contabilizar exactamente o número de hor as de formação, bem 

como os conteúdos da formação incluídos e pode have r grande discrepância 

nas formações, nas áreas incluídas, duplicadas e ex cluídas e ainda do tipo de 

abordagem dos conteúdos pelos vários professores en volvidos. A 

continuidade não é garantida e alguns professores r eferem o desgaste ligado 

a um trabalho não apoiado, não remunerado, não reco nhecido e sem garantia 

de continuidade e impregnação na “cultura escolar”( p.15). 

A avaliação dessa ação é considerada complexa, diante da impossibilidade de se 

padronizar o processo ocorrido dentro da dinâmica de cada sala de aula pela 

autonomia do projeto educativo escolar. Essa prática dificulta estabelecer 

parâmetros de realização e efetividade necessários ao programa.  

Outra ação de interesse para análise foi a articulação entre os Ministérios da Saúde 

e da Educação de Portugal na criação da Rede Nacional de Escolas Promotoras de 

Saúde (RNEPS), que articula a escola e o posto de saúde em um “modelo 

organizativo de implementação da Promoção e Educação para a Saúde em meio 

escolar” (p.17). 

Complementando as ações transversais já incluídas nos demais conteúdos 

curriculares, o documento prevê um espaço de 15 sessões de informação e reflexão 

e 15 períodos de pesquisa orientada, na forma de passeios culturais e atividades 

diversas, “como trabalhos de campo, consulta bibliográfica, consultas na internet, 

exploração de materiais didácticos, exploração de CD-Roms interactivos e 

didácticos, propostas de “animação” do espaço escolar e/ou comunitário, actividades 

de voluntariado e solidariedade social, actividades com pais, e outras actividades 

afins”. 

Além disso, cria o espaço tutorial exclusivo para a orientação sexual com 

atendimento individualizado ao aluno por um professor com formação especializada 

e supervisão de psicólogo clínico. Esse professor deve se tornar um “adulto de 

referência” que escute, auxilie e oriente questões problemáticas, como 
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comportamentos de risco. A proposta prevê, assim, um serviço de atendimento 

autônomo durante o período de funcionamento da escola, que possui também a 

tarefa de diagnóstico e encaminhamento do caso, se necessário, para uma 

instituição de saúde da comunidade. O “professor tutor” não intervém, entretanto, 

nas rotinas de atendimento estabelecidas em instâncias do espaço escolar. Essa 

superposição é defendida diante da necessidade de um sistema autônomo que crie 

um efetivo de atendimento à demanda existente que: 

aparece nestes níveis de escolaridade como a única forma de apoio e assume 

especial relevância se relembrarmos aqui que aos 15  anos (Matos et al, 2004) 

37, 32.2% dos alunos consomem tabaco todos os dias,  24.3% já se 

embriagaram duas ou mais vezes, 12.5% consumiram dr ogas no último mês, 

19.4% já experimentaram haxixe, 31.3% já tiveram re lações sexuais dos quais 

11.7% sob efeito de álcool ou drogas e 8.8% não usa ram preservativo na 

última relação. Estas situações de risco, para além  da percepção de mal-estar 

justifica por si a urgência da implementação de um gabinete de apoio, 

polivalente, desburocratizado e amplamente disponív el (p.66). 

Outros dois espaços aparecem na proposta. Um deles, destinado aos pais, diante da 

necessidade de reforço da interação pais-escola, principalmente para auxiliá-los na 

educação e gestão dos filhos. Outra vantagem proposta com essa ação é a de 

proporcionar aos pais uma “reciclagem” sobre as práticas positivas da sexualidade 

em sua própria vida. 

O último espaço proposto de atuação diz respeito a realização de encontros 

regionais ou nacionais entre escolares, na forma de feiras de projetos, fóruns de 

discussão via Internet, criação de conselhos de jovens etc. 

Como recomendações finais para a implantação do programa, o Grupo de Trabalho 

reforça a importância da inclusão de espaços definidos na grade escolar no mínimo 

mensal para essas atividades, além de rotinas de avaliação. Orienta, ainda, que os 

documentos elaborados nesse sentido sejam enviados, obrigatoriamente, para o 

Grupo de Trabalho para a criação posterior de uma proposta comum, fundamentada 

na prática realizada por todas as escolas.  

O Grupo de Trabalho recomenda também a busca de parcerias com a Rede 

Nacional de Escolas Promotoras de Saúde e o aproveitamento de recursos 

comunitários para a adequação das propostas. 
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1.4.5 - Programa SAFE - Sexual Awareness for Europe  

O “Projeto SAFE: uma parceria européia para promover o direito e a saúde sexual e 

reprodutiva de adolescentes e jovens” foi desenvolvido pela Comissão Européia de 

Estratégia de Saúde em colaboração com a International Planned Parenthood 

Federation (IPPF), com 26 membros associados da European Network Regional 

Office, em conjunto com a Universidade Lund e o Escritório Regional para a Europa 

da Organização Mundial da Saúde.  

O projeto desenvolveu o guia A Guide for developing policies on the sexual and 

reproductive Health and Rights for Young People in Europe (2007) com o objetivo de 

auxiliar na criação de políticas e programas de assistência para o direito à saúde 

reprodutiva e sexual do adolescente e jovem. 

O Guia considera que o direito à informação e a educação do jovem, que inclui a sua 

educação para a sexualidade, estão incorporados a diversas convenções e tratados 

internacionais. A partir dessa definição do direito à educação para a sexualidade e 

da importância para a sua saúde e vida, o documento estabelece orientações para a 

formação educativa de qualidade na área e as possibilidades dos adolescentes de 

decodificar mensagens subliminares, identificar mitos e estereótipos. Com esse 

referencial, o jovem torna-se mais apto para reduzir o risco nas escolhas pessoais e, 

diante da violência ou abuso, inclusive familiar, e da discriminação e preconceito 

com grupos específicos, como os de gênero ou homossexual.  

Como exemplo, o Guia aponta para o fato de que diversas pesquisas demonstram 

que o jovem que usa álcool tem mais risco de “experimentar atividade sexual 

indesejada, não planejada e não protegida” (p.18), chegando, até, a ser vítima de 

violência sexual e estupro.  A orientação familiar, entretanto, tende a relacionar o 

perigo do álcool apenas ao risco de acidentes de trânsito, sem alertar para os riscos 

de assalto sexual.  

O objetivo defendido na educação para a sexualidade é proporcionar aos 

adolescentes a possibilidade de dialogar e estabelecer uma compreensão 

diferenciada dos padrões socialmente constituídos e obter uma visão reflexiva sobre 

a igualdade de direitos e aceitação de escolhas, comportamentos e práticas 

diferenciadas.  

Isso é considerado essencial nos dias atuais, não só diante da diversidade de papéis 

e possibilidades de escolha sexuais, mas, também, pelo preconceito existente sobre 
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certas práticas. É, também, uma forma de reflexão e crítica diante da exposição a 

padrões sociais impostos de influência inegável, 

como a propaganda, novelas, reality shows , vídeo games, sítios da Internet e 

pornografia, entregues explicitamente ou dissimulan do mensagens sexuais, 

tanto positivas como negativas (p. 19). 

A grande controvérsia social sobre a orientação sexual, segundo o Guia, é a 

percepção errônea de que dar informação e educar sobre o assunto levanta idéias 

inapropriadas e estimula a prática sexual dos adolescentes, precipitando os riscos 

decorrentes.  

Segundo o trabalho, entretanto, as pesquisas internacionais vêm demonstrando que 

a ação educativa nessa área promove um adiamento da atividade sexual nos jovens 

e que, entre os que já iniciaram a vida sexual, vem facilitando a prática segura e o 

uso de contraceptivos14.  

A primeira proposta do documento refere-se a ações de informação, educação e 

comunicação. Esses programas devem ser garantidos pelos serviços 

governamentais, entre eles as ações de estímulo à participação do jovem e seu 

engajamento em programas de educação para a sexualidade que os auxilie no 

encontro de suas verdadeiras necessidades e desejos e na definição de suas 

identidades sexuais.  

A segunda ação proposta é o suporte aos pais, para quem pode ser difícil conversar 

sobre sexualidade com os próprios filhos, até mesmo não tendo a capacidade 

necessária para informá-lo corretamente. Essa recomendação prevê a criação de  

espaços de treinamento para os pais, visando instrumentá-los na discussão com 

seus filhos sobre saúde sexual e reprodutiva. 

Outra ação sugerida é a inclusão no currículo escolar do conteúdo educação para a 

sexualidade. Essa ação é considerada como um modo efetivo de proporcionar o 

conhecimento necessário sobre sexualidade, atitudes e comportamentos, dando 

suporte à educação familiar. Aos governos cabe a tarefa essencial de estabelecer os 

parâmetros de abordagem, para que se evite a transmissão de visões 

preconcebidas, focadas em padrões religiosos ou inadequados.  A recomendação 

                                                           
14 As pesquisas foram refenciadas em: Collins, C, Alagiri, P and Summers, T (2002) Abstinence only 
vs. comprehensive sex education: What are the arguments? What is the evidence? San Francisco: 
AIDS Research Institute, University of California e  IPPF EN (2006) Sexuality Education In Europe: A 
Reference Guide to Policies and Practices, Brussels: IPPF EN www.ippfen.org/NR/ 
rdonlyres/7DDD1FA1-6BE4-415D-B3C2-87694F37CD50/0/sexed.pdf 
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fornecida é a de que os governos considerem obrigatória a educação para a 

sexualidade para o primeiro e segundo níveis educacionais, subordinem seus 

conteúdos e objetivos de ensino, bem como providenciem os recursos e materiais 

necessários para as atividades, seu acompanhamento e avaliação. 

Outra proposta sugere que a educação para a sexualidade seja desenvolvida em 

uma série de abordagens, também em espaços não-formais de educação, em 

complemento às ações da escola e do serviço de saúde.  Essas ações podem ser 

divulgadas em salas de espera, clubes, cinemas, festivais de música, teatro e na 

mídia em geral, além de novas tecnologias, como Cd-Rom, celulares e Internet. A 

recomendação é feita no sentido de que a informação esteja disponível e acessível 

em diferentes meios e locais, dentro e fora da escola.  

Oferecer material apropriado para a idade é outra demanda proposta pelo Guia, 

diante da constatação de que aprender sobre a sexualidade é uma tarefa de longo 

prazo, e a sexualidade faz parte da vida humana e é influenciada pelas interações e 

experiências de vida. É essencial, porém, que as informações estejam em linguagem 

adaptadas às faixas etárias e relevantes para o estágio de desenvolvimento do 

grupo. A recomendação aqui é que crianças e jovens tenham acesso a um material 

educativo sobre a sexualidade apropriado, dentro de suas possibilidades de 

entendimento. 

Outra ação incluída no Guia prevê atenção especial a grupos distintos da população, 

que devem ser reconhecidas em suas diversidades. As experiências mais bem 

sucedidas apontadas no Guia foram as que conseguiram adaptar-se para atender 

jovens em suas circunstâncias, experiências e culturas particulares. Especificidades 

como gênero, etnia, religião e orientação sexual devem ser tão consideradas como 

as necessidades físicas e mentais especiais. Elas devem ser introduzidas de modo 

sensível, respeitando tabus sem, entretanto, deixar de ressaltar a questão de 

igualdade e de direitos.  

Foi recomendada, também, a atenção especial à população adolescente e jovem, 

vulnerável e marginalizada, como as crianças que não freqüentam a escola, crianças 

de rua, jovens vivendo com o HIV, “homens que fazem sexo com homens” e 

situações especiais, como minorias étnicas. A recomendação feita é a identificação e 

o atendimento desses grupos em uma abordagem com recursos criativos e flexíveis.   

A abrangência dos tópicos nos programas de educação para a sexualidade deve 

transcender as questões biológicas e abordar o conhecimento na perspectiva social, 
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como “relacionamento, diversidade, orientação sexual, aborto, masturbação, gênero, 

pornografia e violência” (p. 19), somando-se à tradicional apresentação da anatomia, 

puberdade, reprodução e DSTs. Preferencialmente, deve enfatizar a relação com 

outras demandas da saúde, como o uso de álcool e drogas. 

A informação por ela mesma não é suficiente para mudar ou sustenta 

comportamentos e, por isso, outro objetivo proposto no Guia é que essas ações 

educativas contribuam para o desenvolvimento de habilidades, atitudes positivas e 

valores pessoais. É necessária a formação de habilidades como pensamento crítico, 

o desenvolvimento de auto-respeito e respeito ao próximo e o senso de 

responsabilidade para possibilitar o aumento do poder de decisão informada. As 

recomendações quanto a essa questão apontam para a apresentação da 

sexualidade no sentido positivo, em detrimento a um foco centrado no lado 

indesejável, como DSTs. Dessa forma, são buscadas ações educativas que 

permitam a aquisição de habilidades de negociação nos relacionamentos e de 

escolhas sexuais seguras, incluindo a opção quanto ao início da vida sexual. Outra 

aquisição esperada é a capacidade de reconhecer quando é necessário buscar 

ajuda e onde obtê-la. 

O Guia aborda também a necessidade de treinamentos e supervisão de educadores 

na área, para assegurar que a orientação seja dada corretamente e sem 

interferências de julgamentos pessoais, e a alocação de recursos para o suporte 

material necessário. A utilização de métodos participativos nos projetos 

pedagógicos, como dinâmicas e trabalho em grupos pequenos, amparados por uma 

rede de serviços integrados (nacionais e internacionais), para o atendimento de 

situações especiais e a otimização dos recursos, são outras recomendações 

propostas para assegurar a qualidade do trabalho. 

Dois últimos tópicos merecem atenção especial. Um deles estabelece a necessidade 

de promover campanhas regulares de informação ao público sobre sexualidade, 

como parte da “agenda” de ações de saúde pública. O segundo ponto é o 

estabelecimento de um sistema referencial de procedimentos e condutas, 

estabelecendo um protocolo de ações visando assegurar que a proteção à infância e 

à adolescência seja efetiva.     

Essas recomendações têm como objetivo garantir que a educação para a 

sexualidade seja, efetivamente, uma ação de promover o que denominam como uma 

educação compreensiva da sexualidade (Comprehensive sexuality education), isto é, 
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uma atuação promotora de saúde que forneça meios e instrumentos para que 

crianças, adolescentes e jovens se tornem autônomos e confiantes em fazer suas 

escolhas e tomar decisões informadas e desenvolver relacionamentos satisfatórios. 

Essa proposta indica a necessidade de uma atuação que possibilite o 

desenvolvimento de valores próprios e conhecimento de seus direitos como seres 

sexuais. A proposta acentua que o prazer e a realização da própria sexualidade 

devem ser enfatizados em detrimento de abordagens direcionadas a aspectos como 

reprodução e proteção. 

A educação da sexualidade é definida como a apresentação de todas as matérias 

relacionadas à sexualidade e a sua expressão: 

Educação da sexualidade abrange os mesmos tópicos d a educação sexual, 

mas também inclui questões como relacionamentos, at itudes a respeito da 

sexualidade, questões sexuais, relações de gênero e  a pressão social para 

se tornar sexualmente ativo. Ela também proporciona  informações sobre os 

serviços de saúde de atendimento sexual e reproduti vo e pode incluir 

treinamentos de habilidades de comunicação e de tom ada de decisão (p. 

60). 

 

1.5 – Educação em Saúde 

A Educação Sexual referenciada nos documentos acima analisados reuniu 

propostas e ações que, em comum, objetivaram fornecer informações que 

possibilitam aos adolescentes a compreensão dos fatores e escolhas, suas 

repercussões e riscos, incentivando um posicionamento autônomo frente a 

comportamentos e práticas em ações individuais e coletivas.  

Essa área temática é parte da Educação em Saúde, uma especialização que surgiu 

do entrelaçamento de disciplinas das ciências sociais e da saúde e mantém a 

percepção de saúde como um processo histórico e social.  Sua atuação vem do 

interesse por ações profiláticas para a prevenção e promoção da saúde, surgidas da 

evidência de que os maiores riscos de morbi-mortalidade estão relacionados 

diretamente ao comportamento individual e a riscos ambientais. Assim, a educação 

em saúde para atender a esse desafio do campo da promoção da saúde, direciona-

se no sentido amplo do conceito saúde-doença, englobando questões como: 

atenção ao meio físico, social e cultural do indivíduo e da coletividade. 
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Como campo de intervenção é uma ação centrada em políticas governamentais 

definidas que visam auxiliar na prevenção de doenças ou agravos à saúde pela 

própria adesão da população. Sua atuação vem se desenvolvendo em diferentes 

enfoques, como a ação preventiva, a radical, a educativa e a que propõe o 

desenvolvimento pessoal.  Todas essas vertentes pressupõem uma atuação 

diferenciada do modelo de atenção médico pela evidencia da importância dos 

aspectos sociais, comportamentais e ambientais. Esses enfoques diferem entre si 

quanto a sua proposta de atuação. O enfoque radical relaciona-se diretamente a 

consciência social da saúde e ao posicionamento dos cidadãos na luta política pela 

saúde.  O preventivo centra sua atuação na persuasão dos riscos e no incentivo às 

práticas saudáveis e à prevenção de doenças. O modelo educativo propõe a 

compreensão dos processos de saúde e adoecimento visando à escolha informada 

da ação preventiva, privilegiando os direitos do sujeito à autonomia e respeito ao 

saber pessoal e do grupo social. O último enfoque, o de desenvolvimento pessoal, 

segue uma visão semelhante a do educativo, porém, considera necessário que essa 

ação se torne uma atuação transformadora do potencial humano (Stotz, 1993). 

As quatro políticas analisadas para a educação sexual foram elaboradas nesse 

último enfoque, demarcando uma atenção educativa centrada no potencial de 

desenvolvimento humano. O fundamental nessas ações foi desenvolver a 

capacidade de analisar as informações e proceder escolhas de acordo com o 

processo da própria vida, seus interesses e necessidades. 

Essa compreensão do direito humano de escolha e da capacidade das pessoas de 

discernir e optar pelo que consideram o melhor para suas vidas, em detrimento da 

diretriz médica que determina o correto, é parte de uma visão ética que é uma 

preocupação fundamental na sociedade moderna. 

Apesar do avanço da proposta definida, tanto pelos Ministérios brasileiros da saúde 

e da educação, os documentos elaborados estabelecem orientações, sem o caráter 

obrigatório como definido pelo governo português. Não mantém, também, a 

amplitude de ações propostas no Guia do Projeto SAFE (2007) e não definem um 

plano operacional, mesmo sendo as instâncias administrativas responsáveis por 

essas áreas de ação no Brasil. Os documentos podem ser chamados, assim, de 

“cartas de intenção” que, embora positivas por iniciativa e propostas, não asseguram 

condições e recursos para sua implantação. 



 46 

No Brasil, essas ações vêm ocorrendo mais claramente no atendimento clínico e por 

meio de campanhas realizadas por entidades governamentais ou sociedades civis, 

que procuram informar o público sobre um tema específico, de grande demanda 

para a saúde pública, por meio de cartazes, folhetos, anúncios em meios de 

comunicação.  

.  Fig 

1.3 e 1.4 – Cartilhas do Serviço Nacional de Educaç ão Sanitária 

Essa proposta de divulgação de conhecimento em saúde para a população não é 

tema novo. Na década de 40, as cartilhas do Serviço Nacional de Educação 

Sanitária criadas pelo desenhista Luiz Sá levaram orientação para a população 

sobre medidas de higiene e prevenção, por meio de uma política de educação 

sanitária (Batalha, 2007) 

No mesmo sentido informativo, as grandes campanhas de saúde vêm utilizando 

essa lógica de divulgação, atualmente com o apoio de recursos da propaganda, para 

atingir o grande público. Elas representam, em geral, altos custos financeiros, que se 

justificam diante de demandas pontuais como o caso de alerta para o vírus da Aids, 

o tabagismo e outros problemas de natureza epidêmica que consomem recursos 

econômicos de alta monta no tratamento da população adoecida.   

Cabe destacar também o papel importante de organizações não governamentais 

(ONGs), como o Centro de Educação Sexual (Cedus), no Rio de Janeiro e o ECOS - 

Comunicação em Sexualidade, na cidade de São Paulo, que orientam a população 

em relação a seus direitos sexuais e reprodutivos. Os trabalhos desenvolvidos por 

essas ONGs visam a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis - 

DSTs/Aids, gravidez na adolescência e uso indevido de drogas e violência, tanto na  

orientação de grupos e profissionais como na criação de estratégias e materiais  

educativos.  



 47 

Entre outros exemplos de ONGs podem ser destacados os grupos voltados 

diretamente para a prevenção e orientação sobre a DSTs e Aids, como o Grupo Pela 

Vidda e a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA). Essas instituições 

têm exercido um importante papel não só como agentes de informações sobre a 

doença, mas também atuando na conscientização da sociedade sobre a epidemia, 

na luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV/aids e no estímulo a ações de 

solidariedade.   

Hospitais e centros de saúde são, também, fonte de informação para a população, 

apoiados por seus projetos e programas de atendimento, além do desenvolvimento 

de seus próprios materiais de orientação e prevenção sobre temas específicos, de 

sua especialidade.  Essa produção tende a ser iniciativa isolada, que muitas vezes 

carecem de recursos, tanto financeiros como metodológicos, para a elaboração de 

produtos que apresentem a informação da forma como foi proposto pelo Ministério 

da Saúde.  

Essas ações se vinculam ao atendimento clínico e ao modelo preventivo, que atua 

na persuasão para a mudança de comportamento e prevenção de riscos. Nesse 

modelo, baseado na divulgação de um dano à saúde do consumidor e no alerta para 

o risco inerente desta prática, espera-se que a informação alicerce a tomada de 

consciência e a decisão objetiva de alteração de comportamento e abdicação da 

ação potencialmente danosa à saúde.  

As ações de saúde que de modo geral chegam ao jovem estão centradas na 

assistência médica, nas intercorrências clínicas que levam o jovem ao posto de 

saúde, na rara busca de orientação e/ou cura de algum sintoma, ou na divulgação 

de campanhas de prevenção e informação ao público.  

Durante o levantamento de dados para a construção desse estudo, foi introduzida 

uma atividade paralela que teve como objetivo a motivação do grupo para a 

atividade de pesquisa que seria realizada. 

 Essa proposta buscou conhecer as fontes de informação sobre sexualidade dos 

alunos do ensino médio que compuseram o grupo de avaliadores do multimídia 

“Amor e Sexo”. Essa tarefa foi elaborada coletivamente por meio da construção de 

um “mapa da comunicação” (Araújo & Jordão, 1995). A montagem do diagrama do 

fluxo de informações sobre sexualidade permitiu a identificação das formas de 

orientação que esse grupo específico de jovens dispõe sobre o assunto.  
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O segundo item mais assinalado por ambos os sexos foram revistas (25 respostas 

em 36), na forma de duas publicações: Atrevida, para o grupo feminino e Playboy, 

para o masculino. Vale ressaltar que esses adolescentes indicaram referências da 

mídia 102 vezes, sendo que a televisão foi a segunda opção mais indicada (23). 

Essa informação é especialmente importante uma vez que, Segundo Soares e 

Meyer (2003), revista, programas de televisão, filmes são artefatos culturais que 

“estão ajudando a construir formas de ser e viver a sexualidade e a juventude” por 

“produzir significados, ensina[r] determinados comportamentos aos (às) jovens e os 

instruir como sendo “os” comportamentos adequados” (p. 23) 

 

Fig 1.5 – Mapa da comunicação 

O núcleo familiar foi o segundo colocado, sendo que a mãe teve 19 indicações, 

número distante dos amigos, que tiveram 27 votos e foram, isoladamente, a maior 

fontes de informações sobre sexo e sexualidade citadas pelo grupo.  A escola, com 

14 indicações, e o médico, com 11, ficaram abaixo da Bíblia, com 15 votos, e da 

igreja, com 12.  

As orientações recebidas pelo grupo, morador da periferia de uma das maiores 

capitais brasileiras e “vizinho” de uma das grandes instituições de saúde pública do 

país, não são guiadas pelas informações baseadas nos documentos analisados.  

Tanto a orientação fornecida na mídia, de caráter informativo, como a gerada na 

família e na igreja (ou na Bíblia), são ações geralmente pautadas na prescrição de 
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comportamentos e no medo de suas conseqüências. Vale relembrar que esse tipo 

de formação se encontra entre as ações definidas como as de menor sucesso nos 

documentos do Projeto SAFE e no Relatório Técnico elaborado pelo governo 

português, além de também desaconselhadas nos documentos brasileiros.  

Essas orientações, muitas vezes abalizadas pelo senso comum ou por dogmas, 

parecem ser baseadas na convicção de que, tendo a informação correta, o 

pensamento racional dos jovens geraria a “força de vontade” suficiente para a 

mudança comportamental, não levando em conta que: 

nenhuma escolha pode ser explicada apenas por deter minismo biológico e de 

“índole” (como se diria no senso comum), porque tod as as condições dadas 

são necessariamente reinterpretadas e reconstruídas  pelo sujeito, dentro de 

seu espaço de liberdade e capacidade de projetar, a tributos de todos os seres 

humanos (Minayo, 1999). 

A consciência de fatores de risco para a saúde não é suficiente para alterar o 

comportamento, sendo essa uma prática difícil para o ser humano, pois envolve 

fatores emocionais, sociais e culturais. A mudança relaciona-se com hábitos 

introduzidos e diretamente ligados à educação familiar e a códigos e valores do seu 

meio social e ambiente.  Apóiam-se, muitas vezes, em processos de longa data, que 

são parte da própria representação do sujeito, de sua identidade e “modo de ser”.   

A questão de escolha se refere ao modo como se produzem os sentidos dos 

discursos, gerados, definidos e alterados na teia social de que participam, por sua 

história e condições e posição na correlação de forças sociais. A partir dessa 

correlação, pode-se considerar que a determinação de escolha tem uma dimensão 

simbólica. 

As diretrizes da Educação em Saúde centradas no enfoque do desenvolvimento 

pessoal questionam essas posturas reguladoras ou controladoras das atitudes e 

comportamentos. É por meio de ações educativas centradas no interesse e na 

realidade de vida do indivíduo, que conheçam as condições de recepção nas 

diversas comunidades e grupos sociais, suas condições sócio-educativas, 

econômicas ou culturais e no diálogo estabelecido que essas ações podem se tornar 

informadas e efetivamente escolhas autônomas (Stotz, 1993).  

Essa intenção, postulada nos Ministério da Saúde e da Educação brasileiros, 

quando implantada nas escolas e no SUS, poderá atender a demanda real e urgente 

dos adolescentes de uma educação para a sexualidade.  
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1.6 – Orientação da sexualidade para os adolescente s 

Se as pesquisas – como as já apontadas anteriormente – comprovam que essa 

informação pontual e específica, produzida num enfoque preventivo, que chega ao 

jovem brasileiro centrada em alertas de situações que podem levar ao adoecimento 

não significa a adesão dos adolescentes a essa prática, qual o caminho a tomar? 

Independente da validade e necessidade desse tipo de ação comunicativa, diante de 

situações pontuais e emergenciais, a educação em saúde pautada no enfoque de 

desenvolvimento pessoal, propõe que a informação deva ser mediada com o 

conhecimento da realidade sócio-cultural do grupo. E isso é possível por meio de 

diálogo, que permite a reflexão entre a informação, as premissas de igualdade e a 

de direitos humanos e os pontos de vista, dogmas e representações dos 

participantes. Esse enfoque define a importância de se conhecer o jovem para 

entender as situações relativas a sua vida, tanto pessoal como amorosa e sexual, 

para permitir uma condição comunicativa e a transmissão mais efetiva da informação 

sobre saúde e sobre outras opções para a sua vida. 

Essas orientações, fornecidas tanto pelos Ministérios brasileiros como pelos órgãos 

europeus analisados, foi enfatizado o estímulo ao diálogo entre os adolescentes e os 

profissionais atuantes na área, principalmente como forma de estabelecer uma troca 

constante entre o público atendido, diante das mudanças sociais contínuas e 

possíveis determinações de novos papéis e comportamentos. 

Outro ponto ressaltado nos documentos foi a necessidade de se manter registros 

das atividades e da elaboração de materiais educativos em saúde, produzidos com o 

aporte de conceitos da comunicação e educação e motivadores do conhecimento 

para o público adolescente.   

A motivação que a tecnologia e as mídias digitais fornece ao jovem foi um dos 

fatores de escolha desse meio para a divulgação de informações sobre sexualidades 

numa abordagem educativa da saúde. Outro fator para essa escolha é a percepção 

de que sexualidades e adolescência, como construções sociais e históricas, são 

moldadas, numa leitura contemporânea, pelas caracterizações enfatizadas pela 

mídia como referencial.  Utilizar um recurso próprio da modernidade é uma forma de 

trabalhar com os mesmos recursos no sentido de uma construção idearia mais 

humana, que facilite a aceitação da diferença e do direito à diferença, 
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principalmente, a compreensão da própria identidade e liberdade de pensamento e 

de ação em relação a um contexto geral pré-determinado.  

A reflexão sobre as possibilidades das mídias digitais como forma educativa de 

comunicação da informação será o objeto de estudo do próximo capítulo, que 

versará sobre o uso de recursos tecnológicos na educação, a realidade brasileira e 

suas perspectivas no campo da educação em saúde e da divulgação científica em 

geral”. 
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CAPÍTULO 2 

Recursos tecnológicos na educação 

 Essa parte do estudo foi centrada na revisão de livros e artigos publicados por 

especialistas sobre os recursos tecnológicos na educação e, especialmente, sobre 

as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. Pretende-se assim 

apresentar o campo referencial que embasou a criação do multimídia e a análise 

deste trabalho. Ao mesmo tempo, a revisão procurou registrar o processo de debate 

sobre os conceitos e idéias que envolvem as novas tecnologias, surgidas a partir da 

globalização da informação, e seu uso educacional. 

O texto faz inicialmente uma breve análise do contexto de transformação política, 

econômica e sócio-cultural que a ciência e a tecnologia auxiliaram a implantar no 

mundo nas últimas décadas. É analisado, em particular, essa influência direta sobre 

a educação e o trabalho e, em correlação, sobre a situação da informatização das 

escolas brasileiras e o uso educativo da informática, apresentando, também, as 

iniciativas governamentais brasileiras: a formação da Sociedade da Informação, a 

criação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e a 

política de informatização nas escolas brasileiras. 

Em seguida, é analisada a proposta das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTICs) e sua propriedade como recurso educativo. 

2.1 - Tecnologia e informação na sociedade moderna 

Sustentadas pela ciência e pela tecnologia, a transformação advinda da 

comunicação intensa entre povos e culturas trouxe um contexto comum a uma 

expressiva parte da sociedade mundial independente da manutenção de 

características próprias a cada grupo humano. Para acompanhar este novo contexto, 

as diferentes sociedades vêm se adaptando mutuamente, embora sempre com a 

tendência ao predomínio cultural das economicamente mais dominantes pelo melhor 

aporte da tecnologia e, conseqüentemente, dos meios de comunicação.  

Soares e Meyer (2003) ressaltam a importância desse processo na aprendizagem 

diante da exposição a esses meios de comunicação de massa (televisão, cinema, 
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brinquedos, música) que fornecem papéis sociais diferenciados que concebem 

identidades e ações. 

Uma característica deste novo tempo que estrutura a sociedade moderna é a 

mudança de conceito de valor sobre a riqueza. Mais do que bens relativos aos 

recursos naturais, como o petróleo e minérios, predominantes em boa parte do 

século passado ou a agricultura nos séculos anteriores, o conhecimento 

transformou-se no capital fundamental para o desenvolvimento de nações e vem 

impondo a necessidade de fornecer melhor formação educacional à população.  

Até o início do século XX, a geração de novas informações e de conhecimento 

técnico alterava-se lentamente, as regras morais e sociais eram estáveis, claras e 

respeitadas por gerações. A tradição e a herança sócio-familiar e cultural formavam 

os padrões de conhecimento necessários para a vida na sociedade, da mesma 

forma em que um ofício aprendido se tornava um saber permanente e suficiente 

para a sobrevivência econômica do cidadão por toda a sua vida (De Méis, 2ª. ed). 

Não era, assim, necessário e nem mesmo estimulado que se pensasse ou tivesse 

idéias próprias sobre a vida, mas, ao contrário, que se aceitasse e obedecesse a 

regras e modelos sociais e normas de trabalho estabelecidas. O conhecimento 

anterior era suficiente para a nova geração dar conta das demandas de seu tempo 

histórico. 

Com a aceleração tecnológica e científica do século XX, a ciência eletrônica está 

presente em quase todas as atividades humanas, especialmente na produção de 

bens e serviços.  A emissão e o acesso à informação pelos meios de comunicação 

de massa – da televisão às máquinas eletrônicas nos bancos, celulares, I-Pods e 

Palmtops – permeiam a vida do cidadão, cada vez mais como uma necessidade 

imposta, mesmo que bem-vinda.  

As opções profissionais, culturais e sociais multiplicaram-se na mesma proporção, 

trazendo a possibilidade de idéias individuais serem introduzidas na esfera do 

coletivo, acirrando a tarefa de identificar, avaliar e decidir. A capacidade de 

compreender e de se posicionar diante de tantos novos fatos e opções tornou-se 

imprescindível. De outra forma, pode-se cair numa acomodação desatualizada que 

pode trazer sentimentos de inadequação pela não adaptação ao tempo vivido, uma 

vez que, de acordo com Guattari (1992)  

 (...) as máquinas tecnológicas de informação e de c omunicação operam no 

núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio das suas memórias, de 
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sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus 

fantasmas inconscientes (pág. 14) 

No campo profissional, diante do acirramento da competitividade pelo aumento do 

desemprego advindo com a automação, a falta de atualização pode comprometer a 

capacidade produtiva e a valorização humana no mercado de trabalho (De Méis, 2ª. 

ed; Guattari, 1992).  

A produtividade e o desempenho são fatores primordiais do trabalho. A 

especialização e, principalmente, a capacidade de inovação e de aprendizagem, de 

encontrar informações pertinentes para a solução de novos desafios, são 

competências básicas valorizadas pelo mercado (Moraes, 2006). 

A tecnologia exige esse aprimoramento constante do trabalhador e, 

simultaneamente, auxilia essa capacitação para aqueles que podem se beneficiar 

com o acesso a ela – seja aos equipamentos ou ao aprendizado de como utilizar a 

máquina ao seu favor. Segundo Castells (2006): 

Em meio a uma das revoluções tecnológicas mais extr aordinárias da história, 

a disparidade de conhecimento e capacidade científi ca se concentra cada vez 

mais em termos relativos, por países, por classes, por instituições e por 

organizações. E os efeitos desta revolução sobre a qualidade de vida são 

apropriados fundamentalmente pelas grandes corporaç ões e seus circuitos 

de distribuição. O controle irrestrito dos direitos  de propriedade intelectual se 

transforma no mecanismo fundamental do controle da riqueza (p. 226) 15. 

O conhecimento disponível por meio da tecnologia e o conseqüente acesso a ela 

tornaram-se um valor pela vantagem competitiva também pela sua capacidade de 

comunicação e, até, pelo lazer que proporciona, tornando-se um espaço para o 

acesso a uma condição social privilegiada.   

O uso do potencial das Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(NTICs), segundo diversos autores (Takahashi, 2000; Aparici, 1998) representa um 

desafio diante da existência dessas condições diferenciadas de oportunidades de 

participação irrestrita e de acesso aos meios tecnológicos. Essa perspectiva aponta 

para a possibilidade de ampliação das desigualdades socioeconômicas pela 

concentração do acesso às tecnologias que o promovem, questão que se soma a já 
                                                           
15 O autor ressalta que essa realidade atinge mesmo as iniciativas que vem favorecendo o aumento 
do poder individual dos cidadãos, como a Internet de alta velocidade ou a telefonia móvel, tecnologias 
que são mais acessíveis a população, pelo controle estatal elaborado por meio de vigilância 
eletrônica que permite a invasão de privacidade em nome da segurança pública (Ibidem, 2006).   
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preocupante demanda de melhoria da qualidade da educação fornecida à população 

para a construção de uma sociedade produtiva e igualitária. 

2.2 - O contexto da informatização da educação no B rasil 

Iniciativas isoladas no campo da informatização surgiram em nosso país desde que 

a possibilidade do ensino de Física foi aventada, em 1971, na Universidade de São 

Paulo e na de São Carlos e, dois anos depois, na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, como recurso para o ensino e a avaliação na Escola Nacional de Química. 

Em 1975, a Universidade de Campinas, em São Paulo, em programa de cooperação 

técnica com o Massachussets Institute of Tecnology (MIT) iniciou pesquisa sobre a 

linguagem LOGO para projetos educacionais de crianças. Dez anos após, a partir da 

realização de dois grandes seminários internacionais sobre a informática como 

recurso para a educação, iniciaram diversas ações no sentido de desenvolver 

programas educativos na área, com iniciativa do governo e instituições de ensino 

(MEC/Proinfo; 2007). 

Novos parâmetros e experiências educacionais foram introduzidos em seqüência, 

com a disseminação da informação pela Internet, que, a partir de 1992, vem 

possibilitando a conexão de indivíduos e permitindo uma interação em escala 

mundial. 

Cursos de ensino a distância generalizaram o acesso à informação qualificada, 

vencendo barreiras geográficas e reduzindo custos. O progresso dessa iniciativa, 

segundo Coutinho (1998), pode ser observado nos cursos de dez mega-

universidades mundiais de excelência, como o próprio MIT ou a Stanford University, 

já mantinham cerca de dois milhões e quinhentos mil alunos vinculados ao ensino a 

distância na época. 

Para analisar a situação brasileira na implantação de programas na área da 

informação foram levantadas as condições de acesso às novas tecnologias 

oferecidas pelo sistema educacional. Essa elaboração foi efetuada a partir de dados 

oficiais referentes aos anos de 1999 a 2003, disponíveis no Sistema de Estatísticas 

Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep/MEC). Outras ações estudadas foram o Fundo de Universalização dos 

Serviços de Telecomunicações (Fust), a proposta governamental de gestão e 

implantação de recursos para ampliar a cobertura dos serviços de telecomunicações 
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para o acesso à Internet no território nacional e, especialmente, do Programa 

Educação. 

Os primeiros dados disponíveis sobre a informatização das escolas, obtidos pelo 

censo escolar do MEC, em 1999, indicavam que 7695 instituições, ou 3,5% do total 

da educação básica, tinham acesso à Internet, sendo que 67,2% desse número 

eram instituições particulares.  A conexão com a Internet ao alcance dos alunos 

restringia-se a apenas 2.527 das 187.811 escolas públicas brasileiras.  

O censo revelou ainda alguns agravantes, como o fato de que cerca de 64 mil 

escolas do País (29,6% do total) não possuíam energia elétrica e que menos de 11 

em cada 100 estabelecimentos dispunham de equipamentos para atividades 

pedagógicas, como laboratórios de ciência ou de informática, e menos de um quarto 

deles (23,1%) possuíam biblioteca. O mesmo censo apontava que as escolas 

particulares eram muito mais equipadas, seja proporcionando o acesso ao 

computador e a Internet, seja pelos recursos pedagógicos oferecidos, como 

laboratório de ciências, bibliotecas, energia elétrica etc. (Takahashi 2000, pg. 50). 

As informações apontavam também para a escassa cobertura do Programa Nacional 

de Informatização na Educação (Proinfo), do MEC, criado em 1997, que representa 

a iniciativa central de introdução das tecnologias de informação e comunicação na 

escola pública brasileira. O Proinfo, no biênio 97-98, instalou 223 Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE), em parceria com as Unidades da Federação, 

beneficiando 2484 escolas públicas. Esse número, embora significativo, não 

alcançou nem a metade dos Núcleos calculados para o período, que previam 

disponibilizar o acesso a seis mil escolas, ou 13,4% do universo de instituições 

públicas escolares. (Ibiden, pg.51). 

O Inep, em nota datada de junho de 2001, registra outro patamar de informações 

sobre a situação do acesso às novas tecnologias da informação. O ensino médio 

atendia a 4,5 milhões (56%) de alunos em escolas públicas e privadas sendo que 

49% dessas instituições mantinham laboratórios de informática para seus alunos. No 

ensino fundamental, os números eram menos expressivos: somente oito milhões de 

alunos (ou 22% do total de estudantes da rede pública e privada) estudavam em 

escolas que possuíam laboratório de informática e, desde total, só 19% tinham 

acesso à Internet. (www.inep.gov.br/notícias). 

Em 2007, o MEC registra que 38% das escolas públicas brasileiras já possibilitavam 

o acesso à informática. Esses dados mostram um aumento significativo de 
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equipamentos, embora não garantam o acesso do estudante ou o seu uso como 

recurso educativo.  

Recente pesquisa do Ministério da Educação, relacionada ao uso de computadores 

nas escolas, relata um quadro desanimador. A pesquisa foi elaborada com base nas 

notas das três últimas provas do Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), e 

aponta a diminuição de um semestre no aprendizado de disciplinas curriculares nas 

escolas com laboratórios de informática em detrimento das que não dispõem desses 

equipamentos. Sem treinamento dos professores para o uso pedagógico do 

equipamento, sem supervisão e sem materiais educativos disponíveis, o uso do 

computador relaciona-se mais ao lazer dos alunos do que as atividades relevantes 

em termos de ensino-aprendizagem16.  

Essa informação preocupa – e não apresenta uma questão nova. Thomburg (1996) 

relatou as dificuldades da implantação do programa de informatização na escola em 

estados americanos, tanto em termos de treinamento dos professores quanto na 

criação de uma metodologia de trabalho educacional.  Oliveira (1996) registrou a 

complexidade de absorção dos novos códigos informacionais pelos professores e o 

sub-aproveitamento do seu potencial educativo nas escolas brasileiras.  

Lévy (1996) relata que, nos anos 80, na França e nos Estados Unidos, a introdução 

da informática na educação também necessitou de alguns anos para ser efetivada. 

No início da implantação dos programas de informática na educação, as iniciativas 

demonstravam um resultado geral decepcionante em relação aos gastos com 

equipamentos e formação do professor. Segundo o autor, um dos fatores 

preponderantes na superação desta dificuldade inicial se relacionava à aceitação da 

tecnologia pelo professor e sua dificuldade de adaptação ao novo recurso, o que 

supõe “o abandono de um hábito antropológico mais que milenar, o que não pode 

ser feito em alguns anos” (pág.9). 

A relação professor − aluno tem uma dinâmica de atuação que estabelece a 

transmissão vertical entre o agente do saber e o seu receptor. Essa forma de ação 

característica da pedagógica tradicional formaliza o poder que o saber – ou que o 

                                                           

16 Dados divulgados no artigo Desconectados. Sem supervisão, computadores nas escolas 
brasileiras mais distraem do que ensinam, redigido por Camila Antunes na  Revista Veja, edição 
2020, publicada em 20 de agosto de 2007 e disponível nos site 
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&hl=pt-BR&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_pt-
BRBR233BR234&q=cache:http%3A%2F%2Fveja.abril.com.br%2F080807%2Fp_102.shtml   
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lugar do saber – confere, ou seja, o conhecimento do professor o legitima em sua 

função e em seu papel de poder. Entretanto, essa relação de domínio do saber tem 

se atenuado no mundo pós-moderno, assim como a generalização da impressão de 

livros facilitou a criação de um saber coletivo, revolucionando as bases do 

conhecimento antes transmitido oralmente. A disponibilidade da informação, mesmo 

que abordada de modo mais superficial, vai de encontro aos modelos de 

transmissão linear característicos do ensino tradicional.  

Um aluno interessado em um determinado tema e que disponha de um computador 

ligado a Internet pode, com facilidade, estar mais atualizado do que seu professor 

sobre o assunto, o que não quer dizer que possua os mecanismos necessários para 

analisar ou mesmo compreender todas as relações dessa informação. Essa 

possibilidade vem se acentuando pela rapidez com que o conhecimento tem sido 

processado, reformulado e, às vezes, completamente revisto17.  

Embora a situação tenha se solucionado de modo mais fácil em países do primeiro 

mundo, devido a estrutura que dispõem, Pierre Levy (2001), em conferência 

realizada no Brasil e registrada pelo Senac, reforça a crença na inevitabilidade da 

mudança, relatada por ele como parte do processo histórico do ser homano: 

Muitos séculos se passaram desde a invenção do alfa beto até a construção 

de uma civilização da escrita. Quando se inventou o  alfabeto, por volta do ano 

1.000 a.C., não foi imediatamente que as pessoas ap renderam a ler e a 

escrever. Há dez anos, mais ou menos, que a maioria  da população mundial - 

eu digo a maioria e não a totalidade – sabe ler e e screver. Foram necessários, 

portanto, três mil anos para se chegar a essa situa ção. A web existe há 

menos de dez anos, portanto não podemos ser impacie ntes e nos 

escandalizarmos com o fato de que a maioria da popu lação não está 

conectada. O que é preciso observar é a velocidade com que a curva de 

conexões aumenta, e isso já é notável. (s/data)  

Esta possibilidade de acesso a inovação tecnológica e a uma sociedade mundial, 

porém, reforça a necessidade de uma política estratégica diferenciada que objetive a 

inclusão digital em nossa sociedade.  

                                                           
17 Essa mesma questão atinge um saber novo, como o caso da informática educativa, e pode ser 
relacionado com a própria dificuldade do professor de tratar o tema sexualidade para adolescentes, 
assim como outros assuntos relevantes para a educação brasileira. Isso aumenta a necessidade de 
criar opções para a atualização permanente dos professores, como cursos de informática, com 
ênfase na utilização de tecnologia à distância para favorecer a formação de futuras reciclagens para 
atualização permanente do corpo docente brasileiro. Devido a baixa remuneração do professor, 
poderia ser pensado um crédito especial e a venda subsidiada de equipamentos para educadores. 
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O atendimento a essas demandas vem recebendo atenção de iniciativas 

governamentais brasileiras, como a política de informatização nas escolas 

brasileiras, a formação da Sociedade da Informação e a criação do Fust e o 

Programa Educação, analisadas a seguir. 

2.3 - Programas de incentivo à sociedade da informa ção no Brasil 

No Brasil, a Internet foi implantada com geração da Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP), em setembro de 1989, seis anos após a criação da World Wibe Web (www).  

De 1992 a 1996, tiveram grande expressão o programa Desenvolvimento 

Estratégico em Informática (Desi), o Programa Temático em Ciência da Computação 

(Protem), voltado para a pesquisa multiinstitucional nas áreas de informática e de 

formação de recursos humanos, e o Programa de Software para Exportação 

(Softex), voltado para o desenvolvimento das exportações de software com maior 

direcionamento para apoio às empresas. 

Na origem da Sociedade da Informação no Brasil está o estudo intitulado “A 

Construção da Sociedade da Informação no Brasil: O Papel do Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia”, documento elaborado no âmbito da Comissão de 

Prospectiva, Informação e Cooperação Internacional (CPICI), do Conselho Nacional 

de Ciência e Tecnologia (CCT). No âmbito da CPICI do CCT se instituiu, em junho 

de 1997, o Grupo de Trabalho sobre a Sociedade da Informação (GT-SocInfo), que 

contou com a participação de 18 integrantes selecionados nas comunidades 

acadêmica, empresarial e governamental. O GT-SocInfo teve como missão estudar 

os aspectos relativos ao desenvolvimento do Projeto Brasileiro de Sociedade da 

Informação e estabelecer redes Internet para beneficiar toda a sociedade. Teve 

também a incumbência de construir um projeto de amplitude nacional para articular e 

coordenar o desenvolvimento e a utilização de serviços avançados de computação, 

comunicação e informação e suas aplicações na sociedade. O resultado do trabalho 

do Grupo naquele ano foi a elaboração do documento intitulado “Ciência e 

Tecnologia para a construção da Sociedade da Informação no Brasil”, além de 

outros documentos complementares, tais como estudos comparativos sobre projetos 

semelhantes em 20 outros países.  

 Em 1998, o Ministério da Ciência e Tecnologia, juntamente com o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), retomaram o 
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processo de criação do Programa Sociedade da Informação. O programa foi 

instituído pelo Decreto nº 3.294, de 15 de dezembro de 1999, e integra o Plano 

Plurianual (PPA) 2000-2003, estipulou um aporte total de recursos de R$ 3,4 bilhões 

originários de fontes do Tesouro, do setor privado, de estados e municípios, além de 

renúncia fiscal e fundos setoriais. (www.mct.gov.br e Takahashi 2000). Analisando o 

Programa, apresentado no documento Sociedade da Informação no Brasil – Livro 

Verde (2000)18, Takahashi considera que: 

O avanço das tecnologias de informação e comunicaçã o resultou no 

desenvolvimento de um grande número de aplicações, como telemedicina, 

ensino a distância, comércio eletrônico etc., que p odem melhorar 

significativamente a qualidade de vida dos cidadãos  e elevar a 

competitividade das empresas. (2000, pg. 9). 

O interesse pela Educação a Distância, por exemplo, tem crescido enormemente 

nos últimos anos, justamente devido à Internet. “A disseminação da Internet nos 

anos recentes tem feito ressurgir com novo ímpeto o interesse em Educação a 

Distância seja como mecanismo complementar, substitutivo ou integrante de ensino 

presencial.”(ibdem) Entre as principais iniciativas de educação a distância em 

operação no Brasil, citadas em 2000, estão: 

a) Programa TV Escola, implantado em março de 1996 pela Secretaria de 

Educação a Distância do MEC, baseado em disseminaçã o de material didático 

via TV, complementado por atividades presenciais ou  de interação a 

distância; 

b) Telecurso 2000, lançado em 1998, a partir do qua l tem sido realizado o 

projeto Telessalas 2000, dirigido a cerca de 75 mil  trabalhadores brasileiros 

que, por algum motivo, interromperam seus estudos; 

c) Laboratório de Ensino a Distância do Programa de  Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal de S anta Catarina; 

d) Consórcio Unirede, formalizado em janeiro de 200 0, constituído de 

instituições públicas de ensino superior com a fina lidade de criar uma rede 

de universidades virtuais, de âmbito nacional. (Ib.  pg. 46). 

                                                           
18  A denominação Livro Verde parece estar relacionada ao caráter provisório característico do 
processo de criação de um projeto desta dimensão, de acordo com uma citação introdutória de 
Gilberto Freire, que diz: “.. nunca [..] plenamente maduro, nem nas idéias nem no estilo, mas sempre 
verde, incompleto, experimental” (Tempo Morto e Outros Tempos; 1926)  
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Outra iniciativa do governo brasileiro que merece registro é a criação do Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações, instituído pela Lei n° 9.998 de 

17 de agosto de 2000, e regulamentado pelo Decreto nº 3624, de 05 de outubro de 

2000.  

A proposta determina que as receitas do Fust se constituam de: dotações da lei 

orçamentária e seus créditos adicionais; 50% dos recursos provenientes das vendas 

de outorgas de telecomunicações, até o limite máximo anual de R$ 700 milhões; 

valor cobrado por essas transferências outorgadas dos serviços de 

telecomunicações; e contribuição de 1% sobre a receita operacional bruta dos 

serviços de telecomunicações nos regimes público e privado, excluindo-se os 

tributos. 

Foi também estabelecido que os recursos financeiros oriundos do Fust seriam 

aplicados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a quem cabe 

implementar, acompanhar e fiscalizar os programas, projetos e atividades que 

aplicarem tais recursos.  

Segundo os objetivos determinados no art. 5° da Lei  do Fust, a política formulada 

para a aplicação do Fundo definiu os programas prioritários: Educação, Saúde, 

Telecomunicações, Bibliotecas Públicas, Atendimento a Deficientes, Segurança 

Pública e Regiões Remotas e de Fronteiras.  

O Programa Educação, terceira ação analisada, foi definido pela Portaria nº 2 de 17 

de janeiro de 2001: “trata da disseminação de recursos de telecomunicações e 

informática nas escolas públicas federais, estaduais e municipais, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento e o enriquecimento pedagógico”. 

A mesma Portaria define que o programa “deverá abranger as escolas públicas em 

todo o País, beneficiando professores, alunos e comunidade, pelo provimento de 

recursos de telecomunicações e informática para capacitação e acesso à 

informação” em consonância com os objetivos estabelecidos no art. 5º da Lei nº 

9.998, de 2000, por meio dos projetos a seguir: i) escolas do ensino fundamental; ii) 

escolas de ensino médio; e iii) instituições federais, estaduais e municipais de ensino 

profissionalizante. 

Os Decretos 3753 e 3754, de 19 de fevereiro de 2001, aprovaram os Planos de 

Metas para a universalização dos serviços de telecomunicações em escolas públicas 

de ensino profissionalizante e de ensino médio respectivamente. Os planos definem, 
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para cada um dos níveis de ensino, que o objeto essencial da universalização é a 

implantação, disponibilidade e manutenção de acessos e equipamentos terminais, 

para utilização de serviços de redes digitais de informação para acesso público, 

inclusive da Internet, dentro do conceito de Laboratório Informatizado voltado para o 

ensino (médio ou profissionalizante). 

Ficou estabelecido que as diretrizes básicas que definem a linha de ação do 

programa são: 

a) o apoio aos esquemas de aprendizado, de educação continuada e a distância, 

baseados na Internet e em redes, mediante fomento ao ensino, auto-aprendizado e 

certificação em tecnologias de informação e comunicação em larga escala; 

b) a implantação de reformas curriculares visando ao uso de tecnologias de 

informação e comunicação em atividades pedagógicas e educacionais, em todos os 

níveis da educação formal. 

Pode-se concluir que, embora as leis e a estrutura pensada para o desenvolvimento 

da sociedade da informação tenham os requisitos necessários para suprir a 

demanda de inclusão digital da população brasileira, os dados de implantação não 

estão atingindo as metas estabelecidas. Isso evidencia a necessidade de sua 

revisão ou de intensificação de esforços. 

2.4 - Um olhar sobre a Tecnologia Educacional  

Antes de apresentar as concepções sobre as Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTICs) e seu uso na educação, uma pequena revisão sobre 

experiências anteriores no campo da Tecnologia Educacional podem auxiliar na 

compreensão de resistências e dificuldades de aceitação dessa nova proposta.  

O projeto de uso de tecnologias na educação chegou ao Brasil nos anos 60, 

associando conceitos da comunicação e da psicologia educacional de linha 

comportamental. A Tecnologia Educacional obteve grande impulso até meados dos 

anos 70 do século passado e buscava a eficiência do sistema por meio do emprego 

de conhecimentos científicos para a solução dos problemas educacionais. Seus 

objetivos centrais foram o aumento da produtividade, do acesso igualitário a uma 

educação de base mais científica, que tornasse o aprendizado “imediato”. A resposta 

a essas expectativas, entretanto, demonstrou que a proposta não intensificou ou 

otimizou o ritmo da aprendizagem escolar nem reduziu os custos da educação e, 
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principalmente, que sua implantação não pôde ser efetuada de forma rápida e 

eficiente O modelo foi introduzido na América Latina e treinou milhares de 

professores e profissionais, como registra o Projeto Multinacional de Tecnologia 

Educacional da Organização dos Estados Americanos (OEA), iniciado em 1968 

(Chadwick;1984).   

Esse foi um período de intenso auxílio técnico e financeiro do governo americano em 

seu projeto ideológico de disseminação do capitalismo internacional e impedir a 

propagação do socialismo soviético, como pode ser também observado no campo 

da saúde. A introdução de práticas nessa área teve como proposta mudar 

mentalidades, hábitos e atitudes e utilizou como metodologia a produção de material 

didático e a introdução de aparatos tecnológicos, como projetores de filmes e slides, 

equipamento de som, entre outros (Cardoso, 2001).  

A crítica de Chadwick, elaborada em 1984, período final da ditadura militar brasileira, 

também aponta para essa mesma realidade vivida no campo da saúde, 

demonstrando a política do período de importação de modelos e sua preocupação 

em estabelecer mensagens ideologicamente “corretas”.  

Oliveira (1995) considera que, no processo de manutenção da ordem do sistema 

social, diferentes ações visaram domesticar e induzir uma ordem disciplinar 

ideologicamente construída por meio desse um discurso dominante, abolindo a 

possibilidade de construção de outros sentidos. 

As críticas mais importantes elaboradas por Chadwick (1984) sobre o Projeto de 

Tecnologia Educacional no período apontam para o fato de que não houve uma 

avaliação efetiva de seus resultados na aprendizagem escolar. O que pôde ser 

observado foi que a preocupação com a eficiência do processo educativo ocorreu 

em detrimento da preocupação com a eficácia de sua ação.   Embora reconheça que 

“a tecnologia educacional deve ser uma ferramenta útil para o aperfeiçoamento dos 

sistemas educacionais”, o autor considera que a importação de um modelo sem uma 

adaptação para a realidade e interesses locais trouxe “a tendência em transmitir 

eficazmente informações e competências que às vezes são pouco importantes ou 

até irrelevantes, e esquecer ou omitir outras competências muito importantes e, 

mesmo, fundamentais” (p. 8).  

Em sua conclusão, o autor reforça a necessidade de que a Tecnologia Educacional 

se direcione para atender a natureza do processo de aprendizado para obter formas 

que auxiliem efetivamente sua obtenção, com atenção especial para as diferenças 
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individuais de aprendizagem.  Aponta, também, para um novo renascimento diante 

do avanço de tecnologias já perceptíveis naquela ocasião.  

Sete anos após essa análise, Vitale (1991) propôs o debate sobre o uso do 

computador na escola e sua finalidade. Entre os pontos que levanta, questiona sua 

possibilidade de gerar um “milagre” na educação e aponta para o fato dele ser, em 

si, um objeto de conhecimento e não apenas um instrumento. Apesar disso, o 

computador não deve, entretanto, ser considerado como uma nova disciplina diante 

das possibilidades de intercessão de conteúdos, que possibilita formar uma rede de 

informações, ampliando a compreensão de significados observados isoladamente. O 

autor questionava, ainda, a acelerada procura por equipamentos e tecnologias 

inovadoras, orientando para a necessidade “de uma reflexão crítica sobre os 

aspectos psicocognitivos e psicopedagógicos da relação nova, sugestiva e 

estimulante que podem fomentar entre os alunos e a informática na sala de aula” 

(p.25).    

A diretriz temida pelo autor tornou-se realidade e a informática educativa foi 

introduzida na escola, de maneira geral, como mais uma disciplina que mantinha no 

ensino de programas centrados no usuário, como o Windows e o Office, da 

Microsoft, seu objeto de ensino (Oliveira, 1996).   

2.5 - As NTICs na educação brasileira  

A rapidez como a tecnologia digital se desenvolveu em pouco mais de uma década, 

em especial com a propagação do acesso a Internet, introduziu no campo de 

discussão a demanda pela alfabetização digital. Herdado da idéia de alfabetização 

científica essa denominação tem sido empregado no sentido de definir a habilidade 

básica individual para utilizar computadores e navegar pela rede. Essa definição vem 

sendo questionada por ter um caráter reducionista, já alertado por Vitale (1991). É 

importante repensar essa definição diante da interferência direta que mantém nas 

possibilidades do uso escolar dessa tecnologia, limitando o seu grande potencial ao 

uso básico do equipamento, reduzindo sua importância cada vez maior como fonte 

referencial de informação e de construção do conhecimento.  

Das implicações econômicas e políticas ocasionadas pela globalização, passando 

pelas inovações que afetam o processo ensino-aprendizagem até as que dizem 
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respeito à construção do conhecimento, são muitas e diversificadas as opiniões e 

contribuições sobre as novas tecnologias na educação.  

Uma corrente de ação aponta para a necessidade da formação educacional 

continuada para fazer frente a mudanças perceptíveis tanto no âmbito do 

conhecimento como no do trabalho. Neste conceito, propagado por diversos autores 

educar é tornar o aluno capaz de “aprender a aprender”. Takahashi, por exemplo, 

considera que: 

A educação é o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na 

informação, no conhecimento e no aprendizado. Parte  considerável do 

desnível entre indivíduos, organizações, regiões e países deve-se à 

desigualdade de oportunidades relativas ao desenvol vimento da capacidade 

de aprender e concretizar inovações. Por outro lado , educar em uma 

sociedade da informação significa muito mais que tr einar as pessoas para o 

uso das tecnologias de informação e comunicação: tr ata-se de investir na 

criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma 

atuação efetiva na produção de bens e serviços, tom ar decisões 

fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e 

ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criat ivamente as novas 

mídias, seja em usos simples e rotineiros, seja em aplicações mais 

sofisticadas. Trata-se também de formar os indivídu os para ‘aprender a 

aprender’, de modo a serem capazes de lidar positiv amente com a contínua e 

acelerada transformação da base tecnológica. (2000,  pg. 45). 

Barajas (2000) afirma que com a utilização de Novas Tecnologias da Informação e 

da Comunicação estão sendo gerados produtos capazes de potencializar o modelo 

de aprendizagem autodidata que pode se estender de forma contínua ao longo da 

vida. 

Coerente com essa linha de pensamento, Zancan (2000) acrescenta que, hoje em 

dia, é difícil entender o mundo em que vivemos sem o conhecimento dos princípios 

básicos da ciência e da tecnologia, sendo fundamental aumentar a condição do 

capital humano brasileiro por meio de uma educação científica centrada no 

desenvolvimento da capacidade do aluno. 

É necessário, também, para Baccega (1998), notar as diferenças entre informação e 

conhecimento, atividade também considerada indispensável para o exercício da 

crítica e da cidadania.  A autora observa que a rapidez na divulgação da informação, 

que a tecnologia possibilita, implica a necessidade de uma visão da totalidade, que é 
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uma característica do conhecimento, e a escola tem um papel destacado no 

processo de transformação da informação em conhecimento. 

Alves e Pretto (1999) caminham na mesma direção, mas apontam, no entanto, para 

a necessidade da escola se reavaliar como espaço de produção de conhecimento, 

diante das transformações que as tecnologias de comunicação operam nas novas 

gerações. Os autores consideram que ter acesso às tecnologias é fato importante 

para a escola, pois elas podem atuar sobre as estruturas cognitivas dos alunos. 

Desta forma, requerem do ambiente escolar alterações no tratamento das disciplinas 

e dos currículos, que levem em conta as novas formas de adquirir informação, para 

transformar a aprendizagem em uma tarefa prazerosa. 

Além destes fatores, Kampff e Dias (2003) apontam também para a importância de 

uma percepção mais socializada da educação e a necessidade de uma revisão no 

papel da escola, rompendo velhos paradigmas, como a fragmentação curricular e a 

ênfase à memorização. A sociedade demanda que a escola concentre-se no 

desenvolvimento da inteligência e da condição de trabalho em equipe.  

Essa percepção é ainda reforçada por Perrenoud (2000), que considera a 

necessidade de uma cultura tecnológica e do desenvolvimento de competências 

intelectuais para alicerçar a evolução do processo como uma demanda que a escola 

deve atender. Com isso, vê como prioritária a aceitação e a capacitação do 

professor, uma vez que essa evolução tecnológica afetará a conformação do mundo 

e exigirá alunos preparados para acompanhá-la. O professor deve acompanhar a 

evolução e se adaptar às necessidades da sociedade, o que representa um grande 

desafio diante das mutações sociais, culturais e econômicas, também influenciadas 

pelo advento de novas tecnologias. 

Para atender essa realidade, os professores deverão deixar de ser líderes 

oniscientes e precisarão tornar-se orientadores que permitam aos estudantes 

independência no processo de aprendizado e na seleção dos recursos 

disponibilizados. Desta forma, para Barajas (2000), deve ocorrer uma mudança de 

paradigma na instituição escolar, alterando o foco do poder e da responsabilidade 

sobre o sucesso da aprendizagem para uma ação compartilhada não só referente a 

esse ambiente como para toda a sociedade.  

Novos recursos estão evoluindo de rígidos livros-textos para softwares interativos e 

intercâmbios propiciadores de informações que transformem os conteúdos em 

formas geradas pelos próprios indivíduos, gerando conhecimento e transformando 



 67 

informações e dados em algo consistente, profundo e duradouro – a aprendizagem 

(Chesneaux 1995). 

Alava (2002), ao definir as características que deve ter um multimídia para favorecer 

a autonomia na aprendizagem, aponta para o fato de que a mera utilização desses 

produtos não garante a aprendizagem mais autônoma. As características dos meios 

utilizados para esta aprendizagem é que irão ter impacto sobre a autonomia do 

trabalho realizado pelos educandos como suas interfaces e a interatividade. Nesse 

tipo de projeto, as características que visam desenvolver a autonomia devem ter 

abertura para outros recursos materiais e humanos, utilização de modos de 

representação múltiplos, presença de atividades que favoreçam a aprendizagem, 

estabelecimento de uma rede de comunicação, acesso a ferramentas de pesquisa e 

de triagem de informação e acesso a ferramentas de acompanhamento do 

estudante na participação e no desenvolvimento do processo (Biazus 2003). 

Entre os diversos autores que elaboraram conceituações sobre a criação e o uso de 

recursos tecnológicos educacionais, Bertoletti et al (2003) enfocam a utilização do 

enfoque construtivista por sua característica de buscar formas de aprender como 

construção, envolvendo o aluno de modo ativo e reflexivo. Na definição de um 

software, deve ser considerado, em princípio, o uso do programa com uma finalidade 

educacional definida. Salientam ainda que os diferentes tipos de software educativos 

podem seguir a classificação de Gamez (1998), que considera os seguintes 

modelos: 

Exercício e Prática: programa com o objetivo de exe rcitar conteúdos ou 

habilidades já conhecidas pelo aluno, mas não intei ramente dominadas por 

ele. O aluno possui a sua disposição um conjunto de  exercícios e pode 

realizá-los quantas vezes forem necessárias. 

Tutorial: tipo de programa responsável pela apresen tação de conteúdos, 

utilizando animações, sons e gerenciamento do contr ole da performance do 

aprendiz, facilitando o processo de administração d as lições e possíveis 

programas de recuperação. 

Sistema Tutor Inteligente: tipo de programa que tem  como objetivo 

considerar o conhecimento e habilidades prévias dos  aprendizes para 

escolher estratégias de ensino-aprendizagem mais ap ropriadas para cada um 

dos aprendizes. 
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Simulação e Modelagem: tipo de programa que tem com o objetivo 

representar ou modelar parte do mundo real como obj etos, sistemas ou 

eventos. Estes modelos exploram a simulação de situ ações de risco, como 

manipulação de substâncias químicas e controladores  de vôo e experimentos 

complicados, potencialmente perigosos ou caros. 

Jogo Educativo: tipo de programa que proporciona um a fonte de recreação 

com vistas à aquisição de um determinado tipo de ap rendizagem. As tarefas 

de negociação, persuasão e cooperação existente nos  jogos buscam 

incentivar e atrair o aprendiz para o processo de a prendizagem. 

Informativo: tipo de programa que visa apresentar i nformações na forma de 

textos, gráficos ou tabelas. Se enquadram nesta cat egoria livros eletrônicos, 

enciclopédias interativas e programas que buscam ap resentar informações 

específicas. 

Hipertexto/Hipermídia: tipo de programa comumente d efinido como uma 

forma não linear de armazenamento e recuperação de informações. Desta 

forma, um hipertexto tem como principal característ ica a capacidade de 

interligar pedaços de informação entre si através d o uso de palavras-chave. 

Analisando as variadas possibilidades de utilização das tecnologias de informação e 

comunicação em educação, Takahashi (2000) considera que esses recursos  

podem: 

(i) propiciar uma rápida difusão de material didáti co e de informações de 

interesse para pais, professores e alunos;  

(ii) permitir a construção interdisciplinar de info rmações produzidas 

individualmente ou em grupo por parte dos alunos, o  desenvolvimento 

colaborativo de projetos por parte de alunos geogra ficamente dispersos, bem 

como a troca de projetos didáticos entre educadores  das mais diferentes 

regiões do País. (pg.46). 

Um dos maiores incentivadores da informática educativa, Pierre Lévy (1996), 

também defende o meio digital interativo por considerar que esse recurso integra-se 

na finalidade educacional. Segundo o autor, 

é bem conhecido o papel fundamental do envolvimento  pessoal do aluno no 

processo de aprendizagem. Quanto mais ativamente um a pessoa participar 

da aquisição de um conhecimento, mais ela irá integ rar e reter aquilo que 

aprender. Ora, a multimídia interativa, graças à su a dimensão reticular ou não 

linear, favorece uma atitude exploratória, ou mesmo  lúdica, face ao material a 
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ser assimilado. É, portanto, um instrumento bem ada ptado a uma pedagogia 

ativa (p.40). 

Alguns autores questionam, entretanto, que a simples utilização de recursos 

multimídia possa capacitar e aumentar o desempenho intelectual do aluno sem o 

suporte de um projeto educativo como base do processo. Kampff & Dias (2003) 

consideram importante a participação do aluno no seu processo educativo, como 

agente da transformação de seus conceitos e desenvolvimento de sua criatividade, e 

recriação de novos significados.  Essa é a ação esperada para produtos educativos 

em mídia digital: o auxílio à formação de alunos capazes de construir a sua própria 

aprendizagem, uma habilidade necessária para toda vida.  

Isso é possível pela possibilidade de criação de ferramentas de autoria para uso 

direto pelos alunos, auxiliando-os a estabelecer parcerias e compartilhar dados e 

aprender a consolidá-los e apresentá-los por perspectivas diferentes, criando 

ambientes multisensoriais na sala de aula. Esse formato educativo permite aliar o 

aprendizado a idéia de uma atividade prazerosa e criativa.  

Machado (1998) considera que o desenvolvimento de projetos, como os citados 

acima por Kampff e Dias, traz uma série de possibilidades pedagógicas relevantes, 

como o: (i) respeito à individualidade; (ii) o uso de simulação de situações 

imaginárias, representativas de situações reais, facilitando a percepção pela vivência 

de situações e conceitos diferenciados; (iii) criação de material de quantidade e em 

qualidade, possibilitando pesquisa, aprofundamento, análise, depuração de idéias e 

afirmação ou criação de novas hipóteses; (iv) geração de ambientes estimulantes e 

motivadores para facilitar a participar ativa do aluno em todas as fases de aquisição 

de informações e construção do conhecimento; (v) dar suporte ao grupo, professores 

e mediadores. 

Esses recursos das NTICs criam espaços para projetos colaborativos, estimulando a 

pesquisa de informações, a reflexão e a participação ativa na construção do 

conhecimento do aluno. 

2.6 - Realidade e perspectivas 

O avanço tecnológico no Brasil nos últimos anos é notório e são diversos os usos 

dos recursos da multimídia na Educação, pelo menos no que diz respeito ao 
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aumento dos estudos e contribuições conceituais e à construção das bases para o 

futuro. 

Entretanto, a prática parece não acompanhar a teoria e as boas intenções expressas 

pelo Fust e as metas do Plano de Metas do Programa Educação estão, assim, longe 

de serem atingidas. A maioria das escolas ainda não está conectada à Internet, ou 

ainda não possui computador e laboratório de informática, como revelam os dados 

dos censos escolares, não obstante a formulação dos programas Educação e 

Proinfo e dos recursos do Fust. 

Esta é uma questão delicada, na medida em que atrasos nessa direção influenciam 

diretamente as condições educativas e aumentam o déficit de conhecimento nos 

países como o Brasil que já contam com defasagem importante em termos 

educacionais em relação aos países mais desenvolvidos (Zancan, 2000). 

No texto referencial “Sociedade da Informação – Livro Verde”, publicado em 2000, 

foram registradas diversas indicações de caminhos da “Educação na Sociedade da 

Informação” e ações concretas para alcançá-lo. De lá para cá, não há registros dos 

avanços supostamente ocorridos. De qualquer maneira, e justamente por isso, vale 

a pena deixar registrada uma síntese das suas principais conclusões, ainda atuais, 

quanto ao futuro que deveríamos – e devemos – seguir: 

É preciso aumentar drasticamente o nível de alfabet ização digital do País; 

É preciso buscar modelo de conectividade amplo de e scolas públicas e 

privadas; 

É preciso qualificar minimamente novos profissionai s de nível técnico e 

superior de todas as áreas nas novas tecnologias; 

É preciso aumentar significativamente a formação de  especialistas nas novas 

tecnologias em todos os níveis; 

É preciso fazer uso em grande escala das novas tecn ologias de informação e 

comunicação em ensino a distância; 

É preciso criar laboratórios virtuais de apoio à pe squisa interdisciplinar por 

parte de especialistas geograficamente dispersos; 

É preciso utilizar como tema transversal nos níveis  de ensino fundamental e 

médio a leitura crítica e a produção de informações  no meio provido pelas 

tecnologias da informação e comunicação (p.48). 
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Edgar (2002) corrobora principalmente a importância desse último item e alerta para 

o fato de que, em uma tecnologia tão recente, e diante da oferta a baixo custo de 

produtos internacionais, torna-se fácil importar produtos que não mantém vínculos 

diretos com a cultura nacional.  

Dar conta desta última demanda exige a criação de materiais educativos em meio 

digital para ampliar a oferta de informações referenciadas. Softwares e multimídias 

podem trazer uma proposta muito atraente para o estudante pela maior facilidade de 

adaptação da sua linguagem ao público, pela possibilidade de simulações e 

apresentação do tema de modo projetivo e variado. Esses recursos têm sido bem 

recebidos pelos estudantes, pois facilitam a compreensão do assunto apresentado, 

ao mesmo tempo em que são atraentes e estimulantes, permitindo a exploração de 

modo personalizado e lúdico e, principalmente, apresentando o conteúdo em uma 

linguagem próxima ao aluno.  

É interessante lembrar que ao ingressar na “sociedade da informação”, também 

chamado de “era do conhecimento”, a cultura, que já foi oral e escrita, passou a ser 

digital, e essa tecnologia tem ampla aceitação entre os usuários mais jovens. Mais 

do que dar acesso ao computador e fornecer conhecimento da máquina como 

ferramenta, é fundamental também fornecer material selecionado e orientado para a 

pesquisa escolar. Consideramos, assim, que um aspecto central para o pleno uso do 

potencial da informática educativa é a construção de multimídias, softwares e sítios 

da Internet. A criação de produtos sobre temas importantes para a educação do 

aluno e da sociedade em geral tende a se tornar recurso educacional tão importante 

como os livros didáticos e materiais audiovisuais foram no passado.  

As NTICs formam um campo recente de estudo, com a proposta de criar 

ferramentas a partir da pesquisa e utilização de recursos tecnológicos e educativos 

de uma forma ativa, para facilitar a aprendizagem e o conhecimento.  

Ferramentas produzidas a partir desses conceitos esperam também estimular a 

população a manter um processo de aprendizagem continuado, uma necessidade 

nos tempos atuais, diante da dinâmica de inovação científica e tecnológica e suas 

demandas de atualização profissional. Elas atendem a essa proposta educativa, 

descrita por inúmeros autores (Levy 1996; Tálamo, 1994, Struchiner & Giannela, 

2006; Demo; 2000, entre muitos outros), como a formação de competências que 

permitam operar esse amplo mundo novo de informações. Não é mais suficiente 

memorizar ou mesmo saber encontrar uma informação, diante de tantas 
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possibilidades de acesso. É preciso encontrá-la em sua melhor fonte, identificar os 

seus aspectos essenciais, conectá-los e transformá-los, num processo próprio de 

apreensão do conhecimento, criação e tomada de decisões. 

2.7 - Informação em saúde e a divulgação científica  em museus 

A era da informação permitiu a participação e o acesso a uma quantidade 

imensurável de mensagens e esse aumento da capacidade de se comunicar, de 

produzir e ou obter informações de modo rápido e eficiente, tornou o meio digital um 

fator diferencial nas relações humanas e no potencial de conhecimento da 

população.  

Nesse processo de avanço da produção tecnológica, o intercâmbio acelerado de 

informações realimentou o avanço científico em todos os setores do conhecimento, 

inclusive na área biomédica. Com equipamentos de alta tecnologia para 

diagnósticos, pesquisa e novos medicamentos de combate a doenças, busca-se a 

prevenção de problemas de saúde.  

Nas últimas décadas, informações sobre a saúde tornaram-se disponíveis e 

acessíveis a uma expressiva parte da população mundial. Seja via programas de 

televisão, rádio, jornais, Internet ou, mais especificamente, por meio de redes 

educacionais ou de campanhas de esclarecimento, as informações sobre meios da 

prevenção de doenças e manutenção da saúde passaram a ser parte do cotidiano 

da sociedade (Lefèvre, 1992; Castiel,1999).  Mas, como vimos anteriormente, essa 

forma de informação não atende as condições educativas necessárias a favorecer a 

mudança de percepção sobre suas opções e possibilidades de alteração dessa 

situação potencialmente desfavorável para sua saúde.  

O avanço tecnológico trouxe, ainda, a demanda da criação de instrumentos e 

materiais informativos que apresentam o conhecimento de uma forma nova, 

traduzindo saberes, métodos e a cultura científica para uma linguagem textual e 

visual que facilite a sua compreensão.  

Para possibilitar esses objetivos, e seguindo as diretrizes das NTICs, o Serviço de 

Design e Produtos de Divulgação Científica (SDPDC) da COC/Fiocruz vem 
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desenvolvendo multimídias e materiais que se utilizam de uma abordagem 

fundamentada em processos sócio-históricos da educação e da comunicação.  

O objetivo de produção desses materiais é a estruturação de novas formas de 

informação para o uso recreativo ou atendendo interesses pessoais, em programas 

não-formais de divulgação e educação, além de auxiliar nos processos formais de 

ensino. 

As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) representam um 

importante aliado na exposição de informações educativas em espaços não-formais 

de divulgação  científica, como os museus e centros de ciência. Suas diretrizes são 

coerentes com as que orientam a concepção de materiais expositivos para 

divulgação nessas instituições, pois, suas propostas permitem inúmeras 

abordagens, vários níveis de conhecimento, simulações, formas de complementação 

da informação num modo atraente para o público.  

É uma forma de transmitir o conhecimento que alia aspectos motivacionais 

importantes, como o lúdico, à maior liberdade de exploração do conteúdo. A 

informática por si só é um elemento de atração para o visitante jovem, despertando 

seu interesse pela atração que o próprio equipamento desperta. A associação de 

inúmeros meios de informação, como vídeo, áudio, simulações, ambientações dos 

dados, uso em rede etc. amplia sua capacidade comunicativa e permite a 

apresentação de grande quantidade de conteúdo em formas diferenciadas.  

A apresentação da informação por meio multimídia se adequa à forma de exposição 

da informação atualmente proposta em museus e centros de ciência, pois mantém 

uma lógica de atração do público para a exposição, própria da abordagem não-

formal do conhecimento. A meta, diferente do compromisso do ensino escolar 

formal, é fornecer uma atividade cultural: diferente, prazerosa e agradável.  

A visita a um museu é, antes de tudo, um passeio, e sua pretensão maior é se tornar 

uma aventura inesquecível, como sugere Umberto Eco, pela realização de uma 

experiência, um encontro pessoal com o conhecimento (appud Chagas, 2001/2002). 

Em um multimídia, como um museu procura despertar o prazer em aprender e o 

aprender com prazer. Com o encantamento, surge a curiosidade, a motivação pela 

sensação prazerosa da descoberta. A meta é apresentar a vida, a ciência, a saúde e 

a própria vida humana de forma renovada, por ângulos diferentes do cotidiano. E 

isso surpreende, apreende a atenção, inspira, faz surgir o desejo de aprender e 



 74 

torna a informação um elemento vivo e dinâmico cuja apresentação não só satisfaz, 

mas marca emocionalmente a experiência vivida. 

Mostrar a ciência desse ponto de vista é apresentar seu fenômeno, ou o fato que 

desperta o interesse de investigação, a criação de hipóteses sobre suas causas e 

modo de ocorrência. O questionamento é despertado pelo espanto, por um fator que 

interveio no padrão de pensamento anterior. Desequilibrando o saber conhecido, 

provoca um desequilíbrio, e com ele, uma necessidade de uma nova compreensão. 

Essa forma humana de conhecimento é explicada por Vygotsky como: “a atividade 

criadora do homem a que faz dele um ser projetado para o futuro, um ser que 

contribui para criar e que modifica seu presente” (1998, p.9).  

Museus mantêm uma missão importante no mundo moderno. Registros culturais, 

científicos e históricos não só “protegem” a memória da humanidade, mas, podem 

resgatar seu contexto e a apresentar à população em uma linguagem precisa e 

acessível. Esta memória humana mantém-se viva e real, proporcionando ao homem 

e a mulher uma outra dimensão de sua transitoriedade, auxiliando-os na 

compreensão de suas dimensão histórica e suas possibilidades humanas.   

O projeto do Museu da Vida tem como objetivo desenvolver atividades que 

estimulem essa participação ativa do visitante, sua compreensão dos processos, 

interligações e descobertas. Sendo um museu interativo, espera que o visitante inter-

aja, que seja ativo e participativo, que liberte seu pensamento e busque 

compreender por que as coisas acontecem - fazendo-as acontecer. Pretende, assim, 

ser um ambiente de acesso livre ao aprendizado, como propunha Oppenheimer 

(1968), onde o visitante seja o sujeito da ação de aprender, o explorador do 

conhecimento, no grau de profundidade do seu interesse e possibilidade: “é quase 

impossível aprender como alguma coisa funciona a menos que se possa repetir 

cada passo de sua operação com liberdade” (p. 207).  

O multimídia “Amor e Sexo” foi criado para ser um dos materiais expositivos inserido 

no projeto de educação em saúde do Parque da Ciência, no Museu da Vida, da 

COC, Fiocruz. O Museu está vinculado a uma instituição que possui reconhecida 

competência na área de serviços, educação e pesquisa em ciência biomédica e em 

saúde pública, o que reforça o compromisso de oferecer ao visitante informação em 

saúde cuja forma e conteúdo sejam motivadores para o público.  

As NTCIs são recursos básicos na divulgação científica em museus pela pluralidade 

de recursos para divulgar o conhecimento que utilizam e, simultaneamente, pelo 
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estímulo ao visitante para ampliar suas possibilidades de entendimento e 

posicionamento mais embasado. Além disso, tem pressupostos coerentes com a 

atuação esperada no enforque de desenvolvimento pessoal, proposto na Educação 

em Saúde, pois agem no sentido de auxiliar em um processo emancipatório e na 

autonomia do pensamento pelo discernimento pessoal (Paiva, 2002). Esses 

pressupostos se integram, também, à proposta educativa centrada nos processos 

sócio-históricos da educação, complementando (de forma conceitualmente 

harmônica) as diretrizes que embasam esse estudo.  
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CAPÍTULO 3 

Objetivo, metodologia e estrutura do estudo 

 

Após a apresentação do referencial teórico que deu suporte ao estudo, neste 

capítulo da tese foram definidos metas e meios com que ele foi estruturado, como 

seus objetivos gerais e específicos e a metodologia adotada. Por tratar-se de um 

estudo qualitativo, voltado para o campo das ciências sociais, a escolha da 

metodologia de análise do discurso foi justificada por sua inserção no campo das 

representações sociais e a linha de análise escolhida, o Discurso do Sujeito Coletivo. 

A seguir, foi justificada a escolha de utilizar prioritariamente artigos obtidos pela 

pesquisa digital para a construção do referencial teórico, principalmente no campo 

das NTICs. 

Com o objeto de estudo: o multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias”, a 

estrutura da pesquisa apresentou os materiais e métodos utilizados, justificou a 

escolha da população, apresentou os instrumentos utilizados, as considerações 

éticas e as limitações do trabalho. 

3.1 – Objetivos do estudo 

3.1.1 – Objetivo Geral 

Esse estudo tem como objetivo relatar a experiência e os procedimentos envolvidos 

na criação, produção, avaliação e reformulação de um multimídia educativo sobre o 

tema sexualidade voltado para o público adolescente e relacioná-lo com a literatura 

da área da Educação em Saúde e NTICs.  

3.1.2 – Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos que auxiliaram na elaboração deste estudo foram: 

• Levantar diretrizes educativas nos campos da Educação em Saúde, Novas 

Tecnologias da Informação e em campos correlatos que permitam a 

fundamentação dos conceitos apresentados no estudo. 
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• Registrar e analisar as concepções utilizadas na criação do multimídia “Amor 

e Sexo”. 

• Avaliar a aceitação do multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e Fantasias” 

e as suas possibilidades como estratégica educativa em saúde do Museu da 

Vida, segundo o parecer do público adolescente. 

• Investigar as possibilidades do multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e 

Fantasias” como estratégica de educação sobre sexualidade, segundo o 

parecer de profissionais da área da saúde. 

• Apreciar a aceitação do programa “Caderno de Perguntas”, inserido no 

multimídia, como instrumento de comunicação entre os adolescentes, 

verificando a sua viabilidade como instrumento de registro do seu 

pensamento.  

• Elaborar considerações sobre a contribuição das NTICs e o uso de recursos 

multimídias como material educativo em programas educativos em saúde 

para jovens. 

3.2 -  Metodologia  

3.2.1 – Fundamentação teórica 

O levantamento e a revisão bibliográfica necessária para a construção deste estudo 

tiveram diretrizes diferentes. A primeira – quanto aos temas gerais de educação, 

saúde, educação em saúde – foi realizada prioritariamente por meio da leitura e 

seleção de livros e de artigos, inclusive, obtidos em portais de busca acadêmica na 

Internet. 

A revisão quanto as NTICs priorizou as informações fornecidas por meio da Internet. 

Essa opção se baseou na possibilidade de que esse levantamento, por si só, 

trouxesse material para auxiliar a análise sobre a qualidade e relevância de 

informações fornecidas pela rede.   

Numa busca introdutória, realizada em janeiro e fevereiro de 2004, foram levantados 

os artigos divulgados em sites na Internet sobre o foco principal do estudo: 

multimídia na educação. Em abril de 2006, foi realizada nova busca para 

comparação e atualização das informações.  
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A pesquisa no portal Google, conhecida e conceituada base de informações da 

Internet, identificou, na primeira busca, 50.400 referências brasileiras sobre o tema 

Multimídia na Educação. Na segunda pesquisa, o número de acessos a publicações 

com referências ao tema aumentou para 1.270.000. Esse dado, por si só, demonstra 

a capacidade inesgotável de crescimento da informação na Internet e a rápida 

apropriação e acesso a essa tecnologia e suas possibilidades ilimitadas de 

introdução de materiais autorais. Uma outra busca utilizou, como filtro a esses 

milhares de possíveis informações, o portal Google Acadêmico, uma subdivisão do 

site surgida em 2005 para congregar textos e artigos acadêmicos. Essa busca 

reduziu para 3810 o número de referências a publicações sobre o tema.  

A ferramenta utilizada para a seleção de artigos sobre multimídia na educação foi o 

Portal Capes, que permite o acesso a artigos publicado on-line por mais de 9.821 

periódicos internacionais, além de resumos disponíveis em 90 bases de dados. Essa 

iniciativa do Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), do Ministério da Educação, congrega a participação de 181 instituições 

brasileiras no esforço de seleção de fontes de informação acadêmicas e sua 

disponibilização gratuita para seus profissionais e estudantes.  

A busca abrangeu, assim, 656 periódicos na área de educação, sendo 38 nacionais, 

303 na área de comunicação e 235 na da ciência da informação, as três áreas 

disciplinares que se relacionam mais diretamente as NTICs. 

A revisão partiu do levantamento de temas e áreas afins para ser pesquisadas e a 

lista de referências indicava artigos publicados em websites cujos endereços 

constituíram o ponto de partida desta pesquisa. 

Foram acessados, também, sítios governamentais e portais de órgãos subordinados 

a eles, de universidades, revistas especializadas, organizações não-governamentais 

e outros que apresentaram um conteúdo relevante no processo de busca.  

De um modo geral, a pesquisa demonstrou que há um grande número de 

informações teóricas e conceituais sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação, incluindo sobre sua utilização na Educação. Observamos, entretanto, 

que, comparativamente, foram raras as experiências práticas com recursos 

multimídia para fins educacionais divulgadas através da rede.  Os poucos relatos de 

aplicações de recursos multimídia em escolas podem indicar que estas iniciativas 

isoladas representam uma utilização ainda incipiente. Embora a política brasileira de 

informatização de escolas, instituições, e órgãos de atendimento ao público 
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considere a questão como ação prioritária, sua prática ainda não teve plena 

aplicação e as escolas carecem de equipamentos, materiais e suporte tecnológico e 

metodológico para absorver as novas tecnologias.  

3.2.2 – Opção metodológica 

É consenso na comunidade científica que a metodologia é questão determinante em 

uma pesquisa e deve ser elaborada a partir da concepção do seu objeto e da 

definição da hipótese do trabalho.  

No caso das ciências sociais, a análise do discurso é o tipo de estudo mais indicado 

pela complexidade da própria natureza dessa ciência, que coloca o ser humano 

como o seu objeto de estudo, a partir de sua capacidade de expressão e 

comunicação. Esta discussão é característica deste último século, onde o homem e 

a mulher, segundo Michel Foucault (1979), foram lentamente saindo da posição de 

sujeito de saber para transformar-se em objeto de saber.  

A adequação metodológica nesse tipo de pesquisa é um cuidado especialmente 

importante, diante do caráter subjetivo que torna mais factível a possibilidade de 

direcionamento da pesquisa para a confirmação de pensamentos refletidos ou 

inconscientes do autor.  Nesse tipo de trabalho, que registra uma experiência, torna 

essencial focar o objeto de estudo, para a definição da proposta metodológica.  

Essa condição, direcionada para o trabalho no campo do estudo qualitativo, coloca a 

ação na leitura interpretativa dos discursos de natureza oral, escrita e ou imagética 

determinados na pesquisa. Na tarefa de observar, colher e registrar depoimentos, o 

pesquisador interpreta respostas a partir da recorrência de pensamentos, 

concebendo, assim, uma explicação para sua incógnita inicial que deve contribuir 

para o conhecimento existente na área de estudo.  

A base do processo de pesquisa, centrada na expressão de sujeitos e na 

compreensão do pesquisador, induz diretamente o questionamento sobre a 

probabilidade de assumir a resposta como verdade neutra. Conseqüentemente, 

questiona-se sua condição de expressar um caráter universal. Diante dessa crítica, 

torna-se necessário o registro de uma experiência em todas as suas etapas, desde a 

concepção inicial a suas avaliações e re-interpretações, para permitir o 

acompanhamento do processo e das opções do pesquisador. 

Lefèvre (1993) analisa que, na interpretação de dados da pesquisa qualitativa, 
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são cruciais a formação e as bases teóricas pregres sas do pesquisador, sua 

inteligência, sua experiência (não apenas de pesqui sador, mas de vida), seu 

capital cultural (como diria Bourdieu). Isto porque  uma palavra ou frase de um 

depoimento pode “ressoar” e ser altamente significa tiva na bagagem e para a 

bagagem de um pesquisador, mas não querer dizer nad a para outro 

pesquisador. E esta diferença não advém, necessaria mente, de um ser mais 

bem formado em metodologia científica do que outro.  Por este exemplo, fica 

claro como, (..) um pesquisador não apenas pode, ma s deve ser diferente de 

outro, porque não se busca a (única) “verdade” de u m depoimento, mas 

aquela verdade específica, metabolizada pela histór ia de vida do pesquisador 

(p. 249). 

Nas ciências sociais, o conhecimento existente sobre o ser humano é o reflexo da 

apropriação de uma determinada cultura, inserida na sociedade a qual ele pertence. 

O que o pesquisador revela em sua observação é uma reflexão e uma interpretação 

ou versão, necessariamente parcial e situada, relativa a determinado modo de 

apropriação da cultura na sociedade em que o estudo se insere (Minayo, 2002; 

Nicollaci-da-Costa, 2004).    

Essa concepção nega características metodologicamente fundamentais da pesquisa 

quantitativa, como a intencionalidade de se constituir em um trabalho neutro e pleno 

de verdades universais (Velho; 1981).  

Essa percepção se fundamenta, também, no pensamento epistemológico de Souza 

Santos, que considera, nesse campo, todo conhecimento um auto-conhecimento, 

uma vez que o homem e a mulher são objetos, ao mesmo tempo em que sujeitos 

desse saber. Esse novo paradigma científico questiona a possibilidade de que a 

ação de conhecer e o produto desse conhecimento possam ser separáveis: 

Este conceito expressa a quebra da posição de neutr alidade do cientista: um 

homem que julga a partir de uma visão formada em de terminada cultura, que 

traz em seu bojo um código de crenças e valores. A ciência é, ela mesma, 

“um juízo de valor”. (..) [e] a atividade científic a é autobiográfica (Souza 

Santos, 2002; p. 51/52).  

Minayo (2002) é outra autora que concebe uma dimensão exploratória da pesquisa 

qualitativa nas ciências sociais e as próprias escolhas características de sua 

produção expressam como ponto de vista, o olhar do pesquisador, gerado por sua 

realidade pessoal, formação, interesses e criatividade.  



 81 

O antropólogo Roberto Da Matta em seu texto O ofício de etnólogo, ou como ter 

“anthropological blues”, datado de 1978, aborda como questão fundamental para a 

pesquisa etnográfica a capacidade do pesquisador em lidar com o estranhamento e 

a sua necessidade de saber “transformar o exótico em familiar” e a de “transformar o 

familiar em exótico”. Segundo o autor, esses dois processos são interligados e 

possibilitam ao pesquisador ver a realidade do outro sem a interferência de seus 

próprios “estranhamentos” pessoais. Conhecer – ou reconhecer – o outro requer um 

saber “tornar relativo” as próprias certezas e posições referenciais (Sarti, 1999) 

A confiabilidade e a validade do trabalho qualitativo se estabelecem, dessa forma, a 

partir da consciência das próprias opiniões do pesquisador sobre o tema estudado, 

da consistência metodológica estabelecida, da justificativa objetiva e da descrição 

pormenorizada dos caminhos e meios empregados no processo de construção.   

A trajetória da pesquisa é, de acordo com Taylor (2001), o modo de conferência do 

rigor científico empregado no transcurso da pesquisa qualitativa. Para a autora, a 

narrativa bem definida, que permita ao leitor o acompanhamento dos critérios e 

meios empregados, seus modos de análise e o encadeamento das conclusões 

determinadas pelo pesquisador são fatores fundamentais para conferir um status 

científico ao estudo.  

Outro cuidado decorrente das características da pesquisa qualitativa é, conforme já 

referido, a impossibilidade de aplicação do conceito de ‘neutralidade’, central na 

metodologia científica quantitativa. Essa característica deve ser substituída pelo 

princípio do ‘distanciamento’, que impõe a omissão ou, se imprescindível, a 

demarcação clara de julgamentos pessoais e princípios morais do autor, 

evidenciando seu afastamento emocional do discurso que interpreta (Nicolaci-da-

Costa; 2004). 

Alguns cuidados especiais devem ser tomados nessa elaboração. O primeiro deles 

deve ser a compreensão de que a realidade de vida do autor pode interferir na 

interpretação dos dados. Esta reflexão é necessária na medida em que introduz as 

principais preocupações metodológicas que embasaram esse estudo, centrado no 

relato de uma experiência e na sua avaliação por meio de metodologia de análise do 

discurso, uma vez que as duas vertentes do estudo tem características 

interpretativas.  
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3.2.3 – A pesquisa de representações sociais  

As representações de uma sociedade, segundo autores como Bakzo (1985) e 

Castoriadis (1982), são o conjunto de simbolismos, mitos, ritos, ditos e interditos 

sociais, criados e renovados por cada grupo social humano.  As representações 

tornam-se o “back-ground”, ou o alicerce da sociedade, os códigos de referências 

em que pensamentos e ações se estruturam, em que os julgamentos se baseiam. 

Para Backzo, é por meio das representações imaginárias que uma coletividade 

designa a sua própria identidade, elabora uma certa  representação de si; 

estabelece a distribuição dos papéis e das posições  sociais; exprime e impõe 

crenças comuns; constrói uma espécie de código de “ bom comportamento”, 

designadamente através da instalação de modelos for madores (..).(pág. 309) 

As representações mantêm uma sociedade coesa em um processo constante de 

simbolização, necessário à interiorização de códigos comuns − os comportamentos 

“modeladores“, que tornam a individualidade compatível com uma identidade 

coletiva e adaptada do indivíduo. Pelo simbolismo estabelecido, regula-se a ordem 

social, fornecendo o papel de cada membro ou grupo da comunidade, distribuindo 

funções, regimentando relações entre os pares, definindo e determinando suas 

instituições.  Ao mesmo tempo em que estabelece essa estratificação e o controle 

social, respalda e legitima a própria autoridade para manter o poder de 

determinação e criação de um ordenamento para o mundo em sua totalidade. O 

simbolismo da ordem social divide (ao mesmo tempo em que une), hierarquiza, 

complementa e fixa determinações que regulam, arbitram e exercem poder 

coercitivo (Ansart, 1982). 

A representação social se forma por meio de uma corrente de símbolos e signos em 

um espaço não concreto, quase mitológico, que, em época de grandes 

transformações gera crise no saber instituído e permite tentativas de formação de 

novas redes simbólicas que buscam se legitimar e superar as formas anteriores. 

Esses momentos de instauração de novos códigos e situações de conflito facilitam a 

observação e o estudo desse processo por meio da análise dos discursos 

emergentes. 

Esse tipo de análise é particularmente interessante quando se deseja conhecer as 

formas de pensamento existentes e as emergentes no grupo social pesquisado. No 

caso do campo da sexualidade e mesmo na análise sobre o multimídia como 
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tecnologia educativa, questões cujos discursos ainda foram pouco estudados, o 

objetivo foi conhecer o modo de pensar do grupo estudado para correlacioná-lo a 

sua avaliação do multimídia. Esperou-se com esse levantamento, especialmente, 

encontrar conflitos sobre a forma de comunicação e linguagem utilizada na 

apresentação de um tema complexo de abordagem, como é a sexualidade, 

procurando compreender problemas e formas de conceber as questões.  

A leitura do discurso sobre a tecnologia de informação empregada foi utilizada como 

mais uma forma de levantar informações sobre o modo de aceitação do jovem sobre 

multimídias educativos.  

3.2.4  – Fundamentos da proposta de Análise do Disc urso 

Diversos autores, como Taylor (2001), Orlandi (1987), Nicolacci (2002), Araújo 

(2000) e Pinto (2002), consideram que a linguagem é, simultaneamente, uma 

produção social e um meio constitutivo da realidade do homem, da mulher e da 

própria sociedade. Sua análise pode, portanto, revelar a intencionalidade oculta no 

processo cultural de formação de significados.  

Segre (1989) considera importante a distinção do conceito de linguagem, proposto 

acima, o de língua e o de discurso. O autor, baseado nos pensamentos de Bakthin, 

interpreta a língua não como um sistema inerte, mas um organismo que vive pela 

troca de sentidos, possível através da interação social. Ainda segundo ele, Saussure 

a considera “uma realidade transpessoal” e “um conjunto de hábitos lingüísticos que 

permitem ao sujeito compreender e fazer-se compreender” (pág 13 e 14) e o 

pensamento de Pêcheaux define língua como o elemento invariante que possibilita 

os processos discursivos (pág. 36). Já o conceito de discurso pode ser entendido 

como a exposição de determinado assunto ou como um ato de comunicação que 

possibilita a análise de seu texto narrativo, uma vez que: 

é a unidade lingüística máxima: encerra um sentido completo e corresponde 

a uma situação comunicativa inteiramente desenvolvi da (..). O discurso 

compõe-se de enunciados (..), que são grupos de fra ses proferidas por uma 

só pessoa e delimitadas por silêncios, grandes paus as ou enunciados 

emitidos por outras pessoas (pág. 19).  

Na análise do discurso, a linguagem é analisada como parte formativa do ser 

humano, como código de valores referenciais para um determinado tempo, espaço, 

contexto e identidade, interferindo diretamente na vida emocional, nos atos, nos 



 84 

desejos e nas percepções. Referências comuns encontradas no discurso de 

diferentes sujeitos revelam a dinâmica social predominante e os mecanismos de 

controle sutis e anônimos, como os ritos, mitos e interditos, que alicerçam certa 

sociedade.  

Taylor (2001) considera que todas as abordagens que trabalham com textos escritos 

ou falados recaem para o campo de Análise do Discurso. Nesse tipo de análise, 

considera como ponto de partida a seleção entre os modelos de abordagem 

idealizados nessa linha de pesquisa. Para isso, o tipo de estudo deve considerar se 

o objeto do pesquisador é a linguagem em si mesma ou se ele utilizará a linguagem 

como instrumento para desenvolver o estudo. A partir dessa diferenciação, a autora 

classifica a análise do discurso em quatro abordagens. As duas primeiras se focam 

em processos lingüísticos e se interessam diretamente por marcas de vocabulário, 

estrutura e função das palavras e no uso da linguagem como meio de interação. O 

terceiro tipo procura grupos de termos relacionados a determinados tópicos ou 

atividades e dá especial atenção a emergência de vocábulos representativos de 

novos conceitos. Um exemplo dessa abordagem é o surgimento de termos pela 

informática, que expandiram seu uso para outras esferas de atividade, incorporando-

se ao vocabulário em geral.  

A quarta abordagem apresentada por Steffanie Taylor (2001) objetiva o encontro de 

padrões em contextos mais amplos, referentes a todo uma ‘sociedade’ ou ‘cultura’. 

Neste contexto de produção, seu estudo não pode ser apartado da realidade social, 

pois perderia seu sentido principal: a referência à sociedade à qual o discurso 

pertence e que o produz. O conceito de interação é fundamental no processo 

constitutivo do discurso social, pois revela a ilusão da fala pessoal como uma fonte 

primária de sentido: o sujeito produz e é produzido pela linguagem da comunidade 

em que vive. Essa linha da Análise do Discurso se encontra na perspectiva de 

Foucault (1992), que considera o discurso como um conjunto aberto de signos que 

se instituem e se delimitam pelo papel ou pela posição social de seus atores. 

Essa abordagem do discurso pode também ser encontrada em Orlandi (1987), que 

define discurso como: 

(...) efeito de sentido entre interlocutores, enqua nto parte do funcionamento 

social geral”. (..) “há nos mecanismos de toda form ação social regras de 

projeção que estabelecem a relação entre as situaçõ es concretas e as 

representações dessas situações no interior do disc urso. É o lugar assim 
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compreendido, enquanto espaço de representações soc iais, que  é 

constitutivo da significação discursiva. É preciso dizer que todo discurso 

nasce de outro discurso e reenvia a outro, por isso  não se pode falar em um 

discurso mas em estado de um processo discursivo, e  esse estado deve ser 

compreendido como resultado de processos discursivo s sedimentados, 

institucionalizados.  (..) daí a possibilidade de s e apreender a ilusão subjetiva 

(..) o sujeito que produz linguagem  também está re produzido nela, 

acreditando ser a fonte exclusiva de seu discurso, quando, na realidade, 

retoma um sentido preexistente (p.26). 

Nessa abordagem, o processo discursivo como espaço de interação entre o 

universal e o individual se torna, ao mesmo tempo, o espaço social e histórico que 

proporciona o confronto do sujeito com o sistema, o lugar de debate, o que 

estabelece os parâmetros particulares de representação.  

A Análise do Discurso é um recurso de estudo que facilita a compreensão dessa 

rede de sentidos e representações que compõe e que comporta um determinado 

grupo social humano, em um momento histórico. Na atualidade, as sociedades 

complexas, como as denominadas pós-modernas, podem apresentar grandes 

variações e significados discursivos.  

Na quarta abordagem proposta por Taylor (2001), situa-se a proposta que 

fundamenta esse estudo: a Análise do Discurso, analisada num enfoque histórico e 

social, a partir da proposta metodológica de Fernando Lefèvre e Lèfevre (2005) para 

a localização no discurso de padrões e contextos sociais e culturais.  

3.2.5 – Análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

A pesquisa em questão caracteriza-se como um Estudo de Caso por manter um 

registro da construção e avaliação pública de um instrumento educativo, o multimídia 

“Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias”. Assim, tem como característica o 

caráter de registro de uma experiência e analisa os conceitos e idéias envolvidos em 

sua elaboração e a forma de recepção de informações apresentadas no produto. 

A avaliação do multimídia foi realizada a partir de uma abordagem quantitativa por 

tabulação simples de questões fechadas e pelo método de Análise do Discurso do 

Sujeito Coletivo – DSC (Lefévre & Lefèvre; 2005). Essa metodologia de análise 

permite uma interpretação qualitativa e o levantamento de significados expressos no 

discurso emitido em questões abertas dos questionários. Permite também a 
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reestruturação dos diversos discursos e redes de representações que conformam as 

“possibilidades social e historicamente disponíveis para se pensar um dado tema” 

(Lefèvre e col, 2000; p.34). 

Os discursos individuais são agrupados respeitando a compatibilidade de seu 

sentido original e reconstruídos em falas coletivas, buscando encontrar o 

pensamento, sentimento ou o comportamento de um extrato social em relação a 

determinado tema em questão. 

Os motivos que influenciaram a definição desse método de análise, além da 

sugestão recebida no Seminário de Tese19, deveram-se ao objetivo manifesto de 

permitir a construção de uma reflexão conjunta a partir do discurso dos jovens 

envolvidos e por essa metodologia manter uma relação estreita com os trabalhos 

desenvolvidos na área da saúde.  

As etapas de análise definidas no método foram a seleção de trechos de cada 

discurso representativos e descritivos da questão abordada, as Expressões-Chave 

(E-Ch). A partir de cada E-Ch, são determinadas as Idéias Centrais (ICs), que 

indicam os sentidos presentes, e o encontro das Ancorgens (ACs), que determina a 

(as) ideologia(s) expressa(s) no trecho analisado. 

As Expressões-Chave são trechos selecionados das falas de todos os participantes 

da amostra e demonstram as principais idéias sobre o tema. As E-Ch de sentidos 

semelhantes são agrupadas e reeditadas na criação de cada um dos discursos que 

expressa o depoimento coletivo. Esse novo texto é uma reconstrução feita pelo 

pesquisador, editado na primeira pessoa do singular (o local do sujeito) para 

enfatizar esse caráter coletivo de um pensamento plural. Esse processo parte do 

objetivo expresso pelos autores de que o DSC “busca descrever e expressar uma 

determinada opinião ou posicionamento sobre um dado tema presente numa dada 

formação sociocultural” (Lefèvre e Lefèvre 2005; p. 23). Essa expressão dos 

pensamentos semelhantes da amostra fornece um agrupamento qualitativo que 

compõe uma expressão simbólica coletiva.   

Os operadores Idéias Centrais (ICs) e Ancoragens (Acs) são as categorias que 

expressam as opiniões expressas nas falas individuais, permitindo seu agrupamento 

                                                           
19 No programa de pós-graduação em Biociências e Saúde, do Instituto Oswaldo Cruz/Fiocruz, o 
Seminário de Tese tem como função a apresentação dos resultados e estrutura como a tese será 
realizada, funcionando como um primeiro Exame de Qualificação. O Seminário foi apresentado em 
setembro de 2006 para uma banca composta por três docentes do programa e o Exame de 
Qualificação em agosto de 2007.  
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e a identificação das correlações ou dissonâncias entre os discursos da amostra. A 

partir de sua análise, é possível agrupar as qualidades expressas nas respostas, 

quantificando pelo percentual de presença de cada uma, a sua posição dentro do 

pensamento grupal.  

A complementaridade metodológica desses dois processos de análise permite sua 

utilização com o intuito de uma observação mais abrangente do pensamento dos 

adolescentes. 

No presente estudo, o uso de DSC visa analisar a representação ou comportamento 

de um grupo de adolescentes sobre a vida amorosa e sexual a partir da navegação 

no multimídia “Amor e Sexo”. Para elaborar essa comparação e verificar a existência 

de possíveis alterações no discurso do grupo, foi necessária a análise do DSC em 

diferentes momentos, razão pela qual a pesquisa se desenvolve em três momentos 

distintos. 

A análise das estratégias de argumentação grupal pode revelar a percepção sobre  

representações a respeito do amor e das sexualidades. O conhecimento de 

representações e de dimensões imaginárias silenciadas pode revelar também 

expectativas não realizadas, mas imaginadas, fantasiadas, desejadas ou a vigência 

de processos de mudança do grupo social. 

3.2.6 – Materiais e métodos 

3.2.6.1 – População do Estudo 

A pesquisa deste estudo foi desenvolvida junto aos dois principais públicos definidos 

para o multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias”. O primeiro público foi 

formado por profissionais da área de saúde, que podem utilizar o multimídia como 

parte de seus recursos de informação a jovens e adultos. Essa amostra foi 

selecionada com o auxílio da doutora Inesita Araújo, professora do 11º. Módulo do 

Curso de Especialização em Vigilância à Saúde e Avaliação de Programas de 

Controle de Processos Endêmicos, realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP)/Fiocruz, em agosto de 2006. A avaliação do multimídia foi solicitada aos 

alunos do curso como trabalho da disciplina. 

Essa amostra foi composta por dez participantes do sexo feminino e quatro do sexo 

masculino, com faixas etárias de 28 anos a 36 anos (5), 40 a 49 (7), 50 a 58 (2), e 
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em um caso, não houve registro dessa informação.  A formação profissional do 

grupo é predominantemente da área biomédica: enfermagem (5), medicina (3), 

medicina veterinária (1), terapia ocupacional (1) e humana: antropologia (1), 

pedagogia (1) letras (1). Um participante tem formação em ciências econômicas.  

Os participantes estavam vinculados a trabalhos de gestão estatal da saúde, 

localizados nos setores: Ministério da Saúde (10) e Secretarias de Saúde dos 

Estados da Bahia (1), Pernambuco (1), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo (1), 

vinculados aos programas de  DSTs/Aids (8), Vigilância Sanitária / Epidemiológica 

(3), Atenção Básica à Saúde (1). Sete profissionais eram assessores técnicos e um 

tem cargo executivo. Dois participantes não identificaram seus vínculos aos 

programas e seis não descreveram a função que exercem. 

O segundo público selecionado para o estudo foi formado por jovens alunos do 

ensino médio de diferentes escolas públicas, moradores de uma comunidade de 

baixa renda conhecida como o Complexo da Maré, situado nas imediações da 

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), na região de Manguinhos, no Rio de Janeiro.  

Os jovens convidados a participar da pesquisa têm idade entre 16 e 21 anos e são 

alunos do VI Curso de Formação de Monitores de Centros e Museus de Ciências, 

realizado pelo Museu da Vida (COC/Fiocruz). 

Da amostra de 36 alunos, 10 não se identificaram, conforme consta na tabela de 

distribuição da amostra quanto à faixa etária, ao sexo e à escolaridade, observadas 

nas tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 3.1 - Distribuição por tipo da amostra e esc olaridade  

 ESCOLARIDADE   

Série 
1ª. Série 

do EM 

2ª. Série 

do EM 

3ª. Série 

do EM 

Pré-

vestibular 

Não 

respondeu Total 

Total 6 7 9 4 10 36 
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Tabela 3.2 - Distribuição da amostra por sexo e ida de 

Gênero Não respondeu total por idade 
idade 

Feminino  Masculino  
  

 

16 5 3 

 

8 

 

17 6 1 

 

7 

 

18 

 

3 

 

3 

 

6 

 

19 

 

0 

 

2 

 

2 

mais de 20 1 2 
 

3 

 

total por sexo 

 

15 

 

11 

 

10 

 

26 

 

Esses jovens representam uma minoria em suas comunidades da periferia de uma 

grande cidade, por sua condição educativa. Essa característica foi especialmente 

desejada por fornecer melhor condição de crítica e, simultaneamente, ser um grupo 

sujeito a uma vulnerabilidade social representativa e extensiva a grande parcela da 

população brasileira, geralmente excluída socialmente de uma série de benefícios 

sócioculturais.  

Outra característica desejada para o grupo pesquisado diz respeito a experiência 

com o uso do computador, formação fornecida pelo Curso de Monitores. Esta 

preocupação se justifica uma vez que o domínio no uso da informática é um fator 

importante, diante do objetivo de efetuar uma análise do discurso de textos 

elaborados a partir de questionário digital.  

Essa experiência, entretanto, resumia-se a dois meses de aula, para um grupo cuja 

maioria dos participantes só passou a ter contato com instrumentos de informática 

na ocasião. Apenas 6,3 % dos jovens havia tido oportunidade de navegar por um 

multimídia educativo anteriormente, conforme se pode observar na tabela 3, que 

mostra que o “Amor e Sexo” foi o primeiro produto multimídia conhecido por 88,3% 

dos alunos, sendo que quatro não responderam a pergunta.  
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Tabela 3.3 – Experiência anterior de navegação em m ultimídias educativos 

SEXO Não Sim Não respondeu Total de respostas 

Feminino 19 1  

 

20 

Masculino 11 1  

 

12 

Total 30 2 4 

 

36 

 88,3% 5,5% 11,1% 

 

100% 

 

O uso habitual de equipamentos de informática pelos participantes da amostra é um 

fator importante para o estudo. Uma das preocupações iniciais do projeto foi com a 

viabilidade de executar uma análise do discurso de textos por meio de respostas em 

um questionário digital. Nicolaci-da-Costa (2004), autora de diversos trabalhos de 

análise do discurso sobre novas tecnologias, informa a pertinência de estudos 

desenvolvidos com o uso da forma digital de coleta de dados, desde que o grupo 

pesquisado tenha familiaridade com os recursos de informática e softwares 

empregados. Segundo a autora, o discurso redigido é mais pensado e essa 

elaboração pode "limpar" as suas inconsistências, diminuíndo a sua espontaneidade. 

As entrevistas por meio digital ou on-line são equivalentes à entrevista auditiva, pois 

o texto digitado tem características próprias. Se a pessoa tem intimidade com esse 

ambiente, suas respostas tendem a ser mais “compactas”, sem o aspecto repetitivo 

e prolixo da fala, embora mantenham a espontaneidade. Na digitação de textos, 

escreve-se do mesmo modo como se fala e o trabalho de análise do discurso a partir 

deste recurso pode transcorrer com sucesso. 

3.2.6.2 – Por que razão ouvir os jovens da Maré 

O Curso de Monitores é uma iniciativa do Museu da Vida que tem como objetivo 

abrir as portas da ciência e da Fiocruz para estudantes do ensino médio de 

diferentes escolas públicas, moradores de comunidades formadas por populações 

de baixa renda nas imediações da Fundação, no Rio de Janeiro.  Essa experiência 

tem, ao longo dos últimos seis anos, contribuído para a formação desses jovens e 

sua capacitação profissional na recepção do público visitante, tanto do próprio 
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Museu da Vida, como de instituições parceiras, como o Museu do Universo e o 

Museu de Astronomia.  

O curso também vem auxiliando esses jovens numa reavaliação pessoal diante de 

suas condições e perspectivas existenciais, contribuindo, inclusive, para o ingresso 

de uma parte de seu público em universidades20.  

A sexualidade é um entre os inúmeros temas da ciência e da saúde que lhes são 

apresentados em aulas, seminários, vídeos e exposições. Desta forma, a avaliação 

do multimídia “Amor e Sexo” e as demais etapas da pesquisa (embora não 

obrigatórias) foram apresentadas como parte do currículo do curso. A adesão à 

pesquisa foi espontânea por parte dos alunos. 

A seleção desses jovens deveu-se, principalmente, ao seu perfil representativo de 

uma elite de comunidades da periferia de uma grande cidade, excluída socialmente 

de uma série de benefícios sócioculturais. Esse dado tornou o grupo importante pela 

representatividade de sua realidade, extensiva a grande parcela da população 

brasileira.  

A amostra se constitui, também, de uma faixa etária e um nível social de grande 

vulnerabilidade social. Essa relação pôde ser constatada em pesquisas, como a 

GRAVAD, que analisou a gravidez antes dos 20 anos, segundo características 

sóciodemográficas, sexo e idade. (Heilborn e col, 2006). 

Outra característica desejada para o grupo pesquisado foi ter uma experiência 

relativa no uso do computador de forma a possibilitar sua navegação do multimídia e 

o registro no Caderno de Perguntas e na avaliação em formulário digital. Entretanto, 

era esperado que essa experiência de uso do computador não destoasse 

acentuadamente da esperada nesse grupo da população.  

Esse público foi escolhido por atender a demandas importantes para a pesquisa ter 

um perfil representativo de grande parcela da população brasileira de maior 

vulnerabilidade social, ter a faixa etária condizente com o interesse da pesquisa (16 

a 21 anos), experiência básica no uso de informática e ter ou estar cursando o 

ensino médio em escolas públicas de periferia de um grande centro urbano.  

                                                           
20 Os resultados dessa ação e o perfil social do grupo podem ser analisados em Mendes (2007), 
disponível na Biblioteca do  MV/ Sede do Museu/ campus de Manguinhos/Fiocruz. 
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3.2.6.3 – Desenho da Pesquisa  

A apresentação do esquema de desenvolvimento da pesquisa tem o objetivo de 

facilitar o entendimento das etapas realizadas no estudo e seu detalhamento 

correlacionado aos instrumentos utilizados no estudo. 

 

Quadro 3.1 – Desenho da pesquisa 

AMOSTRA                 ENCONTRO INSTRUMENTO ARTIGOS / PRODUTOS 

       

Profissional 

de Saúde 
Curso de 

especialização 

Trabalho final do 
curso de 

especialização 

Artigo: “Análise de tecnologia 
multimídia sobre sexualidade na 
adolescência e seu potencial 
educativo na visão de 
profissionais de saúde” 

       

Navegação no 
multimídia e sua 

avaliação 

Formulário 
digital de 

avaliação do 
multimídia 

 

Caderno de 
Perguntas 

 

 

Alunos de 
ensino 
médio 

Palestra sobre 
sexualidade 

Questionário 
sobre 

sexualidade 

Artigo: “Avaliação do multimídia 
“Amor e Sexo: mitos, verdades e 
fantasias” e de seu potencial 
como material educativo em 
saúde, segundo o adolescente”.                                                    

Aplicação da ferramenta digital 
Caderno de Perguntas e análise 
do discurso do adolescente sobre 
a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e 
gravidez indesejada. 

Comparação entre instrumentos 
de coleta de discurso: as 
diferenças na expressão do texto 
redigido, digitado e do desenho. 

A pesquisa foi realizada em dois grupos amostrais diferentes. No primeiro foi 

elaborada a análise do discurso dos trabalhos finais realizados pelos 11 alunos do 

Curso de Especialização em Vigilância à Saúde e Avaliação de Programas de 

Controle de Processos Endêmicos, realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública 

(ENSP)/Fiocruz, em agosto de 2006. Desse estudo, foram focados os discursos que 

expressavam a opinião dos profissionais sobre as possibilidades educativas e suas 

características de comunicação. O resultado desse estudo foi apresentado à Revista 

Ciência e Educação, na forma do artigo “Análise de tecnologia multimídia sobre 

sexualidade na adolescência e seu potencial educativo na visão de profissionais de 

saúde”, em novembro de 2007. 
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Com o segundo grupo da amostra, o trabalho foi desenvolvido em dois encontros. 

No primeiro, os alunos conheceram o multimídia e navegaram livremente por um 

tempo máximo de uma hora e trinta minutos de duração e, inclusive, preencheram o 

Caderno de Perguntas. Em seguida, avaliaram o produto por meio de respostas a 

um questionário digital (anexo 1) composto por 25 perguntas, sendo 16 objetivas e 

nove abertas, das quais quatro versaram sobre a identificação do grupo e dezoito 

pediam diretamente a opinião e sugestões do avaliador sobre o design, ambientes, 

linguagem, abordagem do tema, condição educativa e de utilização do produto.  

Desse material, foram realizados dois artigos. Um deles, “Avaliação do multimídia 

Amor e Sexo e de seu potencial educativo segundo o adolescente”, utilizou as 

informações fornecidas no questionário digital de avaliação e foi encaminhado para 

analise na revista Ciência e Educação, em outubro de 2007.  O segundo, “Análise de 

tecnologia multimídia sobre sexualidade e seu potencial educativo na visão de 

profissionais de saúde”, será submetido para publicação em uma revista da área de 

saúde, complementa o quadro de avaliação das possibilidades de uso do produto 

em projetos educativos em saúde. 

Um quarto trabalho foi elaborado a partir desses dados. Ele está apresentado no 

Capítulo 5, que tratou das possibilidades de utilização do Caderno de Perguntas 

para a análise do discurso adolescente, comparando textos efetuados em meio 

digital e outras formas, como o desenho e a redação tradicional. Essa comparação 

teve por objetivo levantar o registro das concepções desses jovens sobre temas 

relacionados à sexualidade em meios de expressão distintos. Esperava-se, com 

isso, verificar a possível equivalência das representações por meio da comparação 

dos discursos, assegurando as possibilidades de registro do pensamento dos 

adolescentes no Caderno de Perguntas.  

O questionário impresso sobre sexualidade foi solicitado no segundo encontro com o 

grupo e respondido de forma livre, espontânea e anônima. Foi composto por quatro 

perguntas abertas e pela solicitação da execução de um desenho sobre o tema.  

Essas análises são parte importante da avaliação do multimídia “Amor e Sexo: 

mitos, verdades e fantasias” e validam a apresentação das concepções e meios 

empregados em sua criação, conforme apresentado no Capítulo 6. 

As análises dos textos colhidos pelos instrumentos acima apresentados foram 

elaboradas por meio da metodologia de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo, 

proposta por Lèfevre e Lèfevre (2005). 
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3.3 – Considerações éticas 

Este estudo segue as orientações fornecidas pela Comissão de Ética em Pesquisa 

da Fiocruz referente ao projeto de Avaliação do multimídia Amor e Sexo: mitos, 

verdades e fantasias. O projeto solicitou em 2003 a aprovação dos procedimentos 

para a avaliação do multimídia e para a utilização do Caderno de Perguntas como 

instrumento de pesquisa junto a adolescentes. 

O Comitê de Ética sobre o projeto considerou em seu parecer (anexo 2) não 

proceder a submissão do projeto, o que indica que consideraram não haver 

exposição a situações que causam riscos, danos ou constrangimentos. 

Mesmo não tendo sido considerado necessário, foi elaborado um Termo de 

Consentimento Informado com texto explicativo sobre os objetivos e procedimentos 

do trabalho, o caráter sigiloso das informações e garantia do anonimato do 

participante. A participação na pesquisa foi opcional. 

A avaliação do multimídia foi realizada no primeiro encontro com o grupo, sem o 

contato anterior. As perguntas de identificação feitas no Caderno de Perguntas se 

referem apenas à idade e ao sexo, não havendo espaço para dados pessoais. A 

identificação do participante foi feita por meio de um código relacionado ao 

computador que foi utilizado no preenchimento dos formulários digitais.  

O segundo encontro com o grupo, realizado dois meses após o primeiro, fez parte 

das atividades de formação propostas no currículo do Curso de Monitores de 

Centros e Museus de Ciência, sendo que os registros feitos pelo grupo também 

foram anônimos. O encontro foi importante como possibilidade de esclarecer dúvidas 

que o grupo pudesse ter sobre o multimídia e para apresentar um retorno das 

informações levantadas no primeiro encontro. Foi também oferecido um espaço 

permanente para orientação sobre sexualidades, porém não houve procura.  

É importante ressaltar que, segundo orientação do PCN do Ministério de Educação e 

Cultura, o tema tratado é parte regular do currículo para a sétima série do ensino 

fundamental e o grupo pesquisado pertence ao Ensino Médio, o que pressupõe que 

o conteúdo seja apropriado para a faixa etária estudada21. 

                                                           
21 Os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências, prevêem a apresentação de conteúdo 
sobre a  reprodução humana na sétima série. In www.mec.gov.br.   
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CAPÍTULO 4  

Desenvolvimento de materiais em mídia digital e sua  

contribuição em programas de educação em saúde.  

4.1 – Multimídia: a informação integrada em múltipl as linguagens 

O crescente uso de recursos computacionais no processo de criação de produtos 

digitais gerou novas formas de congregar as mídias tradicionais e as eletrônicas. O 

termo multimídia pode ser, assim, descrito como uma “colagem” de recursos, como 

sons (texto falado, música, efeitos sonoros) e imagens (fotos, filmes, animação, 

ilustração), feitos a partir de um roteiro que propõe diversas possibilidades de 

navegação integradas por meio de programação específica, dentro de uma mesma 

mídia. Essa nova linguagem tem um dinamismo que possibilita uma interligação das 

informações e acessos diferenciados e personalizados ao produto.  

O uso de múltiplas mídias torna o multimídia uma ferramenta capaz de apresentar 

simulações, cenários e múltiplos contextos que podem favorecer a interação com 

uma linguagem ficcional. Essa concepção determinou, assim, a opção de ambientar 

a informação em ambiente ficcional próximo à realidade dos adolescentes e ao seu 

cotidiano. 

O produto a seguir apresentado foi desenvolvido no programa de autoria Multimedia 

Director, com animações executadas em Adobe Flash Player, visando facilitar a 

apresentação do posterior de determinadas partes do multimídia na Internet. A 

experiência de construção e engenharia do produto, entretanto, não foram 

abordados por não serem objeto de interesse no estudo.  

O multimídia foi produzido pela equipe de Design e Produtos de Divulgação 

Científica do Museu da Vida (COC/Fiocruz) e vem sendo apresentado ao público do 

Parque da Ciência ou em atividades de orientação sexual, em uma oficina 

apresentada por bolsistas da área de pedagogia. 

4.2 –- Concepção do multimídia 

A definição de objetivos do projeto foi a primeira tarefa no trabalho de criação do 

multimídia Amor e Sexo. Ela partiu de uma necessidade observada na prática, 
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durante a oportunidade de participar do “Projeto Integrado de Arte e Ciência” 22, 

como explicado na introdução desse estudo. O acesso ao rico material que compôs 

as perguntas registradas foi o fator motivador desse trabalho pela demanda social e 

de saúde que representa.  O assunto polêmico e de difícil abordagem, o interesse 

despertado pelo tema junto aos alunos e os conceitos mal formulados e o pouco 

conhecimento sobre DSTs identificados comprovaram a lacuna de conhecimento 

dos adolescentes. Isso demonstrava a necessidade de um trabalho preventivo que 

informe sobre sexualidades e a conseqüente necessidade de se criar um material 

que amplie o alcance do projeto Arte e Ciência (Schall, Monteiro e Rebello,1999).  

Definido o tema, o público e o objetivo do trabalho, a tarefa seguinte foi pensar no 

tipo de discurso a ser apresentado. No Projeto Ciência e Arte, a estratégia foi a 

transmissão de conhecimento entre profissionais da área de educação em saúde e o 

público adolescente e pré-adolescente, após a motivação de um espetáculo teatral 

cujo tema abordava as dificuldades e a desinformação do jovem.  

Essa proposta procurou explorar informações sobre as dúvidas levantadas no 

projeto mantendo uma dinâmica de diálogo, permitindo um espaço concomitante de 

expressão e reflexão sobre a própria sexualidade e buscando aumentar as 

condições de uma escolha pautada em informações e em decisões próprias. 

A linguagem apresentada no texto discursivo seguiu a forma de orientação, 

mantendo uma relação próxima e amigável, com explicações simples e claras. No 

texto do multimídia, entretanto, por se tratar de uma linguagem escrita e, portanto, 

de características mais formais do que a oral foi necessário pesquisar o público-alvo 

dessa informação.  

A definição do público foi feita a partir dos seguintes critérios: (i) o material foi 

fornecido pelo público adolescente, estudantes de escolas públicas municipais da 

cidade do Rio de Janeiro, alunos do segundo segmento do ensino fundamental23. 

(ii) A temática proposta encontra-se no PCN (MEC,2005) direcionada ao segundo 

ciclo do ensino fundamental. (iii) E esse é um dos públicos privilegiados no projeto 

Espaço Museu da Vida (Fiocruz, 1994) para quem foi, inclusive, criado um projeto 

                                                           
22 O projeto foi realizado no ano de 1996, numa parceria entre o Laboratório de Educação Ambiental 
e em Saúde, do Instituto Oswaldo Cruz e Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, unidades da 
Fundação Oswaldo Cruz, com a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e a Companhia 
Teatral Produções Literárias, de Sura Berdichevsky. 
23 O “Projeto Integrado Ciência e Arte” foi inicialmente concebido para os alunos do ensino 
fundamental, porém, reclamações familiares às escolas e encaminhadas à  Secretaria Municipal de 
Ensino, parceira do trabalho,  levou a redefinição do público para o grupo do segundo segmento do 
Ensino Fundamental. 
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especial: o Programa de Visitação Escolar. (iv) A escolha de centrar o trabalho nos 

alunos de escola pública não inviabilizaria o seu uso por escolares da rede 

particular, considerados privilegiados nas condições de acesso à informação.  

A definição objetiva de um público com vivências sociais semelhantes facilita o seu 

conhecimento, permitindo um esboço mental sobre a condição intelectual, o grau de 

escolaridade, a faixa etária, os desejos e formas de pensamento partilhado, 

auxiliando a criação de um tipo de abordagem voltada para a leitura daquele grupo 

específico. Isso serviria de base para a forma de apresentação e linguagem, a 

definição do grau de profundidade do tema, do estilo de imagem do produto, entre 

outros aspectos.  

Essa etapa demandou uma pesquisa inicial sobre o universo jovem, com a leitura de 

livros escritos por e para eles, de revistas e programas de televisão, revisão de 

literatura sobre a adolescência24, participação em debates com jovens, entrevistas 

para levantar informações sobre suas preferências e gostos.  

Entrar nesse mundo adolescente foi parte importante do processo para a definição 

de uma linguagem escrita e visual que acompanhasse seu interesse e gerasse uma 

identificação com o produto. Além do público-alvo, para a elaboração do roteiro foi 

necessária extensa pesquisa de informações sobre os temas relacionados à 

educação em saúde e, especificamente, sobre sexualidades e conteúdos a ser 

apresentados.  

A linguagem utilizada pode ser definida como coloquial e lúdica, ao mesmo tempo 

em que clara e objetiva, com o uso de ordem direta da estrutura gramatical básica, 

evitando, entretanto, o uso de expressões que dessem um cunho regional ao 

produto. Para garantir a correção e a utilização de uma linguagem direta, evitando-

se vícios naturais de redação, todo o material foi revisado por profissional da área de 

jornalismo, com especialização em divulgação científica. 

A adequação da linguagem foi pesquisada em livros escolares, para garantir a 

utilização de termos e a construção de frases familiares ao estudante. O texto 

utilizou termos cientificamente corretos, seguidos de explicações para permitir a 

compreensão do assunto, ao mesmo tempo em que introduzia a terminologia.  

Essa observação se deve ao fato de que a linguagem científica é um modelo de 

comunicação criado e voltado para cientistas, especialistas no conhecimento 

                                                           
24 Abramovay e col, 1999; Zagury, 1996; Rito, 1993; Schall, XXXX 
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apresentado, e não tem a necessidade de “traduzir” seus conceitos e termos, sendo 

geralmente copiada nos livros escolares. Isso representa, para Bizzo (2001), uma 

barreira para a compreensão da ciência pelo aluno e pela sociedade em geral. A 

proposta da divulgação científica e a orientação do campo da comunicação em 

saúde, por outro lado, alertam para a necessidade de se apresentar idéias, 

fenômenos, fatos em uma linguagem compatível com a experiência, a realidade de 

vida e o conhecimento da população.  

Definido o tema e o público-alvo, os passos seguintes do processo de criação foram 

determinar o tipo de produto que melhor atenderia a proposta; no caso, criar um 

produto informativo sobre sexualidades para os adolescentes.  

O meio escolhido, o multimídia interativo, partiu do seu potencial atrativo para os 

jovens, sua grande capacidade de armazenamento de informações, sua facilidade 

de atualização, sua possibilidade de utilização de vários recursos e mídias, além das 

diversas possibilidades de reutilização de recursos.  

Outro ponto que definiu a escolha do meio multimídia foi o tema. Sexualidades são 

cercadas, até os dias atuais, por tabus e preconceitos e cerceada por conotações 

como privacidade, silêncios e segredos. É um campo onde as informações se 

concentram sobre fatos biológicos e químicos e fatores subjetivos como desejo, 

atração sexual, instinto, relacionamento, afetividade, amorosidade, entre outros, 

relegados ao plano da experiência. São temas subjetivos e difíceis de abordar, que 

mantêm um vínculo estreito com a cultura e com valores sociais diferenciados, 

adequando-se a abordagens plurais da informação como estratégia para auxiliar a 

reflexão e a conscientização sobre a própria vontade e a autonomia e sua 

conseqüente responsabilidade. As possibilidades de apresentação da informação 

em um multimídia facilitam essa abordagem diferenciada e sua repetição em 

ângulos diferentes de percepção.  

A definição do tipo de produto a ser desenvolvido foi rapidamente acertada, pois era 

unânime o desejo de desenvolver um projeto que se aproximasse da linguagem 

utilizada em jogos eletrônicos, em detrimento do tradicional aspecto hipertextual, 

onde informações mescladas com imagens são fornecidas de forma organizada e a 

partir de um menu central.  

A informação foi escalonada em níveis diferentes de profundidade de modo que, 

para alguns usuários, o jogo pode fornecer as informações desejadas ou 

necessárias em determinado momento, como numa visita ao Museu. Por outro lado, 
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um grande acervo de informações pode ser encontrado no multimídia, distribuído por 

seus ambientes, possibilitando o acesso a dados mais aprofundados relacionados 

ao tema, se houver interesse específico. Essa grande capacidade de 

armazenamento de informações, característica da mídia digital, permitiu que o 

multimídia introduzisse textos fartamente ilustrados e, em alguns casos, com 

pequenas animações para facilitar o entendimento de temas como, por exemplo, a 

menarca, o ciclo menstrual e o climatério. Esse tipo de informação mais detalhada 

vem sendo, também, utilizado nas oficinas sobre o tema das sexualidades, 

apresentadas na Sala de Comunicação do parque da Ciência, espaço de visitação 

do Museu da Vida com equipamentos de informática para aprofundamento de temas 

apresentados nas exposições e navegação na Internet. Os materiais oferecidos em 

mídia digital têm usos diferenciados, dependendo do interesse do grupo visitante, e 

são disponibilizados para a navegação individual e livre ou apresentados como 

reforço e estímulo em oficinas temáticas. 

A linguagem visual foi também objeto de reflexão sobre o papel que as imagens 

desempenhariam para facilitar a compreensão do texto, auxiliar na navegação do 

multimídia e manter representações visuais coerentes com a mensagem e um 

design compatível com a proposta do multimídia.    

Buscou-se produzir um produto que partisse de imagens, por seu poder de 

comunicar e facilitar a aproximação com o público. A partir delas, foi introduzido um 

enredo ficcional que auxiliasse o jovem a reconhecer-se, identificar-se com o produto 

e ver as informações e, portanto, com condições de apreensão. Além da 

familiaridade, a imagem deveria ser atraente e representativa do enredo que introduz 

as informações dos temas específicos apresentados. 

O cenário escolhido se aproximou do visual de interesse dos adolescentes e a 

estética se baseou nas revistas em quadrinhos. A pesquisa do tipo de quadrinhos 

existentes na época auxiliou a definir a imagem desejada, que deveria ser realista e 

com traços bem definidos, além de uma arte-final bem elaborada. As imagens 

deveriam retratar jovens com um perfil “brasileiro”, que proporcionasse ao nosso 

jovem a identificação com os personagens apresentados. Esse aspecto também 

exigiu discussões acuradas, para definir como mostrar a nossa miscigenação racial 

e variar a aparência social e em termos de grupos de convivência, como um mais 

tradicional, outro mais diferente, mas procurando não caracterizar excessivamente 
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as “galeras”. Esse cuidado foi pensado no sentido de não associar o produto a um 

tempo, pois caso o “modismo” passasse, o visual do multimídia ficaria desatualizado 

e, por associação, poderia ser visto como ultrapassado.  

Optamos por escolher uma estética que retratasse jovens de diferentes tipos físicos, 

como um mais alto, outro mais gordo, com cabelos e roupas diferentes, porém 

integrados em um cenário comum de encontro de grupos jovens.  Do mesmo modo, 

cada personagem foi pensado e sua criação representou um modo indireto de 

introduzir informações positivas e que formassem uma visão antagônica ao senso 

comum. O “gordinho”, o “diferente” e as diversas tonalidades de pele características 

do povo brasileiro foram apresentados de modo harmonioso, formando um todo 

característico e representativo, uma imagem de nossa diversidade. A preocupação 

em retratar a realidade brasileira ocupou cada detalhe do produto, principalmente 

quanto à imagem, uma vez que esse tipo de informação tende a ser recebida de 

modo subjetivo e sua aceitação depende da forma como o quadro geral é 

apreendido. Essa apreciação inconsciente reflete diretamente na  aceitação do 

produto e um dos modos de se induzir essa aprovação é a identificação com a 

mensagem. Cada detalhe da imagem foi aprovada previamente e reformulada até 

surgir o ambiente esperado. 

A proposta de apresentação de informações em ciência e saúde por meio de 

multimídias foi desenvolvida visando o aprofundamento de temas das exposições do 

Museu da Vida. Em paralelo a essa idéia, foram realizadas algumas propostas 

focadas diretamente em questões importantes para a saúde da população.  

A realização de multimídias educativos sobre ciência e saúde surgiu em 1997 e as 

primeiras criações da equipe foram finalizadas em 2000, ainda em regime de 

terceirização dos produtos. Foi um tempo longo de formulação de conceitos e de 

estudos sobre a tecnologia necessária para a realização dos multimídias e sua 

concepção. 

O multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” foi um dos primeiros 

produtos produzido pela equipe do Serviço de Design e Produtos de Divulgação 

Científica/COC/Fiocruz  sobre um tema de saúde.  

O desejo de trabalho era criar produtos que permitissem ao visitante do Museu da 

Vida o aprender com prazer, o aprender brincando. Mais do que isso, talvez, até, 
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estimular sua busca por novos conhecimentos ou pelo aprofundamento da 

informação, despertando seu interesse pela ciência e saúde.  

Essa tarefa é difícil, uma vez que é exibida em um espaço museal repleto de outras 

propostas atraentes simultâneas e preparadas para atrair a atenção e o interesse do 

visitante, que dispõe de um tempo restrito para observá-las.  

Entretanto, pelo que foi possível observar em inúmeras oportunidades, o computador 

desperta, por si só, o interesse da criança e do jovem, tanto dos que têm acesso fácil 

ao equipamento como, até, dos que não sabem utilizá-lo.  

Esse é um aspecto facilitador para a nossa proposta, embora a demanda do tempo 

do visitante traga, como conseqüência, a necessidade de apresentar o conteúdo de 

modo especialmente interessante, para que essa atração inicial pela máquina não 

se esgote em si mesma e seja transferida para o tema tratado. 

Partindo desse quadro comum a espaços culturais, como o museu, onde lazer e 

conhecimento misturam-se, optamos pela abordagem lúdica e pelo jogo como forma 

de apresentação da informação.  Jogo e ficção são atividades próximas à criança e 

ao jovem, públicos preferenciais do Museu da Vida, e são atividades tão 

relacionadas à experimentação e às tentativas. Assim como o lazer, o jogo ocupa 

um campo diferente, que é às vezes reconhecido na sociedade como uma atividade 

menos séria, mesmo se tratando de temas científicos e sendo uma atividade que 

exija o cumprimento de regras e papéis. Por estarem vinculadas ao prazer e não a 

dever, essas atividades livres e voluntárias não são vistas como uma tarefa, o que 

flexibiliza a necessidade da informação e do aprendizado. 

Esse é outro ponto central na abordagem em museu: é um campo educativo 

diferente da escola. Museus não avaliam a aprendizagem de seu visitante e não 

mantém como pressuposto a exigência do ensino, mas sim de despertar o interesse 

pelo conhecimento.   

O jogo, a brincadeira, o espaço ficcional e a simulação produzem uma zona de 

atuação que facilita uma ação motivadora do entendimento e de uma interpretação 

diferenciada da realidade.  

Essa linha, utilizada largamente no campo da psicologia infantil, fundamenta as duas 

premissas propostas para o trabalho: o prazer, que o jogar e o brincar possibilitam e 
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uma forma diferente de conceber a informação, vinculada a um cenário que a 

contextualize e a aproxime ficcionalmente de seu usuário.  

Na proposta de Winnicott (1975), o ambiente propiciador de experiências positivas 

para o amadurecimento humano é aquele que permite seu entendimento no tempo e 

nas condições emocionais do sujeito, sustentando-o e facilitando uma apropriação 

pessoal dos fatos, de acordo com seus interesses e necessidades. 

O jogo e o lúdico despertam o interesse do usuário infanto-juvenil, estimulando sua 

participação e o seu desejo de buscar a informação. Este sentimento, definido por 

Bruno Bettelheim (1992) como encantamento, é a fonte primordial que leva ao 

conhecimento. 

No campo educacional, a utilização de jogos educativos tem diversos defensores, 

como Piaget (1961), que os considera aliados no processo de assimilação funcional. 

Vygotsky (1988), autor que fundamenta este estudo em termos educativos, associa 

o jogo a um instrumento que estimula a curiosidade, o desenvolvimento da 

linguagem e do pensamento, favorece a ampliação da capacidade de concentração, 

iniciativa e autoconfiança. 

A proposta do multimídia Amor e Sexo foi desenvolvida, segundo a classificação de 

Gamez (1998), com um enfoque informativo. Esse formato de apresentação foi 

concebido como uma enciclopédia interativa, onde diversos conteúdos sobre 

sexualidades foram introduzidos de múltiplos modos disponíveis ao formato 

multimídia como animações, sons e imagens.  

Com o objetivo de atrair a atenção e o interesse do público adolescente, a 

informação foi ambientada em um enredo que simula um espaço físico próximo a 

sua realidade. A proposta foi introduzir uma imagem que representasse o mundo 

real e criasse uma identidade e um sentido de pertencimento por meio da linguagem 

visual.  

Nessa mesma linha de intenção foram introduzidos: um jogo educativo e um teste 

como atividades lúdicas, que divertissem ao mesmo tempo em que fornecessem 

informações, incentivando o processo de aprendizado. O enredo do jogo e o texto do 

teste foram elaborados com o intuito de auxiliar o jogador na tarefa de escolher suas 

opções mediante o uso da lógica. Essa estratégia teve o objetivo de favorecer um 
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sentimento positivo diante do acerto, que facilitaria a recepção da resposta correta, 

apresentada a seguir, aumentar a chance de aprendizado tanto no caso do erro 

como no do acerto. 

A base conceitual centrada na proposta sócio-histórica de Vygotsky e a percepção 

da variedade de público que o multimídia deveria atender indicou a necessidade de 

que a informação fosse apresentada em estratégias variadas, para atender formas 

diferentes de aprendizado. Isso levou a introdução de filmes, matérias de revista, 

hipertextos e narrativas, que dinamizaram o produto ao mesmo tempo em que 

permitiram a introdução de diferentes pontos de vista, induzindo a necessidade de 

reflexão sobre as questões abordadas na busca de criação de uma concepção 

própria. 

O ambiente Caderno de Perguntas partiu da idéia de introduzir uma atividade 

tradicional dos adolescentes que permite um espaço de troca de informações sobre 

temas escolhidos pelo autor do Caderno. Essa transposição da proposta para o 

meio digital criou um espaço para a expressão anônima do jovem sobre suas 

experiências, opiniões, dúvidas a partir de perguntas elaboradas sobre a 

sexualidades e relacionamento amoroso.  

A proposta visou favorecer a reflexão pelo exercício de elaboração da resposta e, ao 

mesmo tempo, compartilhá-la e revê-la, diante da leitura do que outros usuários 

informaram anteriormente. Esse registro de opiniões trouxe a oportunidade de 

apropriação de um espaço do produto por seu usuário pela introdução do seu 

pensamento e divulgação. Embora não tenha inicialmente tido esta intenção, a 

proposta permitiu, simultaneamente, uma avaliação do conhecimento e das dúvidas 

dos seus usuários, possibilitando um feed-back importante para o seu 

aperfeiçoamento e para pesquisas sobre o universo do adolescente. 

Um multimídia apresenta informações em estruturas não lineares e, no caso dessa 

proposta, foi utilizada uma forma de ambientação que buscou facilitar uma escolha 

intuitiva da navegação.  A estrutura da construção do multimídia seguiu o seguinte 

esquema de apresentação da informação: 
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Quadro 4.1 - Estrutura do multimídia 

     CENÁRIO 1: ABERTURA 

               

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A partir da tela de entrada (um close do letreiro do cinema com o título do multimídia) 

pode-se acessar o cenário de abertura, que apresenta as opções de navegação. 

Essa tela mostra uma praça onde se vê uma loja de jogos, um cinema e um posto de 

saúde, freqüentados por jovens com aparências físicas diferentes, em imagem 

 

 
CENÁRIO 2: MENU DE ENTRADA 

 
 
CENÁRIO 3: GAMES 
Ambiente: Jogo do 
Sexo,  um quizz com 
perguntas sobre 
sexualidade.  
 
 

 

 
CENÁRIO 5: POSTO DE SAÚDE 
Ambientes da sala de espera: 
TV: 9 Programas “Ligado em 
Saúde” , do Canal Saúde, com 
orientações médicas sobre 
diversos temas.  
Revista com matérias e testes 
sobre relacionamento, gravidez 
adolescente, relação sexual etc  
Folders  sobre DSTs e utilização 
do preservativo.  
Poster  sistema reprodutor 
feminino, gravidez, anticon-
cepcionais, pré-natal, aborto, 
parto e informações sobre 
consulta médico-ginecológica e 
urológica. 
Quadro de avisos : cartazes com 
temas de saúde coletiva. 

 
 
CENÁRIO 4: CINEMA 
Ambiente: Sala de 
projeção.  Apresenta 10 
trechos selecionados de 
Programas do Canal 
Saúde, com 1 a 3 
minutos de duração. 
Temas: relacionamento, 
gênero, aborto, 
homossexualidade, 
juventude, prostituição...  

CENÁRIO 6: CADERNO DE PERGUNTAS  

 CENÁRIO 7: SAÍDA  
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diversificada da população jovem brasileira (Fig 4.1). Da praça, pode-se acionar a 

loja de jogos, o cinema, o posto de saúde e o Caderno de Perguntas, além da saída. 

 

Fig 4.1 – tela de abertura do multimídia Amor e Sex o 

O Games permite a entrada no ambiente Jogo do Sexo que, dependendo da 

resposta a perguntas emitidas, permite que um casal inicie um relacionamento e 

chegue ao casamento ou que o casal de personagens terminem separados (Fig 4.2).   

 

Fig 4.2 – Cenas do Jogo do Sexo 

 

O cinema exibe trechos selecionados de programas gratuitamente cedidos pelo 

Canal Saúde da Fiocruz sobre assuntos como: aborto, homossexualismo, 

prostituição, sexualidade na adolescência, relacionamento e questões de gênero 

(Fig 4.3).   
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Fig 4.3 – Filmes do Canal Saúde 

O Posto de Saúde (Figura 4.4) prevê acesso a diferentes ambientes como: (i) o 

pôster, que aborda a fisiologia dos aparelhos reprodutores, métodos contraceptivos 

e orientação ginecológica e urológica; (ii)os folders informam sobre DST’s e orientam 

sobre o uso de preservativo masculino e feminino. A televisão (iii) exibe o programa 

Ligado em Saúde, também cedido pelo Canal Saúde, da Fiocruz, onde profissionais 

orientam sobre questões, como impotência, TPM, fumo na gravidez etc. Na revista 

(iv), podem ser lidos diversos artigos, como uma entrevista com um pai adolescente, 

ou temas como comunicação nos relacionamentos, masturbação, abuso e violência 

sexual, relatos sobre a primeira relação sexual, teste sobre comportamento 

amoroso, entre outros. O quadro de avisos (v) mostra cartazes de campanhas de 

saúde pública, contra o tabagismo, por exemplo. 

  

Fig 4.4 – Sala do Posto de Saúde 
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Um último ambiente pode ser acessado na praça: o Caderno de Perguntas (fig 4.5), 

uma ferramenta produzida para permitir a participação voluntária e anônima no 

multimídia a partir da resposta a 10 perguntas apresentadas. As opiniões podem ser 

compartilhadas, pois o produto permite a leitura das respostas elaboradas por outros 

jovens. Essa proposta transpôs para um formulário digital uma atividade tradicional: 

o caderno de perguntas, onde o jovem pode registrar sua opinião e conhecer a de 

seus colegas.  

 

Fig 4.5 – Caderno de Perguntas 

 
 

 

       

Fig. 4.6 e 4.7 – Croqui e arte-final da tela de ent rada 

O processo de definição da ambientação do multimídia surgiu da idéia de um espaço 

público, que pudesse agregar jovens, como uma rua, ou uma praça. Dessa 

concepção, foram surgindo as propostas, como utilizar as perguntas obtidas no 
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Projeto Integrado Ciência e Arte, no ambiente Games, com um jogo no formato de 

um quizz.  

A proposta do cinema abrigaria, inicialmente, um desenho animado sobre o HIV e a 

Aids. Posteriormente, com o corte dos recursos do CNPq ao projeto, o ambiente teve 

que ser repensado e a alternativa encontrada foi a apresentação de pequenos 

trechos selecionados de filmes do Canal Saúde, da Fiocruz, que foram cedidos 

gratuitamente. A perda financeira terminou, assim, proporcionando uma saída mais 

interessante, pois diversos temas puderam ser apresentados em detrimento de um 

só assunto, que ainda por cima, corria o risco de se tornar rapidamente defasado em 

termos de conhecimento, uma vez que as pesquisas sobre o HIV e a doença vêm 

tendo enorme avanço nos últimos anos.  Os filmes, por outro lado, poderiam ser 

facilmente substituídos por outras versões em atualizações do multimídia, além de 

ser uma oportunidade de parceria institucional para a divulgação de produtos 

Fiocruz e uma forma econômica de resolver a questão25. 

O terceiro espaço, o posto de saúde, foi escolhido para proporcionar um reforço 

positivo a um espaço ideal para a busca de informações sobre a saúde. A idéia de 

utilizar esse espaço como área de informação foi definida após amplo debate, uma 

vez que, nas entrevistas, observamos que o jovem não associava a imagem do 

posto a um local de prevenção e busca de informação, mas apenas como um 

espaço emergencial de socorro e solução para problemas de saúde. Por esse 

motivo, consideramos fundamental apresentar o posto como um local de prevenção, 

reforçando a sua percepção como espaço de orientação e como instituição de saúde 

a serviço da sociedade.  

Na avaliação do multimídia pelo profissional de saúde, encontramos também um 

estranhamento sobre a apresentação do posto como local educativo pela realidade 

do atendimento realizado. Essa mesma percepção foi observada na elaboração das 

imagens do multimídia. O primeiro desenho apresentado para avaliação mostrou o 

posto por uma imagem estereotipada, associando-o à sujeira e à decadência. Após 

orientação, o novo desenho retratou uma realidade mais próxima a um consultório 

médico particular, idéia também distante da realidade desejada. O terceiro desenho 

conseguiu captar a mensagem do enredo, mostrando o posto como um ambiente 

                                                           
25 A proposta de realização de um trabalho sobre a Aids foi ampliada, passando a constituir um novo 
multimídia. A primeira versão do HIV+AIDS (Mano & Gouveia; 2006), está sendo testada com bons 
resultados. 
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simples, mas funcional, limpo, colorido e agradável. Um local de informação e ajuda, 

atraente e interessante para o jovem. 

                

Fig 4.8 e 4.9 – croquis do posto de saúde 1 e 2 

 

           

Fig 4.10 e 4.11 – arte-final do posto de saúde e ca rtaz anti-tabagista 

O posto de saúde é um local de orientação para a saúde, assim como a escola e a 

família. A associação feita no multimídia teve o objetivo de estimular a freqüência do 

jovem ao posto, reforçando-o como um espaço público e local de orientação 

preventiva sobre a saúde, não só como auxílio médico em situações de doenças e 

emergências.  

Pequenos fatores auxiliam a criação de um ambiente, dando mais realismo às 

cenas. Essa concepção pode ser vista no uso de cartazes no quadro de avisos do 

posto de saúde, que reforçam outras mensagens educativas em saúde, como a 

campanha antitabagista. Esse espaço do multimídia foi pensado para introduzir 

cartazes de campanhas de saúde pública. Para a próxima versão, está prevista a 

inclusão de posters oficiais do Ministério da Saúde sobre as campanhas de seu 

maior interesse de divulgação junto aos jovens. A cada vez que o poster for 

acessado, nova imagem será apresentada, variando o tema apresentado. Esse 
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material também pode, posteriormente, vir a ser atualizado. Uma televisão foi 

colocada na sala do posto e esse recurso tornou possível a disponibilizar nove 

programas – “Ligado em Saúde” –, também cedidos pelo Canal Saúde, que exibe 

entrevista rápida com um médico, para fornecer informações gerais sobre problemas 

de saúde.  

As informações relacionadas à sexualidade foram apresentadas em formatos 

diferentes, podendo ser encontradas em diferentes espaços do multimídia. O jogo, 

por exemplo, apresenta objetivamente as informações referentes às perguntas feitas 

pelos jovens, que também são colocadas em outros espaços, como os filmes e no 

posto de saúde, em formatos e níveis diferentes. Assim, o tema aborto é uma das 

perguntas do jogo, é apresentado no hipertexto do posto e aparece em três filmes do 

cinema. Nesse caso, de forma detalhada e por vertentes diferentes, como a saúde 

pública, a sociedade e culturas e religiões.  

Os hipertextos do posto também são apresentados como parte do cenário. Uma 

estante com folders permite o acesso a posters sobre onze DSTs diferentes e sobre 

como colocar a camisinha (que também pode ser acessado do local de exposição 

sobre métodos anticoncepcionais). Esses posters foram projetados, inicialmente, 

com a opção de impressão em formatos A3 e A4, coloridos ou preto e branco, 

visando oferecer um material de fácil uso em atividades de educação em saúde, na 

forma de uma mini-exposição sobre essas doenças.  

 

      

Fig 4.12 e 4.13 – tela de folders de DSTs e hiperte xto Herpes Genital 

 

As informações nos folders foram colocadas de forma estratégica.  O texto superior 

à esquerda fornece uma definição sucinta da doença e as informações no quadro à 
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direita pontuam as questões mais importantes, em mensagens curtas e claras, sobre 

fatores mais importantes relacionados à saúde. Na parte inferior da imagem, cada 

ícone acessado, como o preservativo, o médico, o casal, o feto e o microorganismo, 

fornece dados sobre a proteção do preservativo, o tratamento, transmissão para o 

parceiro e vertical. Um ícone define o agente causador da DST devido à observação, 

durante as avaliações iniciais, da descrença de alguns jovens no fato de que esses 

invisíveis microorganismos poderiam causar doenças. Essa percepção, que poderia 

estar relacionada a uma lógica do tipo “o que eu não vejo, não existe”, levou à 

inclusão de seu nome popular seguido da sua designação científica. Essa 

apresentação deverá, inclusive, ser revista de modo a acrescentar imagens de cada 

agente e sua dimensão, inclusive em comparação ao milímetro, para reforçar o 

conteúdo científico apresentado. 

As informações sobre DSTs foram apresentadas de forma a reforçar um 

conhecimento fundamental: a transmissão ocorre em relação sexual sem proteção. 

Essa mensagem repetitiva em todos os folders diminuía a importância de leitura e 

aprendizado de cada uma das doenças apresentadas, porque enaltecia a idéia 

central a ser transmitida: “proteja-se durante o ato sexual usando preservativo e 

mantendo relações com responsabilidade”. Isso porque não há nenhum interesse 

educativo efetivo em querer que os adolescentes conheçam o nome de cada agente 

transmissor ou cada sintoma de doenças. Fundamental é que ele entenda o sentido 

de prevenção e o alerta: DSTs existem e, mediante qualquer sintoma, deve-se 

recorrer ao médico ou à orientação no posto de saúde. 

Avaliando posteriormente, consideramos que esse material poderia ser bem utilizado 

se colocado em um site de acesso ao professor ou profissional de saúde, 

adicionando informações e oferecendo sugestões para a utilização do multimídia, 

além de criar um fórum para o debate do tema. O site deve permitir também que o 

professor ou o profissional de saúde baixe atualizações de filmes, novas perguntas 

para o jogo e novos materiais, links sobre o tema etc. Essa proposta deverá ser 

implantada em 2008, com o lançamento da nova versão do multimídia. 

O mesmo sistema de ambientação das informações em hipertextos atrativos foi 

utilizado no caso das informações sobre os processos fisiológicos femininos, como a 

menstruação, a gravidez e o parto, e masculinos, como a ejaculação.  
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Fig 4.14 e 4.15 – hipertextos Gravidez e animação d a concepção 

 

        

Fig 4.16 e 4.17 – hipertextos métodos anticoncepcio nais e pílula  

Esses processos são disponibilizados em animações com narração e texto, 

colocados simultaneamente para facilitar o seu uso por deficientes auditivos.  Outra 

informação importante colocada nos posters foram as orientações sobre a 

freqüência ao médico ginecologista e urologista, que perguntas fazer, o que é 

importante perguntar, quando se deve ir etc. 

As avaliações recebidas quanto a esse modo de apresentar a informação têm sido 

positivas, talvez por elas estejam colocadas de modo integrado ao roteiro, 

contextualizando-as em uma situação mais próxima à vida cotidiana.  

A apresentação com animações e um visual que intuitivamente facilita a navegação 

também foram fatores apontados nas avaliações. 

Esse material deverá também ser aproveitado no formato de um slideshow e 

disponibilizado no site como recurso didático para profissionais da área cujos alunos 

não disponham de acesso a microcomputadores ou para locais de saúde também 

sem acesso a esse tipo de equipamento pelo público. 
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A revista foi outra forma de introduzir conteúdo. Conforme se pode observar mais 

tarde (com a pesquisa das fontes de informação do jovem, no mapa da 

comunicação, apresentado no Capítulo 1), esse é um dos meios que mais desperta 

o interesse dos adolescentes. O formato foi particularmente útil pela possibilidade de 

abranger temas diversos, ‘testes’, que tem também  grande poder de atração, e em 

formato diferente, como a poesia.   

       

Fig 4.18 e 4.19 – páginas da revista – teste e entr evista com pai adolescente 

A revista foi citada nas avaliações como um ponto interessante do trabalho, porém 

houve críticas pelo tamanho das letras e pela dificuldade e cansaço da leitura na tela 

do computador. Essa questão trouxe a sugestão da criação da revista em formato 

tradicional, colocada também no site para impressão e utilização em programas de 

educação para a sexualidade. 

Essa proposta de aproveitar esses materiais em outros meios de divulgação é uma 

questão que merece ser destacada. Produzir em uma mídia mais ‘avançada’, como 

a digital, tem seus impedimentos, como vimos nos dados governamentais que 

corroboram a crítica do profissional de saúde sobre a exclusão de públicos sem 

acesso a esse meio. Por outro lado, não há grande empecilho em adaptar esse 

material para impressão e, assim, aumentar o seu alcance de divulgação. Essa 

proposta exigirá alguns cuidados para baratear custos de impressão, como manter 

versões em preto e branco e diminuir o colorido das páginas na versão colorida para 

impressão, além de poder conter novas matérias, adaptadas do material sobre 

fisiologia do corpo feminino e masculino, anticoncepcionais etc. Apresentados no 

site, esse material poderá favorecer o trabalho em situações onde não exista o 

acesso ao computador, ou caso ele seja limitado a um número pequeno de pessoas. 

A produção em meio digital deve e precisa ser estimulada para atender a demanda 

de materiais produzidos para a realidade brasileira, diante do processo irreversível 
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de desenvolvimento dos meios de comunicação.  Entretanto, é exatamente esse 

avanço tecnológico o responsável pelo possível reaproveitamento dessa linguagem-

digital, por sua ampliação, atualização e facilidade de divulgação em outros meios, 

como a Internet ou mesmo a impressão tradicional de uma revista. Isso diminui 

consideravelmente os custos, uma vez que o material já foi concebido e a pesquisa 

das informações realizada e já foi avaliado e aprovado por seu público, embora 

necessite ser adaptado para outra linguagem. Pensar múltiplas formas de 

aproveitamento desse material é um modo de otimizar os recursos gastos em sua 

criação e ampliar o alcance do trabalho. 

A possibilidade de adaptação futura do multimídia é outra questão que deve ser 

pensada em termos de uma política de desenvolvimento de materiais educativos em 

meio digital. Por meio da criação do site, é possível atualizar o produto, diminuindo 

os riscos de sua defasagem. Essa idéia foi prevista inicialmente e interferiu 

diretamente na escolha dos temas apresentados nos filmes. A escolha de temas 

complexos e de difícil abordagem para apresentação em uma linguagem textual 

ocorreu devido à percepção de que esses assuntos polêmicos são mais passíveis de 

reformulação exatamente por representarem questões fundamentais para a 

sociedade. As mudanças vêm ocorrendo em um ritmo acelerado, como vimos no 

Capítulo 1, trazendo alteração de leis e costumes, assim como a ciência, que vem 

evoluindo rapidamente e criando novos modos de tratamento e alterando o enfoque 

de orientação em saúde.  

A possibilidade de revisão do multimídia foi prevista, também, pela inclusão de um 

ambiente intermediário entre a praça e o Jogo do Sexo. Essa tela foi introduzida 

para facilitar a inclusão futura de novos jogos sobre temas diferentes, acessíveis por 

meio das outras máquinas dispostas na imagem. A linguagem diferente mostrada no 

Jogo foi também proposital, para facilitar a construção de outros jogos sem a 

preocupação de se manter uma linha gráfica que prenderia o trabalho ao traço de 

determinado artista, o que poderia impedir sua realização futura. Essa escolha de 

variar o design gráfico dentro do multimídia, dando uma linguagem própria a um de 

seus “subprodutos”, forneceu maior dinâmica e não impediu a integração visual do 

multimídia, pois os jogos mantêm imagens diferentes da realidade e variam entre si. 

Essa previsão de acrescentar futuros jogos foi respaldada nas avaliações, sendo 

esse o pedido mais constante: acrescentar mais jogos no multimídia. Essa 

solicitação deverá ser contemplada em novas versões do produto. 
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O multimídia produzido com a preocupação de facilitar revisões e ampliações deve 

prever os locais onde futuras atualizações serão necessárias e introduzidas, até 

facilitadas pela inovação tecnológica, considerando que essa previsão ajudará a 

reduzir custos e a necessidade de novos materiais.   Para isso, é fundamental deter-

se os códigos-fonte e os direitos autorais patrimoniais integrais dos produtos.  

Na produção de um multimídia, tudo deve ser pensado, avaliado e reformulado, se o 

seu objetivo é utilizar todas as possibilidades e recursos disponíveis em termos de 

comunicação, educação, design e divulgação.  

O título do multimídia, por exemplo, levou cerca de dois anos para ser definido e foi 

objeto de inúmeras discussões e argumentações. Deveria ser pequeno e claro sobre 

o tema tratado e, ao mesmo tempo, atraente para o seu público. Optou-se por “Amor 

e Sexo: mitos, verdades e fantasias” porque ele permite sua identificação apenas 

como “Amor e Sexo”, uma forma resumida, porém clara. Acrescenta, entretanto, 

como subtítulo, as questões efetivas que se espera enfocar e que desde o início se 

apresentam: mitos, verdades e fantasias. Os mitos (ou as desinformações) que 

intervém no conhecimento do tema, e também importante, o reforço a verdade – 

palavra com conotações culturais que qualifica positivamente as informações 

apresentadas no produto. Por último, trata das fantasias, isso é, das expectativas, 

sonhos, desejos, processos idealizados que interferem de modo preponderante nas 

relações. Esse tema, por exemplo, é abordado em diferentes enfoques no 

multimídia, principalmente no reforço à questão da comunicação nos 

relacionamentos. 

O nome ‘Games’, dado ao espaço do jogo, foi outro tema de reflexão. A princípio o 

uso de termos em língua estrangeira foi questionado de modo intenso, porém como 

alternativa, utilizar o nome “jogos” foi igualmente descartado e considerado negativo 

por estar associado a jogos de azar em um tempo em que os ‘bingos’ proliferavam 

pelas cidades brasileiras. Na busca de nomes expressivos, o Fliperama foi 

descartado como um termo desatualizado e que afastava o interesse dos 

adolescentes por sua associação com algo antigo e em desuso. A questão era sutil 

e optou-se – por falta de idéia melhor – pelo Games, termo identificado pelos 

adolescentes ao jogo eletrônico, passando a idéia precisa do que seria apresentado 

no ambiente. Essa expectativa se cumpriu, segundo foi possível observar nas 

avaliações, por ser o ambiente acessado em primeiro lugar, na grande maioria das 

vezes.  A decisão, dessa forma, preferiu reforçar a identificação e a aceitação do 
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público ao invés de manter uma postura educativa que questiona a apropriação e 

inclusão de termos estrangeiros na língua portuguesa por questões ideológicas.   

O cuidado com os detalhes foi fundamental para dar uma consistência ao trabalho e 

permitir a aceitação da ambiência proposta, embora ela tenha tido a função 

primordial de tornar o multimídia agradável e sua navegação facilitada.  Preparar 

esse ambiente trouxe outras questões que foram debatidas e muito pensadas antes 

do encontro de soluções que mantivessem esses dois momentos – inicial e final –

harmonizados com o restante do produto, como por exemplo, o início e os créditos.  

       

Fig 4.20 e 4.21 – tela de título e créditos de ence rramento  

O letreiro do cinema apresentando o multimídia e os créditos apresentados no 

formato cinematográfico foram soluções que mantiveram esses dois momentos 

integrados e, com isso, auxiliaram a criar a ilusão do ambiente, facilitando a imersão 

do jovem no produto.  

A música e a sonoplastia foram outros aspectos introduzidos com cuidado. Foram 

colocadas pequenas falas, com a preocupação de ambientar e de facilitar a 

navegação, como as que apresentam explicações. O menu explicado pela 

enfermeira, com as opções de informação disponíveis, orienta a navegação e, ao 

mesmo tempo, reforça o papel do profissional. Pequenos cliques asseguram que o 

comando foi atendido. O som ambiente procurou ser o mais neutro possível. A 

escolha não privilegiou nenhum gênero musical, para não cansar e evitar o repúdio 

pelos que não a apreciassem.  

O Caderno de Perguntas, objeto de estudo apresentado no Capítulo 5, surgiu do 

desejo de permitir um espaço de atuação do jovem no produto. Esse espaço foi 

considerado um fator importante por facilitar a comunicação entre jovens e com os 

profissionais que atuassem na orientação do produto. Além disso, representa uma 

forma de participação que traz uma apropriação do produto pelo seu usuário, como 

uma co-autoria. 
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Os textos analisados, dos discursos registrados até o momento permitiram uma 

compreensão do pensamento dos jovens que tem aumentado a condição da equipe 

de pensar produtos mais elaborados para atender a suas expectativas.  

O Caderno permite a automatização dos textos digitados pelos jovens em arquivo 

txt, possibilitando a sua transferência para uma planilha, o que facilita a 

consolidação dos dados e sua análise.  

A próxima versão do multimídia, a ser lançada em 2008, deverá permitir a 

elaboração de pesquisas nacionais sobre temas correlatos, referentes à 

sexualidades dos adolescentes. Essa atividade estará disponível no site para a 

participação de orientadores que utilizarem o programa e desejarem participar do 

trabalho. O projeto deverá ter uma ficha cadastral do profissional e do grupo de 

adolescentes, com descrição de seus dados gerais e perfil sociocultural. 

Diversas versões de perguntas do Caderno poderão ser atualizadas no site, gerando 

arquivos de informação diferentes e sempre atualizáveis. As informações anônimas 

registradas no Caderno serão enviadas por meio eletrônico para o 

SDPDC/COC/Fiocruz e, caso seja do interesse, para um outro endereço da escolha 

do profissional, para auxiliar no conhecimento de seu grupo e suas próprias 

investigações sobre o trabalho.  

Houve o cuidado especial de apresentar essas questões com outras imagens, 

também subliminares, antagônicas a esses conceitos que são geralmente 

padronizados e nem sempre percebidos.  Assim, se há preconceito, é tarefa 

educativa a sua elucidação e o estímulo a sua superação. Essa questão foi 

apresentada no multimídia textualmente na abordagem de mitos e fantasias sobre  

as sexualidades e por um trabalho na imagem, de modo a reforçar aspectos 

contrários ao preconceito, se possível, ampliando para uma pluralidade de modos de 

interpretação subjetiva.  

Outro exemplo desse cuidado foi o tema aborto. Complexo por natureza, falar de 

interrupção da gravidez, voluntária ou acidental, sem recair em uma postura 

dogmática é difícil, até porque existe uma legislação que rege a questão e que deve 

ser, portanto, a base de sustentação da informação. A apresentação de trechos 

selecionados de filmes, como os realizados pelo Canal Saúde, da Fiocruz, mostrou-

se uma saída eficaz para a questão, uma vez que é possível oferecer formas 

alternativas de percepção do aborto, como sua concepção em termos de saúde 

pública e como ele é visto em diferentes países e comunidades religiosas. Essa 
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pluralidade estimula o usuário da informação a pensar, diante das várias 

concepções apresentadas, e talvez encontrar a própria posição sobre o assunto.  

Essa concepção pode ser vista na seleção da imagem da sala do posto de saúde e 

se encontra em aspectos representativos de nossa sociedade, como o preconceito 

ou os preceitos socialmente constituídos. 

Essa tarefa é sutil e deve ser trabalhada com cuidado, pois com facilidade as 

imagens produzidas e não analisadas podem apresentar o reforço ao pensamento 

estabelecido. A sala do posto de saúde com sua representação de espaço sujo e 

mal tratado pode até existir, mas não é o conceito correto para um posto de saúde. 

Postos de saúde têm que ser limpos, confortáveis, eficientes e isso não significa 

luxo, mas respeito ao cidadão que o freqüenta. Apresentar a ambientação como ela 

deve ser é trabalhar um conceito positivo sobre a questão, auxiliando a quebrar uma 

lógica de pensamento estabelecido. Sejam profissionais de saúde, seja a população 

que freqüenta o posto, em ambos os casos é fundamental que a referência de como 

deve ser um local de saúde seja positiva, até para gerar confronto com realidades 

não aceitáveis.  

O ambiente mal tratado não pode ser considerado o “normal”, pois sua aceitação 

dessa forma impede a reivindicação de um espaço apropriado. As coisas são assim, 

as coisas vão continuar assim. Esse é o padrão. Por outro lado, a apresentação de 

uma imagem positiva é por si só um incentivo no caso de instituições que não 

tenham aparência organizada, limpa e confortável tanto para o seu público como 

para os seus profissionais, pois se abre a possibilidade de questionamento do 

padrão estipulado.  

Outro ponto mais sensível e igualmente importante em um trabalho educativo refere-

se à imagem do povo brasileiro.  Apesar da aparente aceitação da igualdade racial, 

nossos produtos tendem a reproduzir imagens padronizadas, importadas de uma 

visão norte-americana cultuada em filmes e séries de televisão, o que reforça a 

invisibilidade do racismo (PNUD, 2005). 

Para tratar o tema de forma educativa, as imagens mantêm uma representatividade 

de grupos distintos da população e procuram dar destaques a personagens que 

geralmente não são associados a posições de mais destaque, introduzidas de modo 

sensível mudanças nessa linha de reflexão para que novas visões possam ser 

aceitas como relevantes. Isso pode ser tratado na questão racial, na de gênero e na 

religiosa, por exemplo, de forma a não questionar os dogmas pessoais, familiares ou 
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sociais em si, mas facilitar a compreensão de que a verdade pode não ser única e 

que existe a igualdade de direitos, inclusive de ser – pensar diferente.   

Essa preocupação pautou a análise de cada detalhe do produto, principalmente de 

sua imagem, uma vez que esse tipo de informação visual, recebida de modo mais 

subjetivo, representa o quadro geral apreendido que, se apreciado e aceito (ou não), 

pode gerar a aprovação da mensagem ou sua rejeição.  

O equilíbrio entre essa forma de apresentação da imagem e de textos é difícil e deve 

ser avaliada em cada caso. Optamos, por exemplo, em manter a imagem tradicional 

do médico para facilitar a associação do ícone com o tipo de mensagem.  

                    

Fig 4.22 e 4.23 – hipertexto médico urologista e cl ose da imagem do médico  

A eficácia dessa idéia não foi especificamente medida e, portanto, não pode ser 

comprovada nas avaliações como um fator interveniente na forma de recepção da 

informação, fato que merece ser pesquisado no futuro. 

Nas avaliações do multimídia encontramos outro exemplo dessa necessidade de 

atenção na apresentação de cada imagem. Duas respostas (em 250 avaliações) 

indicaram que o multimídia estaria estimulando a sexualidade dos adolescentes 

antes do casamento, principalmente ao apresentar uma cena do jogo em que o 

casal adulto aparece seminu. 

A mais significativa delas foi elaborada por uma jovem de 14 anos, aluna da 7ª. 

Série do ensino fundamental do Colégio Pedro II, que alegou que o produto incentiva 

o sexo antes do casamento: 

“As cores, a música e também as perguntas são inter essantes, porém, as 

imagens mostram "coisas" que talvez não seja normal  para todos (por 

exemplo: sexo antes do casamento)”.  
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Fig 4.24 e 4.25 – cena do Jogo do Sexo e cena da fe sta de casamento  

 

Nas sugestões finais, complementou sua opinião: 

“No jogo não mostra a "beleza divina" do casamento,  acho que estimula 

jovens a transar antes do casamento, o que, hoje em  dia muitos acham 

normal porque, principalmente a mídia faz com que i sso seja normal. Esse é 

um dos motivos que faz muitos adolescentes terem fi lhos; não formarem uma 

família etc. Deus criou a família, que, com o verda deiro amor de Deus 

conquista muitas coisas; e, o diabo tem tentado aca bar com isso, fazendo 

com que as pessoas achem normal acabar ou ñ constru ir uma família. Aborde 

este tema: casamento (um mandamento de Deus) (..) A prenda + sobre as leis 

e bênçãos de Deus!”  

 

Algumas críticas foram feitas sobre o modo de abordagem da sexualidade. Uma 

resposta avaliou que o produto apresenta “pornografia” e uma outra que o produto 

tratava de “sacanagem” e por isso tinha gostado. Três outras opiniões reforçaram 

também o conflito gerado ao se falar pública e livremente sobre um tema tabu, como 

o sexo: 

“Dependendo da faixa etária e do nível sociocultura l a qual será destinado o 

software a linguagem me parece vulgar”; “Acho que d everia ser retratado de 

uma forma mais séria, pois esse é um assunto sério. (..)”.;“Alguns termos ou 

palavras podem ser modificados para uma linguagem m ais formal”. 

 

Embora reduzidas, as observações acima auxiliaram a realizar uma importante 

análise do produto. A cena do jogo apresentou um jovem casal adulto e introduziu, 

em cenas subseqüentes, reforço às relações familiares e ao casamento, como 
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marco de um relacionamento bem sucedido como opção para facilitar a aceitação de 

um maior número de pessoas. 

A escolha de encerrar o jogo com a cena de um casamento representou uma 

situação curiosa que reforçou a importância de ouvir o público-alvo. Segundo a 

opinião da equipe, a idéia de apresentar um casamento seria um modo 

desinteressante de terminar o jogo e não agradaria aos jovens. Entretanto, em 

entrevistas com os adolescentes que forneceram consultoria ao produto o 

casamento era etapa esperada e desejada, que representava o ideal de uma relação 

amorosa bem-sucedida. Diante dessa avaliação, introduzimos a cena de uma festa 

de casamento, evitando a apresentação de uma cerimônia religiosa para não induzir 

a um culto determinado.  

Entretanto, essas poucas avaliações indicavam que embora a imagem não tivesse 

uma conotação erótica ou provavelmente representasse uma imagem já presenciada 

livremente em anúncios, novelas ou em filmes, sua presença reforçava o estigma 

sexual existente em determinados grupos. A imagem, assim, poderia ser um foco 

potencial de rejeição ao produto por segmentos da sociedade, afastando-os da 

informação, mesmo o multimídia sendo reconhecido como interessante.  

Diante disso, optamos por excluir a cena na segunda versão do multimídia, por 

considerar importante não apresentar nenhum tipo de informação que confrontasse 

dogmas pessoais e religiosos, mesmo que expressos por uma minoria, e com 

consciência de que essa alteração não é significativa diante de posições mais 

ortodoxas, que consideram a interdição do próprio tema.  

Embora essa não tenha sido a opção mais satisfatória, espera-se, em futura 

reformulação, poder ampliar a abordagem da questão, introduzindo novos finais, à 

escolha do jogador, inclusive ampliando a opção do jogo com personagens diversos, 

permitindo também a formação de casais homossexuais. 

O sentido de interdição, normalmente ligado ao sexo, pode ser observado também 

na questão da idade para o uso do multimídia, tema abordado em nove avaliações. 

Consideramos, inicialmente, que o próprio título do produto: “Amor e Sexo: mitos, 

verdades e fantasias” informaria se tratar de um produto de orientação sexual e 

indicaria o público ideal. As respostas obtidas, entretanto, mostraram a necessidade 

de incluir, na contra capa do CD, uma alusão direta de sua indicação para a 

orientação dos adolescentes e para o uso em programas de educação e saúde.  
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A análise dessas informações permitiu observar que a reduzida polêmica sobre o 

tema ou sobre a linguagem utilizada confrontava com a expressiva maioria das 

respostas, que indicavam a aceitação do multimídia como material de orientação 

sexual e valorizavam a abordagem do tema.  

As críticas expressaram a gama de percepções sobre as sexualidades existentes, 

presente em nossa sociedade, como a visão pautada em crenças religiosas. Esse é 

um assunto delicado e desaprovações nesse sentido eram esperadas.  

Ilustra bem esse debate uma opinião colhida na Feira da Embrapa, por ocasião do 

teste realizado em 2003, que exemplifica a perplexidade da família, expressa na 

opinião de uma mulher diante das alterações ocorridas na sociedade nos últimos 

tempos: 

 

“Achei muito bom o programa. Não tenho, porém, segu rança para dizer sobre 

sua adequação, de acordo com faixas etárias. Do jei to que está acredito, que 

deveria ser dirigido a crianças a partir da pré-ado lescencia (isto porque o 

programa está todo disponível a quem o usa). Mas o software poderia ter 

suas funções e conceitos classificados para cada fa ixa etária e, assim, uma 

criança de seis anos poderia usá-lo e ter acesso ap enas àquilo que lhe for 

adequado. Observo, porém, que dizer o que é adequad o é muito complexo 

por diversas razões. O que é adequado ou permitido hoje era impensável há 

alguns anos. Exemplo seria falar de sexo anal, oral  ou prostituição como 

possível meio de vida para pessoas "normais". Hoje,  tudo isto é abordado 

com certa naturalidade. Assim, o que for, neste mom ento, classificado como 

impróprio para seis anos poderá não o ser em pouco tempo (só para citar um 

caso). Talvez colocasse senha de acesso nas funções , para que os pais 

dividissem, em cada tema, se seus filhos deveriam, ou não, ter acesso“. 

 

A proposta de colocar uma senha de acesso para impedir a navegação por crianças 

ou sem a autorização dos pais não foi implantada. Não consideramos uma garantia 

de que o produto não seria usado por um público de menor faixa etária. Por outro 

lado, o objetivo ao produzir esse material foi criar um suporte para programas de 

orientação sexual, tanto em escolas como em programas de saúde, e apresentado 

com supervisão profissional - acreditamos. 

Em contrapartida à preocupação expressa acima, alguns registros de adolescentes 

mais velhos consideraram que as informações estavam aquém de seu interesse, 

indicando o desejo de receber informações mais específicas sobre como realizar 
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determinadas práticas sexuais, como observado na pergunta: “como dar prazer a 

uma mulher?”.  

Agradar a todas as expectativas e públicos é tarefa impossível. A resposta acima 

pode ser encontrada no multimídia em alguns locais, que falam de carinho e 

preliminares amorosas, porém sem a abordagem explícita solicitada.  

As avaliações realizadas com o multimídia revelaram suas possibilidades como 

recurso educativo pela boa repercussão obtida junto a seu público, permitindo 

também reformulações e ajustes necessários para a sua revisão e a criação de uma 

nova versão mais apurada. Além disso, o estudo permitiu o levantamento de uma 

série de outras possibilidades de apropriação de seus recursos em outras mídias, 

aumentando a possibilidade das informações serem acessadas por um público mais 

amplo. 
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CAPÍTULO 5 

Avaliação do multimídia “Amor e Sexo:  

mitos, verdades e fantasias” 

A avaliação do multimídia foi uma tarefa necessária diante das dificuldades inerentes 

ao tema sexualidade pela complexidade social envolvida na sua apresentação. O 

estudo foi realizado junto a dois públicos específicos, de interesse central na 

avaliação – os profissionais de saúde e os adolescentes –, especialmente diante da 

necessidade de garantir a aprovado do produto como material educativo em saúde.26 

5.1 – Avaliações preliminares 

O multimídia foi testado em diversos momentos, após a liberação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Fiocruz, em 20 de outubro de 2003, que julgou o projeto “Avaliação 

do Multimídia Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias”.  

O potencial educativo da sua primeira versão foi avaliado em duas amostras durante 

sua construção. A primeira delas foi compostas por: (i) alunos do Ensino Médio da 

Escola Politécnica Joaquim Venâncio e do Curso de Monitores de Centros e Museus 

de Ciência do Museu da Vida, da Fiocruz e pelos (ii) participantes da feira Ciência 

para a Vida realizada pela Embrapa, na cidade de Brasília. Em 2004, a segunda 

versão foi avaliada por (iii)104 alunos de três turmas da sétima série do Colégio 

Pedro II, Unidade Centro, no Rio de Janeiro. O caráter educativo do produto foi 

assinalado nesses testes por, respectivamente, (i) 92,1%, (ii) 84,3% e (iii) 73,1% 

desses avaliadores (Mano, S., Gouveia, F; 2004).   

A aprovação do formato multimídia e a percepção do caráter educativo do produto, 

entre outros dados obtidos nos estudos avaliativos preliminares, centrados no ponto 

de vista do usuário, foram apresentados em Congressos e encontros científicos da 

área da saúde e da divulgação científica.  Ao mesmo tempo em que mostravam as 

possibilidades do produto pela sua repercussão junto a seu público, o estudo nesta 

                                                           
26 A avaliação do multimídia “Amor e Sexo” foi submetida para publicação na forma dos artigos: (i) 
“Análise de tecnologia multimídia sobre sexualidade na adolescência e seu potencial educativo na 
visão de profissionais de saúde” (encaminhado para revista da área de saúde pública) e (ii) 
“Avaliação do multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” e seu potencial como material 
educativo em saúde, segundo o adolescente, enviado para análise da Revista Ciência e Educação.  

 



 125

fase de teste do produto, possibilitou, simultaneamente, reformulações e ajustes 

necessários para a sua conclusão.  

 

5.2 – Avaliação do multimídia pelo adolescente 

A etapa atual de avaliação, centradas na visão de seus usuários, e teve como 

objetivo averiguar a receptividade do adolescente e ajustar o produto visando sua 

condição de auxiliar programas e projetos de educação e saúde em espaços formais 

e não-formais de ensino.  

Com este objetivo, a versão final do multimídia foi avaliada, em 2006, por 36 alunos 

com idade entre 16 e 21 anos, participantes do VI Curso de Formação de Monitores 

de Centros e Museus de Ciências, realizado pelo Museu da Vida, alunos do ensino 

médio de diferentes escolas públicas localizadas no entorno da Fiocruz.  A avaliação 

foi realizada na Sala de Comunicação do Parque da Ciência do Museu da Vida e 

cada participante pôde navegar livremente antes de registrar sua opinião sobre as 

25 perguntas (16 objetivas e nove abertas) sobre o multimídia (Mano, Gouveia e 

Schall, 2008).  

 

5.2.1 - Avaliação da condição educativa 

A opinião dos avaliadores sobre o multimídia foi positiva, conforme a nota média 4,6 

obtida, numa escala de valor entre um, a pior nota, e cinco, a melhor nota. As 

características mais apontadas foram: o caráter educativo (17 respostas) e o 

interessante despertado (13). Analisando a motivação para essas notas, 13 registros 

a relacionaram com o tema e a importância de informações sobre sexualidade. Essa 

Idéia-Chave é representada no seguinte discurso coletivo (DSC): 

Esse jogo auxilia os adolescentes na prevenção. É i nformativo e esclarecedor 
e nos faz pensar que não devemos fazer as coisas de  qualquer maneira, 
temos que ter ciência do que estamos fazendo. É bem  interessante, bastante 
explicativo, e tira muitas dúvidas que não temos co ragem de perguntar. 
Adorei conhecer mais sobre a vida sexual e também s obre as doenças, coisa 
importante pra nossa vida no momento em que pretend emos ter 
relacionamentos.  

 

Essa visão foi também reafirmada na avaliação de pontos negativos, uma vez que 

18 avaliadores registraram a não existência (“não haver”), enquanto quatro jovens 

consideraram aspectos como: monótono (4), cansativo (3), desinteressante (1) e 
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chato (1). Esses jovens justificavam suas opiniões relacionando-as ao conhecimento 

do assunto (“os quais eu já sabia”). 

Os dados da avaliação conceituaram o multimídia “Amor e Sexo” como um 

instrumento educativo que pode ser um facilitador da aprendizagem de adolescentes 

sobre a sexualidade. 

5.2.2 - Avaliação da condição de comunicação 

Nessa segunda análise, 28 jovens avaliaram o visual geral (nota 4,6 em 5) e o 

ambiente do multimídia: a praça (4,7); o Jogo do Sexo (4,7); a Revista e o Posto de 

Saúde (4,5 cada), o Caderno de Perguntas (4,3) e o Cinema (4,2).  

A linguagem utilizada no multimídia, segundo 34 avaliadores, foi definida como: clara 

e objetiva (19), compreensível (12) e faz pensar (2). Uma resposta assinalou que 

havia informação demais.   

Sete jovens registraram os motivos de sua avaliação sobre a linguagem do 

multimídia. Desses textos foi possível ressaltar o seguinte discurso (DSC): 

 
O multimídia é muito informativo e super interativo , podemos dar nossa 
opinião e alguma dúvida que possamos ter já é tirad a. Dá para compreender 
por que é uma linguagem descomplicada, como a lingu agem jovem, e 
conseguiu esclarecer muitas dúvidas. É bem maneira,  e muito parecida com a 
da gente, porque usa as gírias que os adolescentes usam.   

 

O modo de tratamento do tema sexualidade também foi considerado: natural (17), 

esclarecedor (11) e inovador (2). As sugestões apresentadas versaram sobre a 

inclusão de novos temas “assuntos que não saibamos” e, especificamente, houve 

uma solicitação de mais informações sobre a pílula e DSTs e a  inclusão de “pelo 

menos mais um jogo” (1). 

Essa aceitação da linguagem e design do produto foi especialmente importante 

diante do tema abordado, ainda hoje sujeito a constrangimento e preconceitos.  

A avaliação demonstra que o multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e fantasias” 

foi aceito como meio educativo e atrativo de aprendizado. Essa conclusão foi 

particularmente interessante devido ao fato desses jovens serem moradores de 

comunidades de periferia da cidade, cuja vulnerabilidade social é extensiva a grande 

parcela da população brasileira. 
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A aprovação do multimídia “Amor e Sexo” evidencia a possibilidade de informações 

transmitidas em meio digital terem tido papel importante na aceitação do público 

como um instrumento informativo/educativo e suporte para trabalhos educativos e de 

orientação sexual.  

A possibilidade de materiais em mídia digital auxiliar a aprendizagem autônoma é 

condicionada a existência de uma proposta educativa que facilite uma atitude 

exploratória e a construção ativa do conhecimento (ALAVA, 2002). Essa percepção 

é também registrada por um dos maiores incentivadores da informática educativa, 

Pierre Lévy (1996). Segundo o autor, multimídias são instrumentos que se adaptam 

à pedagogia ativa e facilitam a comunicação e o entendimento entre pares, 

auxiliando na capacidade de discernir e fazer escolhas com liberdade de 

pensamento.  

Desta forma, a utilização de recurso multimídia pautado nesses pressupostos 

contribui para o aumento da oferta de informações em saúde para a população, 

colaborando para a prevenção e a promoção da saúde.  

 

5.3. - Avaliação do profissional de saúde 

O potencial do multimídia como instrumento informativo em saúde foi utilizado como 

tema de estudo de profissionais de saúde, especialmente a análise do produto e de 

suas possibilidades de comunicação com o público-alvo e de utilização em 

programas de educação em saúde para adolescentes. Essas questões foram 

avaliadas por profissionais de saúde a partir dos trabalhos finais realizados no 11º. 

Módulo do Curso de Especialização em Vigilância à Saúde e Avaliação de 

Programas de Controle de Processos Endêmicos, realizado pela Escola Nacional de 

Saúde Pública (ENSP/Fiocruz), em 2006.  

O grupo, composto por 14 participantes, sendo 10 do sexo feminino e quatro do 

masculino, com idades entre 28 e 58 anos, tinham vínculo com instituições estatais 

de saúde, como o Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais. 

Os dados foram estudados pelo método de Análise do Discurso do Sujeito Coletivo – 

DSC, a partir do exame dos textos apresentados como trabalho final do Curso. A 

análise dos textos permitiu a identificação de 128 Expressões-Chave, relacionadas a 

Idéias Centrais (ICs): estratégia de comunicação (recorrência 27 vezes), conteúdo 
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(21), público-alvo por faixa etária (21), linguagem (17), público-alvo por questão 

social (15), aprendizagem (11), utilidade (8), acessibilidade (6) e mitos (2).  

Os avaliadores sugeriram, ainda, a revisão de alguns termos técnicos (5). É 

importante ressaltar que a versão do multimídia utilizada pelos avaliadores foi a de 

demonstração, ainda não aperfeiçoada segundo as sugestões dos especialistas 

consultados.  

Além dessas identificações, encontramos também preocupações com a exclusão 

tecnológica na população brasileira (4) e com o tamanho das letras (2) em algumas 

áreas do multimídia, um item que representa um problema já alertado por Struchiner 

e Giannela (2006), diante do cansaço visual da leitura no computador.  

5.3.1 - Avaliação da condição educativa 

Quanto à essa condição, os profissionais apontam aspectos como o conteúdo, 

linguagem, motivação, aprendizagem e potencial como instrumento preventivo. Essa 

percepção foi registrada nas categorias: valorização do conteúdo, promoção do 

debate e de questionamentos, ir além do biológico e incluir o afeto, cidadania, 

complemento ao ensino de biologia e públicos diferenciados, conforme seu discurso 

coletivo: 

Apesar de extenso no sentido de trazer muitas opçõe s de leitura, a estratégia 
comunicativa utilizada foi bastante criativa, e pro porcionou um ambiente rico 
em desafios e motivações. Aborda os temas de forma muito dinâmica, 
interativa e lúdica, colocando o sujeito em várias situações de aprendizagem, 
onde o aprendiz busca as informações de forma pró-a tiva, segundo o seu 
ritmo e curiosidade. Isso demonstra seu potencial p ara contribuir na 
prevenção de doenças sexualmente transmissível e HI V, gravidez e também 
temas correlatos relevantes para a saúde da populaç ão. O amor e o erotismo 
são tratados de forma respeitosa e utiliza linguage m coloquial, de fácil 
compreensão, bastante acessível e clara, objetiva n as definições. Mostra uma 
preocupação também com a formação da cidadania ao t razer nas conversas e 
textos questões como respeito mútuo, compreensão, l iberdade de escolha, 
direito à saúde, dentre outros.  
 

5.3.2 - Avaliação da condição de comunicação 

Esse segundo bloco de questões analisa a condição de comunicação com o público 

e descreve o produto em termos de sua estratégia de comunicação, linguagem, 

público-alvo por faixa etária e social e acessibilidade.  

Segundo a avaliação, esses ambientes devem agradar aos jovens pela linguagem 

textual e pelo design, que introduzem imagens e personagens próximos à 
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experiência de vida desse grupo populacional, de acordo com os dois discursos 

representativos do pensamento coletivo: 

Apresenta cenários diversos de alta freqüência da p opulação-alvo 

(adolescente e adultos) como cinema, praça, casa de  jogos, posto de saúde e 

de situações bem características vivenciadas por es se grupo, mas que não 

deixa de ser interessante para outras faixas etária s. O material usa e abusa de 

cores e figuras que interagem entre si e com o espe ctador, possibilitando 

escolhas de temas e situações, explorando bem os re cursos de 

comunicação: reportagens, filmes, cartazes, folders , diários, conversas, 

jogos. Apresenta boa diagramação, alta resolução de  imagens e recursos que 

prendem a atenção de quem o utiliza, estabelecendo uma boa interação com 

o indivíduo que o assiste.  

Tem uma linguagem adequada a essa parcela da popula ção, o que nos leva a 

inferir que o material tenha uma grande aceitação e  consiga estabelecer uma 

boa comunicação com o interlocutor. Essa iniciativa  tem, portanto, um 

grande potencial como provocador de debates que pod eria ser explorado no 

âmbito escolar, em salas de espera de postos de saú de, ou na comunidade. É 

uma idéia inovadora e não se restringe, no entanto,  ao uso em coletividade, 

mas também é uma importante ferramenta de educação em saúde para uso 

individual. 

Dois profissionais questionaram a linguagem empregada por acreditar que ela possa 

gerar dificuldades de apropriação das informações por uma parcela da população 

proveniente de periferias de grandes cidades, sugerindo o uso de recursos mais 

próximos, como a “cultura hip-hop, sob a forma de grafites e rap” e definiram o 

produto como dirigido “para a população adulta de uma classe social diferenciada”. 

A proposta do multimídia teve como meta elaborar um instrumento que pudesse ser 

reconhecido e apropriado por um grande número de usuários. Por esse motivo, 

optou-se por manter uma linguagem visual e textual que ‘falasse’ a um público 

adolescente em geral, visando à aceitação do produto como instrumento de 

motivação para o jovem. A linguagem utilizada foi escolhida por manter relação com 

a imagem geralmente apresentada na mídia e, por isso mesmo, identificável como 

padrão para a juventude em geral, independente de classe social e gênero. 

Procurou-se, entretanto, construir imagens características da população e da cultura 

brasileira, sem deixar de referenciar-se a nossa diversidade e a diferentes modos de 

ser. 

Pesquisas atuais identificam a necessidade de orientação sobre a sexualidade em 

diferentes camadas sociais (Heilborn, 2006) e a cultura hip-hop, sugerida na crítica, 
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poderia ser apropriada se a proposta fosse dirigida a um determinado grupo social. 

Dessa forma, essa caracterização do ambiente poderia prejudicar a aceitação do 

produto por um número maior de usuários do que a manutenção de uma imagem 

representativa da juventude, mesmo baseada numa realidade sociocultural 

determinada. Outro fator que definiu a escolha deste tipo de imagem como interface 

gráfica foi a preocupação de evitar modismos, diante da efemeridade de sua 

permanência, que poderia “datar” e descaracterizar o produto, diminuindo o seu 

poder atrativo com o surgimento de nova ‘onda’ cultural. 

Tranqüilizou-nos, também, o fato de que essa crítica não foi observada em nenhuma 

das avaliações anteriores, em especial na realizada com jovens moradores de 

comunidades de periferia da cidade do Rio de Janeiro, que avaliaram o produto em 

sua última versão. 

Os dados analisados demonstram que o multimídia “Amor e Sexo: mitos, verdades e 

fantasias” teve uma aprovação significativa de profissionais de saúde quanto aos 

seus aspectos educativos e comunicativos, além do reconhecimento de sua utilidade 

em programas formais e não-formais de educação. Podemos afirmar, assim, que o 

produto reúne informações que permitem a aprendizagem de conceitos sobre a 

saúde, auxiliando na compreensão dos fatores e escolhas pessoais e suas 

repercussões e riscos.  E esse processo educativo, por estar centrado no interesse e 

na realidade de vida do indivíduo, conforme orientado por Stotz (1993), incentiva e 

pode facilitar o exercício reflexivo e autônomo para a melhoria da qualidade de vida.  

Os profissionais de saúde consideraram o multimídia extenso e abrangente em 

termos de conteúdo e criativo na forma de abordagem e apresentação da 

informação, proporcionando estímulos e motivando a busca da informação para a 

faixa etária. O grupo considerou o multimídia como um produto educativo em saúde 

que mantém, também, uma preocupação com a formação da cidadania ao trazer nas 

conversas e textos questões como respeito mútuo, compreensão, liberdade de 

escolha, direito à saúde, dentre outros.  

5.4 - Avaliação do recurso digital 

Uma terceira Idéia-Central surgiu na pesquisa e foi importante para análise: a 

avaliação do produto como Tecnologia Educacional. Esse último bloco de 

Expressões-Chave relacionou-se à análise do potencial do multimídia como veículo 

de informações e foi interpretado da seguinte maneira pelos profissionais de saúde: 
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É um material muito bem elaborado, que usa uma estr utura moderna 

adequada aos tempos atuais, utilizando o computador  como meio de 

interação. O acesso ao CD é simples, seu manuseio é  relativamente fácil e 

não teve erros nas vezes que naveguei, porém poderi a ser melhor sinalizado 

na sua navegação.  

É interessante registrar que não houve nenhum comentário específico dos 

avaliadores jovens quanto à tecnologia, informática ou computadores, embora o 

interesse do grupo tenha sido claramente notado durante a ocasião da pesquisa. 

Não ocorreu, também, nenhum relato de dificuldade de navegação no produto, uso 

do software ou do equipamento. 

Na avaliação dos profissionais de saúde, foi mencionado esse fascínio e essa 

facilidade no uso da tecnologia atribuídos ao jovem: 

O público que me parece que poderá aproveitar as in formações contidas são 

os jovens, com maior incorporação do uso e linguage m da informática e 

multimídia. Para eles essa tecnologia, o CD, o game , está tão impregnada que 

já faz parte do dia a dia, preferindo esse material  a livros, revistas etc.  

Dois outros grupos de dados surgidos nos discursos dos profissionais de saúde 

discutem as possibilidades de uso do produto em sentidos diversos, relacionados ao 

acesso à tecnologia. O primeiro deles questiona o interesse que pode despertar em 

jovens acostumados a utilizar tecnologia de ponta: 

Em se tratando de material multimídia para jovens, comparado aos jogos de 

videogame que estão no mercado, fico em dúvida se r ealmente é atrativo, 

instigante, no sentido de levar o “jogador” aos des afios e procurar respostas 

ou informações para suas inquietações.   

Esse questionamento tem fundamento e encontramos essa crítica de jovens, 

principalmente do sexo masculino, em avaliações abertas ao público em geral e em 

grupos sociais formados por jovens de classe social mais elevada, com maior 

acesso à tecnologia de ponta em informática (Mano& Gouveia, 2004).  

Cabe aqui uma análise que aprofunde a relação entre o lúdico e a educação. A 

forma lúdica e agradável de fornecer a informação educativa é um recurso valioso 

pela motivação que desperta. O foco da questão deve manter um equilíbrio, de 

modo que o jogo e o lúdico sejam a forma de introduzir a informação de forma 

prazerosa. Entretanto, ele não deve ser o objetivo primeiro do produto, assim como 

não deve ser visto como uma forma de introduzir subliminarmente conhecimento e 
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muito menos como meio de “enganar” e amontoar grande quantidade de conteúdo 

dentro de uma atividade de perguntas e respostas.  

O segundo grupo teve um posicionamento inverso, questionando a possibilidade de 

acesso ao meio digital das populações em geral: 

Isso funciona para o público que tem acesso a essa tecnologia, excluindo 

uma parcela da população excluída da tecnologia dig ital. Sendo assim, está 

excluído grande número de adolescentes e adultos, q ue infelizmente não 

possuem computadores. Sugiro especial atenção na di stribuição do material, 

pois é preciso o pré-requisito de habilidade de inf ormática. 

Embora os jovens participantes da pesquisa tenham freqüentado o curso de 

informática, parte do conteúdo fornecido no Curso de Monitores de Centros e 

Museus de Ciência, do Museu da Vida/COC/Fiocruz, apenas quatro dos avaliadores 

(entre os 22 que responderam à pergunta) declararam navegação anterior em outro 

produto multimídia.  

Esse dado reflete um importante sentido ideológico encontrado nas avaliações dos 

profissionais de saúde: a exclusão social que impede o acesso aos recursos que 

poderiam contribuir para a conquista da cidadania. Essa preocupação representa a 

ancoragem do discurso coletivo encontrado na amostra dos profissionais de saúde, 

que faz parte da demanda e da dificuldade de se produzir produtos de educação e 

comunicação em saúde, e poderia ser assim sintetizado: 

Por mais empenho, criatividade e boa vontade que se  tenha no momento de 

criar e produzir peças de comunicação, a linguagem e o conteúdo vão 

subtrair determinadas parcelas da população, as qua is terão dificuldades de 

entender e assimilar a mensagem, levando-nos a pens ar que, até para 

entender o mundo em que vive, vai ter sempre gente em situação de exclusão 

involuntária. 

Essa é uma realidade que produtos de tecnologia educacional devem enfrentar, 

mas, por outro lado, existe a consciência de que não há discurso disponível para 

toda uma população, principalmente uma díspar como a brasileira, tanto em termos 

culturais, como sociais e econômicos. O caminho é representado por aproximações 

e escolhas de públicos específicos, que necessitam serem atendidos em uma 

linguagem que se adapte a suas possibilidades de entendimento e de interesse. 
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CAPÍTULO 6  

Caderno de Perguntas 

Parem de focar tanto a AIDS, porque temos acesso ab undante a esse tema e 

aprofundar nos métodos contraceptivos e em como o a dolescente pode 

descobrir melhor seu corpo e aprender mais sobre as  transformações pela 

qual passa. (fala de uma adolescente, 13 anos (PII/59), registrada durante a 

avaliação do multimídia Amor e Sexo realizada com alunos da sétima série do 

ensino fundamental, do Colégio Pedro II, unidade centro, Rio de Janeiro, em 2004.) 

A opinião acima é mais um exemplo que demonstra a importância de se conhecer as 

necessidades e interesses dos grupos de adolescentes para um atendimento com 

programas de educação em saúde.  

O conhecimento dos assuntos de interesse dos participantes é um fator que pode 

ajudar a integração do grupo, a despertar sua atenção e estimular o debate dos 

temas de seu interesse.  

A proposta realizada se fundamentou na percepção de que educar para a saúde 

deve ser uma ação direcionada a auxiliar a capacidade do adolescente de se 

conhecer e determinar suas escolhas pautadas em um conhecimento sobre suas 

próprias necessidades, interesses e desejos, como determina o enfoque de 

desenvolvimento pessoal.  

Para alcançar essa meta, a educação em saúde deve se constituir como uma prática 

dialógica. Esse foi um dos motivos pensados para a inserção de um espaço de 

registro, o Caderno de Perguntas, no multimídia: estimular o diálogo e o 

conhecimento do grupo por meio do registro de suas opiniões pessoais, facilitando a 

integração e a orientação do profissional sobre necessidades específicas.  

O objetivo das duas avaliações apresentadas a seguir foi confirmar as possibilidades 

de expressão livre e anônima no Caderno de Perguntas e sua utilidade como 

instrumento de registro do discurso do usuário. Essa análise é importante diante da 

expectativa do Caderno permitir o entendimento de lógicas de pensamento, 

facilitando ao profissional a apresentação da informação de forma mais eficaz, tanto 

em seu conteúdo como na forma de dialogar.   

A primeira avaliação direcionou a análise das respostas dos alunos do Curso de 

Monitores sobre o tema prevenção. Os dados serão também apresentados na forma 
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de um artigo, que será submetido a uma revista na área de comunicação e ou Novas 

Tecnologias para publicação. Uma síntese dos resultados é apresentada a seguir.  

A segunda avaliação do Caderno de Perguntas teve também o objetivo de verificar a 

sua adequação como instrumento de pesquisa e, nesse sentido, comparou os 

discursos sobre o tema sexualidade realizados em três diferentes instrumentos e 

com o mesmo grupo de adolescentes. Dessa forma, foi possível comparar as 

informações encontradas em três tipos de registros: o redigido, o expresso na forma 

de um desenho e o digitado no Caderno de Perguntas.  

Ambos os estudos foram elaborados seguindo a metodologia do Discurso do Sujeito 

Coletivo (Léfevre e col, 2005). 

 

6.1 - Análise do discurso do adolescente sobre a pr evenção e auto-

cuidado 

 

Questões sobre amor e sexualidade, expectativas e desejos, comportamento 

responsável e prevenção, efetuadas no Caderno de Perguntas, foram respondidas 

por 34 adolescentes que participaram da avaliação do multimídia “Amor e Sexo”, 

sendo 20 moças e 14 rapazes. 

Nessa etapa avaliativa, estão analisados os dados relacionados a auto-cuidado e, 

especialmente, ao uso de preservativo nas relações sexuais, visando demonstrar as 

possibilidades que esses recursos comunicativos dispõem para registrar o 

pensamento do público.  

A análise das Expressões-Chave sobre auto-cuidado e prevenção foi feita a partir da 

estrutura proposta no questionário, dividida em duas abordagens. A primeira 

solicitou a opinião sobre o uso do preservativo, a pertinência e a forma com que a 

mulher deve solicitar seu uso e qual parceiro teria a responsabilidade da prevenção. 

A segunda levantou essas questões de forma indireta, relacionando DSTs e 

gravidez indesejada à paixão. A análise a seguir apresenta as Idéias Centrais, 

expressas por gênero, para facilitar a percepção de possíveis diferenças existentes 

no entendimento do tema entre moças e rapazes. 
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6.1.1 - O uso do preservativo 

Não houve respostas contrárias à idéia da solicitação feminina do uso de 

preservativo nas relações sexuais, nas respostas femininas e masculinas, o que 

comprova que o grupo conhece e compreende a importância de seu uso como meio 

de prevenção.  

Foi registrado, porém, a ocorrência de três Expressões-Chave (E-ch) nos discursos 

femininos sobre a forma como esse pedido deveria ser realizado: o discurso em tom 

de solicitação, de diálogo e de condição e, no grupo masculino, houve apenas duas 

E-ch registradas: o diálogo e a condição.   

A primeira E-ch feminina  aborda o fato como uma solicitação:  

“o pedido deve ser feito da melhor maneira, para nã o chatear seu parceiro. 

Com um charminho, um jeitinho, explicando que é o m elhor”. Diria: “eu quero 

te pedir uma coisa, amor! Coloca a camisinha, por f avor. Ha ha!!... Tem toda 

uma técnica!!!!!!! hehehehehehe!!!!!!! “ 

A segunda reforça a forma dialogada: 

“com todo o carinho, numa conversa, com um bom dial ogo e de forma calma, 

de uma maneira compreensiva, explicando as conseqüê ncias que teria se não 

usassem a camisinha, e que ela está preocupada com a sua saúde e está se 

cuidando”. Diria: “vamos usar camisinha para evitar  gravidez e doenças, para 

amanhã ou depois nós não nos arrependermos do que e stamos fazendo”. 

A terceira E-ch do discurso feminino é condicional: 

“o pedido seria feito de forma normal: simples e si ncera, e sem muitos 

rodeios. Pedindo com firmeza, como exigência, pois o sexo seguro é só com 

camisinha: bem, vamos usar a camisinha, pois eu só faço se for com 

camisinha. Você está entendendo? Sem camisinha não "rola". O homem deve 

se mancar e deve andar sempre prevenido”. 

As E-ch dos discursos masculinos sugeriram o diálogo: 

de um jeito bastante carinhoso, para até ele mesmo se prevenir. Deveria falar 

normalmente: amor seria legal usarmos camisinha. É sempre bom nos 

prevenirmos para não pegarmos uma doença,  

a condição: 
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É bastante normal e não importa o jeito, com tanto que peça. Pedir não, elas 

deveriam impor o uso da camisinha na forma de condi ção: com camisinha ou 

estou fora. E alguém tem que levar. 

A segunda pergunta registrou se os jovens conheciam alguém que não usava 

preservativo nas relações e suas opiniões sobre esse fato.  

Entre as moças, 16 registraram conhecer pessoas que têm relações sexuais sem o 

uso de preservativo e quatro declararam não conhecer. Uma das E-ch encontradas 

refere-se a responsabilidade e apontou para uma posição questionadora: 

quem faz não tem consciência do seu ato. Não sei di zer o porquê, talvez seja 

falta de responsabilidade ou por não ter amor à vid a.  

Outra E-ch identificada foi a justificativa, que apontou para outras formas de 

prevenção: 

por tomar pílula e talvez porque conhece e confia n o seu parceiro e freqüenta 

o médico regularmente.  

Uma última E-ch relacionou diretamente o preservativo ao prazer, no caso a sua 

perda  e a dificuldade de interromper as relações: 

porque acha a penetração melhor e sente mais prazer . A camisinha atrapalha. 

E talvez seja pela empolgação e porque não tem cami sinha “na hora H” e faz 

assim mesmo, por vergonha de interromper a situação , que acaba causando 

situações indesejáveis. 

Oito jovens do grupo masculino disseram conhecer pessoas que têm relações 

sexuais sem proteção e três não conheciam ninguém. Quanto aos motivos, da 

mesma forma que no grupo feminino, foi encontrada a E-ch responsabilidade sobre 

o ato sexual sem proteção: 

se alguém faz isso é porque não tem amor próprio ou  pensa que não vai 

pegar nenhuma doença, que nunca vai acontecer nada com ele.  

Também foi encontrada a justificativa de outras formas de prevenção: 

Ela tem plena confiança porque são casados. 

e a E-ch relacionada a questão do prazer e do limite:  
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não usa por que acha mais confortável e dá mais pra zer. Mas depende da 

ocasião.  

A responsabilidade pelo uso do preservativo na relação foi considerada, pela maioria 

das jovens, como dos dois parceiros, porque:  

Um tem que prevenir o outro, porque quem vai arcar com as conseqüências 

são os dois! Ambos têm que ter responsabilidade, e se proteger porque os 

dois podem pegar doenças e têm que se prevenir, se querem ter uma vida 

saudável.  

Outra resposta considerou a mulher responsável, porque:  

o homem não quer saber de nada, ele só quer na hora  do vamos ver e pronto.  

e um terceiro discurso coloca a responsabilidade no homem:  

porque acho que é muito mais fácil de colocar e ret irar eles conseguem se 

controlar. 

No grupo masculino, um discurso predominante também considerou o homem 

responsável pelo uso do preservativo:  

é o homem, porque ele é o ‘cabeça’ do namoro (pelo menos quase sempre) e 

já é acostumado a usar e por ter mais segurança, de ve ter mais cuidado com 

a mulher para não correr o risco de pegar uma DST.  

Um segundo registrou a responsabilidade mútua porque: 

um deve ajudar o outro e ambos têm consciência do q ue estão fazendo e se 

os dois vão usar, então os dois devem levar.  

Não houve indicação de que a responsabilidade poderia ser somente feminina. 

 

6.1.2 - O sentido da prevenção relacionado a prazer , amor e paixão. 

O enfoque que relacionou auto-cuidado e prazer foi feito a partir de duas perguntas 

direcionadas a situações concretas. A primeira delas perguntou se um romance teria 

que terminar, caso o parceiro(a) transmitisse uma DST. As respostas resultaram em 

três discursos femininos. O primeiro ressaltou como E-ch a traição/sentimento 

amoroso: 
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sim, porque no caso ele teria me traído e eu não pe rdôo uma traição. Quem 

trai não ama e se ele não estava feliz comigo, ou s atisfeito, terminasse 

comigo para depois arrumar outra pessoa. E, se ele sabia, por que não 

contou? Não teve confiança e me contaminou! Se ele realmente gostasse de 

mim, a obrigação dele era me contar que tinha algum a doença e em momento 

algum ter relação sem camisinha”. 

Uma variação desse discurso expressou a supremacia do amor: 

“não. Se eu o amasse de verdade, com certeza ele te ria me passado a DST 

sem querer e eu não terminaria. Simplesmente eu ia procurar um médico e o 

ajudaria a passar por essa barreira juntos, até que  a morte nos separe. Eu 

ficaria com ele até o fim de nossas vidas. A coisa já estava feita mesmo, já 

estaríamos com a doença mesmo. Pegamos juntos e ago ra o certo seria nos 

cuidarmos juntos. 

A terceira E-ch encontrada no grupo feminino se relacionou à dependência da forma 

dos acontecimentos e sua relação com o sentimento amoroso: 

Não sei como seria minha reação. Depende, pois quan do a gente ama, nós 

tentamos diminuir os obstáculos, compreendendo e pe rdoando. Seria uma 

situação em que teria que ocorrer uma séria convers a, mas isso não significa 

que sempre seria perdoado. Talvez perguntasse por q ue ele não conversou 

comigo antes. De repente, se foi porque ele me trai u sim. Só na hora, 

provavelmente sim, se ele soubesse da doença eu ter minaria, porque a 

doença poderia me causar algum problema. Mas, se el e não soubesse, talvez 

não, se foi por transfusão de sangue, não. Depender ia de como foi que ele se 

contagiou. 

No grupo masculino, foi encontrada essa mesma E-ch relacionada à forma e  às 

circunstâncias da ocorrência em relação ao sentimento amoroso: 

Depende. Só na hora é que eu reagiria. Eu ficaria c om ela até o fim, se ela não 

soubesse da doença. Por que não seria o fim do mund o para nós dois e sim 

um novo começo. Já que passou e eu gosto dela ficar ia assim mesmo. Se ela 

soubesse que estava e não me falasse, ela seria a c ulpada de não ter me 

avisado e já não seria mais uma pessoa confiável.  

A segunda questão perguntou se a paixão justificaria uma gravidez não desejada. 

As respostas registraram dois discursos femininos. A E-ch predominante se à 

relacionou a responsabilidade do auto-cuidado: 
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Não. Tem que ter responsabilidade acima de tudo!!!!  A paixão não justifica a 

irresponsabilidade de engravidar. Tudo tem o seu li mite e nada justifica 

podendo se prevenir, pois temos que ver a conseqüên cia que uma gravidez 

na adolescência pode trazer. Todos devem ter consci ência do que fazem. O 

uso da camisinha é um livre arbítrio dos parceiros e existem vários métodos 

contraceptivos para evitar uma gravidez. Se cuidar,  não fica grávida. Gravidez 

tem que ser planejada, ser na hora certa e com a pe ssoa certa, pois ter um 

filho é uma grande responsabilidade para o casal e isso já é falta de 

compreensão com o parceiro. 

A segunda E-ch apontou em direção oposta, a supremacia da paixão: 

sim. A paixão é um sentimento que não tem nada a ve r com o arbítrio. Paixão 

é paixão e quando você está apaixonada, você é capa z de tudo; a pessoa só 

pensa no prazer e não se previne e, se amam um ao o utro, vão enfrentar a 

responsabilidade juntos. 

Uma resposta chamou a atenção e merece registro, pois revelou a existência de 

uma possível gravidez entre as jovens do grupo e justificou essa possibilidade pela 

paixão: 

acho que sim, pois acho que estou passando por isso .  

No grupo masculino, a maioria dos rapazes também considerou a importância da 

responsabilidade e do auto-cuidado: 

porque a gravidez é uma questão de responsabilidade  e tem que ser 

planejada, para que a criança não sofra no futuro. A paixão não interfere em 

nada porque a gravidez vem do descuido do casal e t udo tem que ser 

pensado antes. 

Também foi encontrado uma segunda E-ch no discurso masculino, relacionada à 

supremacia da paixão: 

porque a paixão é um sentimento meio louco e passag eiro e, na hora do 

amor, a gravidez pode acontecer. 

 

6.1.3 – Considerações sobre os resultados 

Os discursos dos jovens revelam o conhecimento de riscos e dos meios de 

prevenção de DSTs e da gravidez e sua importância, confirmando diversas 
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pesquisas que demonstram que essa informação específica, expressa em 

campanhas de atenção à saúde, chega ao jovem brasileiro (Monteiro 2002; Castro 

et al. 2004; Heilborn et al, 2006). 

A primeira abordagem, relacionada à Idéia Central – pertinência e responsabilidade 

do uso do preservativo –, demonstrou esse conhecimento e a importância de uma 

postura feminina atuante, seja na forma de concessão, por diálogo carinhoso, ou de 

modo condicional, as três expressões-chave encontradas no discurso. O não uso do 

preservativo foi apontado como uma falta de consciência e até um ato de desamor à 

própria vida, porém foi justificado pela perda do prazer e de confiança na relação 

afetiva.  

A segunda Idéia Central do discurso, encontrada nas respostas às perguntas 

formuladas de forma indireta, mostrou posicionamentos opostos. Quando 

relacionada à paixão e ao amor, os discursos questionaram, mas também 

justificaram, a ausência de cuidado, demonstrando a visão de supremacia do 

sentimento sobre a razão. A análise dos textos permitiu identificar, nessas 

justificativas relacionadas ao compromisso afetivo e ao prazer, um ponto de 

ancoragem do discurso: a visão romântica da relação sexual. Para parte dos jovens 

a questão é vista simbolicamente: o amor não transmite DST e pode justificar uma 

gravidez na adolescência, porque na sua hora, “tudo pode acontecer”. Tudo é 

justificável, porque o amor é, simbolicamente, um fator que redime e justifica 

escolhas e atos. 

O Dicionário de Símbolos, de Chevalier e Guerbrant (1994), apresenta como sentido 

representativo do amor o mito de Eros, o Deus criança, que com suas flechas atinge 

o coração de deuses e mortais, indiscriminadamente. Na  mitologia grega, Eros, o 

amor, é o símbolo da juventude eterna e do amor apaixonado, que tem em seu 

cerne riscos. O amor mítico é algo que “acontece”, melhor dizendo, “acomete e 

adoece” e, portanto, inevitável, deixando a todos – deuses ou humanos – cegos, 

inflamados e dominados pela paixão, o que justifica o impedimento do uso da razão 

e de uma vontade prudente.  

Esses e outros sentidos relacionados ao símbolo amor, como o de transcendência, 

são encontrados nos textos analisados e não são novidades no entendimento do 

desejo e escolhas diante da necessidade de prevenção nas relações sexuais.   

Para profissionais da educação e da saúde, a compreensão dos mecanismos 

simbólicos presentes nas idéias de seu grupo de atuação, como a visão do amor 
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romântico, pode revelar questões específicas que necessitam de esclarecimento e 

torná-las temas importantes de debate.  

A compreensão da influência dessas representações míticas numa formação 

emocional e romântica, como a colocação: “paixão é paixão e quando você está 

apaixonada, você é capaz de tudo, só pensa no prazer e não se previne”, pode ser 

um exemplo de um tema motivador de debates educativos. A compreensão dessa 

lógica, construída culturalmente e reafirmada constantemente nos meios de 

divulgação de massa, como novelas, romances e filmes, deve ser um ponto de 

partida para a sua desconstrução desse sentido e tema importante do discurso 

educativo.  

A própria leitura do discurso romântico, revelado entre as diversas falas registradas 

no Caderno de Perguntas, pode facilitar a percepção das incongruências e 

irrealidades que ele expressa pelos demais jovens. Deste modo, ao mesmo tempo 

em que o Caderno permite o posicionamento sobre um tema, ele pode facilitar sua 

reflexão por meio da leitura dos outros discursos.  

A análise indica que a proposta de inserção do “Caderno de Perguntas” em produtos 

educativos atendeu a expectativa como instrumento de registro e pode se tornar 

uma alternativa para professores e profissionais de saúde conhecerem o 

pensamento do grupo de forma reservada, não expondo o adolescente e diminuindo 

possíveis inibições ou constrangimentos. Essa atividade pode facilitar o profissional 

no encontro de informações essenciais para a comunicação na prática de orientação 

educativa em saúde. 

 

6.2 – Diferenças do discurso pelo tipo de registro:  texto escrito, 

desenhado e digitado 

A correlação entre a informação expressa pelo grupo nesses três meios de 

expressão sobre a sexualidade teve o objetivo de verificar as possibilidades do meio 

digital Caderno de Perguntas, comparando-o a outros modos já consagrados de 

registro de discurso. 

A proposta inicialmente fundamentada no trabalho de Nicolaci-da-Costa e 

colaboradores (2004), sobre a possibilidade de realização dessa modalidade de 

pesquisa por meio de registros em questionários abertos em formato digital, pôde 

ser comprovada na associação das falas nos três meios de expressão. 



 142

As informações escritas foram levantadas a partir da resposta a perguntas: Dez 

coisas que você pensa, quando se trata de sexualidade e Em se tratando de sexo, o 

que é certo? O que é errado?  

O desenho livre teve como tema a sexualidade e as perguntas analisadas entre as 

formuladas no Caderno de Perguntas foram: Amar é...?  Como você acha que seria 

o parceiro(a) perfeito(a)? Como seria a relação sexual mais incrível e fantástica do 

mundo?  

Embora tenham a mesma temática em geral, as questões foram feitas a partir de 

perguntas diferentes nas três avaliações, com o objetivo de não se tornarem 

repetitivas para os adolescentes, fator que poderia desmotivar as respostas.  

O processo de reconstrução realizado pelo método do Discurso do Sujeito Coletivo 

(Lefévre & Lefevre; 2005) agrupou as falas individuais pela compatibilidade do 

sentido original do pensamento emitido (as Idéias Centrais) nos três tipos de 

registro. 

A utilização de desenhos como forma de captação do discurso baseia-se na 

premissa, expressa por Peixoto (2006), de que a: "imagem é portadora de um valor 

comunicativo capaz de transmitir mensagens intencionais entre aquela que a produz 

e aquele que a recebe" (p.116). A análise das imagens desenhadas pelos jovens foi 

uma experiência de apropriação da metodologia do DSC (Lefevre&Lefevre, 2005), a 

partir do impacto que as ilustrações têm na captação da atenção e pela facilidade 

com que, segundo Manovich (2005), "estamos prontos para ler praticamente 

qualquer imagem ou composto de imagens como significados" (p. 30).  Isso se deve, 

segundo Meridieu (1995) devido ao fato de que o desenho é uma forma de 

expressão, uma linguagem que possui seus próprios componentes, suas sintaxes e 

vocabulário, estreitamente ligados a um quadro semiológico. O Desenho representa 

um verdadeiro repertório de signos gráficos emblemáticos que são analogias 

carregadas de sentidos e expressões e, por esse motivo, utilizáveis, inclusive como 

instrumento de diagnóstico e de tratamento psicológico. 

                                                                     

6.2.1 - A representação obtida no discurso redigido  

Na análise dos dados redigidos, foram encontrados três discursos expressivos sobre 

amor e sexualidade. O primeiro deles, mais freqüente, associa a sexualidade a 

relacionamento amoroso e afetivo. No segundo discurso, a associação se dá com a 
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relação sexual, corpo, prazer e diversão. O terceiro mostra referências diretas com a 

prevenção da saúde. 

É interessante registrar, também, que durante a pesquisa houve um número 

reduzido de respostas (3) de menor expressividade e maior extremismo: "nada é 

errado. Vale tudo!", além da ocorrência de posicionamentos contrários a relações 

homossexuais (4).  

No discurso amoroso, 

Sexualidade é amor, carinho, troca de sentimentos, afetividade, gostar, 

realizar seu parceiro (a). É relação, companheirism o, confiança no parceiro, 

amizade, compreensão, diálogo, união, aceitação e c umplicidade. É conhecer, 

confiar e  ter respeito ao parceiro, caráter e resp onsabilidade  para com o 

outro, o que implica em fidelidade e estabilidade. A relação é condição 

espiritual, emocional e física. 

Sexualidade é a "vontade dos parceiros, e deve-se f azer na hora certa no 

momento e lugar certo, num lugar secreto ou em qual quer lugar, mas que 

ninguém esteja olhando, garantindo a privacidade. E  com a pessoa certa, 

alguém especial, companheiro[a], parceiro[a], para que um homem e uma 

mulher (de preferência) se tomem um em dois. 

Assim, o certo é seguir seu coração, pois fazer amo r é certo. Fazer amor com 

quem você ama, com cumplicidade, é buscar o conheci mento do corpo, sem 

vulgarizar a relação num suposto encontro fortuito que banaliza o 

sentimento.  

E o errado é distorcer a verdade, enganar, não assu mir e sair por aí fazendo e 

banalizando o sexo, só pelo prazer, ou quando a pes soa faz com a pessoa 

errada ou antes do tempo, sem estar preparado. Erra do, também, é a falta de 

respeito, falar sobre suas relações com os outros o u desconhecidos por que 

assim você está mostrando sua intimidade e a da com panheira (o). 

Um segundo grupo de discursos consideraram que sexualidade é: 

prazer, é atração física, química, sedução, sensual idade. É beijo, carícias, 

brincadeiras, descobertas, alegria, felicidade. É t esão, desejo, paixão, 

emoção, querer aventura, fantasia, erotismo e taras , para desfrutar as 

fantasias, loucuras, a ardência, calor, fogo e o fr io na barriga. É conhecimento 

do assunto, de posições, conhecer se para deixar o homem e a mulher 

sempre querendo mais. É ter calma, atenção, paciênc ia, criatividade para 

tocar o corpo, o pênis, a vagina, a bunda e ter a s exualidade bem resolvida. O 
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tesão dos dois deve ser realizado e prevalecer sobr e o tabu, que tem que ser 

quebrado.  

Assim, o certo é desejo, sentir prazer e alegria, n unca medo de experimentar 

e assumir sua sexualidade em liberdade e o errado é  não desejar e a 

discriminação, ser preconceituoso com o relacioname nto das pessoas por 

mais diferentes que sejam (homem com homem) ou (mul her com mulher). 

Errado, também, é não respeitar os limites e o espa ço dos outros, o 

desrespeito na prática do sexo tanto do homem como da mulher, ultrapassar 

limites, avançar sem permissão, fazer forçado, abus ar e usar agressividade 

ou então não tratar alguém muito bem. 

Esse segundo discurso apresenta a dinâmica de relacionamento sexual, desde a 

sedução, a tensão explícita, o nomear de partes do corpo, mais comumente 

relacionadas como sexuais, as fantasias, técnicas e a emoção que envolve os 

parceiros até a referência à violência. 

O terceiro tipo de discurso encontrado nos textos redigidos associa a sexualidade a 

prevenção e cuidado. Neste caso, sexualidade é: 

pensar, usar a razão, ter certeza do que está fazen do, respeitar o seu corpo. É 

prevenção, segurança e a proteção do sexo seguro. É  usar camisinha, 

preservativo, pílula, ter informações, consultar o médico. Essas são atitudes 

muito importantes na hora do amor, senão, as conseq üências são as 

doenças, a preocupação, perigo das ilusões de hoje,  como a imoralidade, o 

ciúme, a individualidade e a tristeza. Assim, tudo é certo quando estamos 

seguros, quando se tem responsabilidade e se usa ca misinha, 

anticoncepcional, procura-se um profissional, um gi necologista etc para se 

prevenir. 

É certo, também, se informar, ter consciência do qu e faz e assumir 

responsabilidades futuras, sendo responsável por si  próprio e pelo 

parceiro(a) e conversar, pois o que é feito em conc ordância e vivido com 

consciência do que se faz, sabendo que tudo que pla ntamos vamos colher, é 

fazer as coisas na hora certa, é não ultrapassar o seu momento.  

O errado seria, assim, não se prevenir e não usar c amisinha, ter relações com 

vários parceiros sem o uso de preservativo. Errado é não pensar e não fazer 

sexo com inteligência . 

O terceiro discurso apresenta a noção de relacionamento sexual como prática 

segura, quando utilizadas as devidas medidas de proteção. Ter informação e usar 

de razão são questões afirmadas como inteligência.  
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6.2.2 – A representação amorosa obtida no discurso desenhado 

Essa mesma abordagem de conceitos pôde ser encontrada no discurso emitido por 

meio dos desenhos livres. Na reconstrução seqüencial das imagens, registrou-se a 

seguinte narrativa: 

Sexo é um ato que deve ser feito com afetividade, e ntre um homem e uma 

mulher, no lugar certo, no tempo certo, em uma hist ória construída, que 

coloca os dois no mesmo barco no rumo da felicidade . 

 

 

Fig 6.1 - representação amorosa 

 

Interpretando esses dados, alguns aspectos são interessantes e merecem uma 

análise pela expressiva associação da sexualidade como amor, como o frisar de que 

fazer amor é certo e sem amor, isso é, só sexo, é banalizar e vulgarizar o 

sentimento. A associação de fidelidade, estabilidade e confiança realçam a 

necessidade de lealdade entre os parceiros da relação amorosa. Um outro aspecto 

que chama a atenção é a conotação de acerto, necessário à relação: a pessoa 

certa, o local certo no tempo certo, que induz a idéia de controle do impulso, respeito 

próprio e ao companheiro(a), necessidade de preparo e maturidade na decisão. 

Esse é um dos aspectos caros ao símbolo do amor: a transcendência, segundo o 

Dicionário de Símbolos (Chevalier e Guerbrant, 1994). O amor - fusão de vida - traz 

consigo a responsabilidade do crescimento humano, da generosidade e da doação 
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infinita e, com isso, de sua transcendência. O entrelaço, o abandono e a doação ao 

outro representam, no simbolismo do desejo amoroso, o encontro da metade 

perdida, o par perfeito, o completo e alento que finaliza a solidão e permite a 

transcendência humana para a forma da unidade e da realização plena do ser. (pág. 

46/48)  

Na análise dos desenhos, pode-se ver diferentes aspectos que expressam mais do 

ponto de vista emocional do que se pode ver em um primeiro olhar, e que podem dar 

um colorido diferente aos discursos redigidos. 

No primeiro desenho, que expressa a frase "Sexo é um ato que deve ser feito com 

afetividade", por exemplo, os corações e os olhares, mais do que qualquer 

proximidade física entre as figuras feminina e masculina determina o "clima 

amoroso". Como complemento, a autora do desenho escreveu: "Eu penso que sexo 

só deve ser feito por pessoas que se amam de verdade. Se não tem amor, nunca é 

bom!" 

No segundo, as figuras feminina e masculina estão ainda mais distantes uma da 

outra, sem nenhuma troca ou relação visível. Como complemento, a segunda autora 

colocou setas, indicando as figuras como: homem e mulher, além da frase "se amam 

como um todo!" 

O terceiro desenho, feito por um jovem, mostra um casal de frente, de mãos dadas, 

e um coração vermelho entre as suas cabeças, mais próxima do homem, e um 

relógio, marcando a hora, a sua esquerda. O texto complementar diz: "na hora 

certa". O casal tem os pés apoiados em uma linha verde, ondulada.  

O quarto desenho mostra um casal sentado numa pedra com corações sobre suas 

cabeças, em uma paisagem que representa um vale, com um lago no meio. O sol e 

pássaros no céu e uma árvore com frutos completam a imagem. Observando mais 

atentamente, pode-se ver que os pássaros em "V" estão colocados juntos, têm o 

formato da vulva, e os vales se assemelham às pernas entreabertas de uma mulher 

deitada, tendo a vulva em primeiro plano. Não houve texto complementar nesse 

desenho.  

A quinta ilustração foi elaborada por uma adolescente em quatro quadros, formando 

uma pequena história. O primeiro quadrinho parece com uma reprodução dos dois 

primeiros desenhos: um casal de mão dada, olhando adiante, no meio de corações, 

e com olhos do formato de coração. Não há nenhuma representação de roupas. O 
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segundo quadrinho mostra um beijo entre os dois, cercados de corações. Seus 

olhos têm formato de coração. No quadrinho três, o casal de frente, está tirando a 

parte superior da roupa, e os seios da personagem estão expostos e os olhos dos 

dois continuam a ter o formato de coração até o último quadrinho, que mostra os 

dois deitados na cama, lado a lado, vestidos e cobertos, com as mãos dadas e, 

unindo as duas, um coração. 

O sexto desenho coloca o casal que não se toca dentro de um mesmo barco, 

transparente, e que navega acima das linhas curvas que representam o mar, 

sorridentes, sob o céu com um sol amarelo e duas nuvens azuis. 

O sétimo e último, dessa linha do amor, mostra um coração vermelho atravessado 

por uma seta, também vermelha. Abaixo, escrito em letras grandes, está a palavra 

"Felicidade!". 

A percepção que se encontra aqui é romântica e a sexualidade aparece de forma 

indireta. Os desenhos que expressam intimidade amorosa como o quinto quadro, 

demonstram isso ao colocar os dois despindo-se para ir para a cama e vestidos 

quando estão na cama. Esses desenhos não fizeram nenhuma alusão direta à 

sexualidade, e sim a relação afetiva - haja corações! - entre o homem e a mulher. 

Os desenhos agrupados no segundo discurso apresentado demonstram uma 

relação semelhante ao discurso redigido, associando sexualidade a sexo: 

A emoção e o instinto sexual envolve dois corpos, j untos numa cama, numa 

relação sexual que, não protegida pode levar a grav idez e trazer 

responsabilidades difíceis de lidar na adolescência . 

 

 

Fig 6.2 – representação do sexo 
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O primeiro quadro dessa seqüência é um desenho que une com um coração os 

órgãos reprodutores: feminino e masculino, em desenhos esquemáticos que 

lembram ilustrações de livros escolares sobre esses aparelhos. 

O segundo desenho mostra o corpo feminino e o masculino em nu frontal, mas 

apenas a faixa entre os joelhos e pouco acima do umbigo, o que pode ser lido como: 

a sexualidade se relaciona apenas com os órgãos genitais, relaciona-se ao corpo, 

ou a determinadas partes do corpo, não a pessoas. Embora haja associação da 

idéia da sexualidade como relação sexual, chama a atenção o fato de que os pêlos 

pubianos do corpo feminino têm o formato de um coração. 

O terceiro mostra uma pequena cama, colocada no canto superior esquerdo da 

folha. Nela, um casal desenhado de forma esquemática está deitado, mas elas não 

se tocam, não se relacionam. 

Na seqüência seguinte, aparece um casal em uma relação sexual, desenhado em 

tamanho maior do que o anterior, mas ainda bem menor do que os demais. 

O quinto desenho mostra um grande óvulo vermelho cercado de espermatozóides e 

o sexto fala das conseqüências da paternidade precoce, mostrando a figura de um 

jovem de mão dada com um menino. Esse último quadro foi o único do grupo que 

apresentou texto complementar para idéias expressas no desenho. Por meio de um 

balãozinho típico de história em quadrinhos, pode-se ler o texto, que diz: "Se eu 

tivesse me informado melhor sobre sexo eu não teria que aturar esse moleque no 

meu pé". E o menino diz, no seu próprio balãozinho: blá blá blá blá blá blá... 

Chama a atenção nessa seqüência a criatividade do primeiro desenho, que une os 

órgãos sexuais internos femininos e masculinos, como em uma relação sexual, 

atados por um coração. Esse elemento também está presente na segunda imagem, 

que mostra apenas partes de corpos, o que induz a uma percepção de sexo como 

algo que se faz com os "órgãos genitais", como se toda a pele humana não fosse 

parte sensível ao toque e o sexo se restringisse a um tipo de sentimento.  

O uso do coração como elo de união amplia simbolicamente essa visão, uma vez 

que ele representa, no ocidente, a sede das emoções e sentimentos amorosos. 

Segundo Chevalier e Gheerbrant (1994), o coração representa o centro do homem e 

seu lócus: intelectual, emocional e espiritual em diferentes religiões, em diferentes 

tempos históricos. O coração se relaciona também à bondade, à porção mais 

autêntica do homem, e a sua alma. Nas tradições modernas, associou-se 
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simbolicamente "ao amor profano, da caridade enquanto amor divino, da amizade, e 

da retidão" (p.283). Dessa forma, o uso do coração nessa circunstância insere um 

discurso amoroso no que se apresentaria apenas sexual. 

Outro tema que permeia diretamente esse discurso é o da procriação, finalidade do 

ato sexual em algumas perspectivas religiosas, marcadamente o catolicismo, que 

tem grande repercussão no nosso país. No caso, o uso do "Se", isso é, da reflexão 

tardia de que a relação sexual não protegida pode levar a situações não desejadas - 

no caso, a paternidade -, tem uma indicação de auto-responsabilização e a frase 

induz a noção do filho como um fardo, um castigo. No discurso moderno, esse "se" 

pode registrar tanto culpa religiosa como o reconhecimento de que o agir sem 

pensar, o agir por impulso do desejo é agir sem prevenção. 

Os desenhos dos alunos também representam o conhecimento e a conscientização 

sobre a importância da prevenção nas relações sexuais, em um discurso que 

poderia dizer: 

Para evitar o fruto do amor, sexo só com a proteção  da camisinha seja com o 

parceiro que eu ame ou por prazer do corpo feminino  e do corpo masculino.  

 

 
Fig 6.3 – representação da prevenção 

Esse é outro ponto interessante para análise. Embora as pesquisas demonstrem que 

conhecer a necessidade de prevenção não significa utilizar meios de prevenção, 

esse discurso mostra uma conscientização positiva para sua importância, tanto nas 

relações amorosas quanto nas relações "por prazer". Comprovam, de certa forma, 

que a finalidade das campanhas e das diversas formas de divulgação da informação 
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- seja na mídia, na escola ou na família -, marcadas na prevenção e no alerta aos 

riscos a saúde associados à sexualidade, atingem seus objetivos: são absorvidas e 

apropriadas pelos adolescentes efetivamente, mesmo que de forma não totalmente 

eficaz. 

 

6.2.3 – A representação obtida no discurso digitado  

 

As respostas registradas no Caderno de Perguntas consideraram que amar é: 

Amar é... um fruto da vida, é viver e é muito bonit o. É ser feliz com o nosso 

sentimento. É se sentir bem e é tudo de bom quando se é correspondido e se 

está bem com a pessoa que se gosta, se ela é a pess oa certa, que nem o meu 

parceiro, que é a pessoa certa pra mim. Amar é... d esejar alguém 

intensamente, gostar e gostar, se entregar completa mente, completamente, 

completamente; é viver, é preciso, é lindo!!!!!  

Amar é... saber respeitar, renunciar, ser companhei ro [e] querer o bem da 

pessoa amada. 

Amar é... difícil . 

O parceiro ideal para o grupo feminino seria: 

lindo, romântico, simpático, brincalhão, bem humora do, divertido, inteligente, 

rico, e, o mais importante, que ele me amasse de ve rdade, do mesmo jeito 

que eu o amo e que apenas possuísse características  básicas como: ser 

carinhoso, amável, bom e legal, companheiro, que fo sse verdadeiro e sincero 

e  fiel, que me respeitasse, mas que impusesse resp eito sobre mim.  

Seria compreensivo, que soubesse conversar, uma pes soa que não me 

contrariasse, que acreditasse em mim porque não tem  porque ficar falando 

mentiras e que não criticasse meu jeito de ser e qu e esperasse sua hora, 

respeitando e compreendendo que isso é muito import ante. 

O parceiro perfeito não existe, pois pra mim não ex iste este conceito. Queria 

um homem que me fizesse feliz o tempo que a gente f icar juntos e que se 

tivermos filhos ele seja um bom pai e colocaria a f amília dele em primeiro 

lugar e que agradasse a minha família! E que tenha muita responsabilidade, 

humildade, honestidade, que seja trabalhador e se e sforce para progredir na 

vida, etc... 
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Para os rapazes, a parceira perfeita seria:  

bonita, loira, alta e marombada, e também maneira, alegre, engraçada, 

inteligente, que deixe fluir naturalmente, saiba re speitar as opiniões e 

valorizar o namorado.  

fiel, amorosa, carinhosa, companheira, atenciosa, a mante, namorada e amiga. 

Uma mulher legal, que me compreenda, tenha todas as  qualidades do mundo 

e etc... e que saiba me fazer feliz.  

A relação sexual mais incrível e fantástica do mundo seria para o grupo feminino: 

Seria perfeita, mágica... e que ele fizesse uma noi te super fantástica e, lógico, 

em  lugar certo e legal, como numa praia deserta ao  som do mar, noite de lua 

cheia e com um cálice de vinho para poder saborear antes da hora... ou 

transando no elevador e ele tem que está subindo e descendo. 

Seria feita com carinho, muito amor, tesão e prazer  verdadeiro. Aquela com a 

pessoa que realmente se gosta respeitando suas atit ude e condições. Seria 

com sentimento, numa entrega total dos parceiros, c om respeito mútuo e 

conhecimento entre ambos e, com certeza, com respon sabilidade, prevenção 

e segurança. 

A relação sexual mais incrível e fantástica do mund o seria com a pessoa 

certa. 

Para o grupo masculino, a relação sexual mais incrível e fantástica do mundo: 

Seria em uma cachoeira, no alto mar dentro de um na vio, numa ilha deserta e 

exótica, longe de tudo e de todos, transando com um a mulher linda, como a 

Juliana Paes, ela fazendo tudo que me dá prazer e c om todos os tipos de 

posição. 

Seria na hora certa, com a pessoa certa, no local a dequado e com um 

acompanhamento medico antes das relações. 

A relação sexual mais incrível e fantástica do mund o seria: com uma pessoa 

que amo e que me ama e me deseja ardentemente. Com bastante amor, 

fidelidade, respeito, e tudo bem planejado e depois  do casamento. 

Mesmo mais sucinto e objetivo do que os demais discursos, conforme esperado por 

ele ter como característica a redação simplificada e “telegráfica”, o discurso digitado 

demonstrou pontos em comum com os demais registros, principalmente a correlação 

entre relacionamento amoroso e a noção de certeza. Tudo certo e adequado, 
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correspondente “ao meu jeito”, cumprindo a minha expectativa no amor isso 

demonstra um planejamento prévio, uma fantasia natural diante da expectativa de 

algo importante para a vida.   

O objetivo dessa análise não é trabalhar os dados e informações quanto a seu 

significado em si, mas quanto a suas possibilidades de levantar informações. Assim,  

o discurso digitado também trouxe elementos importantes para o debate com o 

grupo, como a idealização do parceiro e a fantasia envolta na relação sexual 

perfeita, por exemplo. Outro ponto que poderia ser questionado é o conceito de 

“certo”, que surgiu com freqüência nas respostas obtidas, e a afirmação “Amar é 

difícil” poderia servir de base para o início de um debate interessante. 

 

6.2.4 – A procura expressa de ações educativas 

Um último texto coletado no discurso redigido pode ser correlacionado com o 

discurso desenhado e merece registro, embora não enfoque diretamente o Caderno 

de Perguntas. Mas, como se trata objetivamente de um ponto de central interesse do 

estudo, as opiniões dos adolescentes, sobre a forma como a informação sobre 

sexualidade deveria ser apresentada para eles, pode trazer novas informações e 

merece registro. Segundo a opinião levantada, 

os adolescentes devem estar mais instruídos, ter in formações sobre a vida 

sexual por meio de orientação adequada em debates, palestras em escolas, 

igrejas, rádio ou programas de TV etc. Deve-se expl orar o assunto, os 

questionamentos e ampliar a comunicação tanto na fa mília quanto na escola, 

deixando o indivíduo a vontade para desfazer suas c uriosidades.  

Mas o ideal é o apoio, o diálogo, a conversa mais l iberal e compreensiva 

sobre o assunto, pois é ali que surgem as dúvidas, os questionamentos que 

estão aflorando na cabeça do adolescente.  

É falar sempre a verdade, mostrando os caminhos e a s conseqüências e o 

adolescente deve ter a mente aberta e jamais ter ve rgonha em perguntar para 

alguém sobre qualquer dúvida que tiver, para ser se mpre bem informado e 

saber o que está fazendo. O adolescente tem que pen sar antes de tomar uma 

decisão, não ir na pressão dos amigos, mas pensar e m si, ter respeito a si 

mesmo e se dar valor. 
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Fig 6.4 – representação da desinformação 

Embora simples, o sexo nada tem de banal, diante de  tantas dúvidas e 

questionamentos . 

O discurso espontaneamente registrado nos desenhos apontou a desinformação e a 

dificuldades do adolescente se relacionar com uma questão natural da vida humana. 

Os desenhos correspondentes a esse discurso são particularmente interessantes 

para análise, principalmente pelo texto verbal, apresentado junto ao primeiro, que 

diz: "sexo deveria ser encarado com simplicidade, como comer ou beber, simples, 

mas nada tem de banal". Esse desenho apresenta uma forma muito madura de ver a 

sexualidade, que deveria ser encarada de modo natural em suas dimensões 

biológicas e emocionais, se não houvesse tantos preconceitos, tanta interdição e 

silêncio. Mas, dentro da simplicidade das emoções e das respostas naturais do 

corpo humano, a sexualidade é uma atividade que proporciona grande prazer, bem-

estar e alegria, sendo de fundamental importância para um relacionamento amoroso 

feliz. 

O segundo desenho, feito por um jovem, é igualmente expressivo, de uma forma 

não-verbal: um casal nu, um de frente para o outro, com os pés "ato lados", que 

podem ser associados a dificuldade de caminhar, buscar uma direção, ação, com 

interrogações e dúvidas sobre suas cabeças. E coloca, de forma clara, a 

necessidade de orientação e diálogo para o esclarecimento de suas dúvidas e 

remoção das dificuldades decorrentes do aprendizado emocional e relacional. 
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6.3 – Reflexão sobre o uso do Caderno de Perguntas 

Os dados foram coletados durante os dois momentos de investigação da opinião do 

público adolescente e objetivaram desvendar o pensamento do grupo sobre o tema, 

auxiliando na tarefa de análise das informações e avaliações sobre o multimídia. 

Diante de problemas relevantes para a saúde e de grande repercussão em nossa 

sociedade, instrumentos de orientação sexual são necessários para facilitar o 

encontro de informações sobre o comportamento amoroso e sexual, principalmente 

quando disponibilizados como um recurso de assessoramento ao profissional da 

área. É igualmente importante compreender o universo de representações 

simbólicas do adolescente e os meios em que baseiam suas escolhas, e que 

pesquisas sobre o seu discurso podem evidenciar, facilitando a construção de meios 

mais efetivos de divulgação da informação e de programas de prevenção da saúde.  

Assim, o objetivo é perceber o jovem como uma estrutura psicológica e histórica, 

buscando conhecer suas emoções e desejos, suas crenças pessoais, familiares, 

religiosas e sociais que recaem em uma apropriação simbólica do mundo (Orlandi, 

1987). 

O foco de atuação deve partir de uma percepção da realidade existencial do grupo, 

que permite a reflexão sobre a melhor atuação para acessar suas dificuldades. 

Esses dados podem trazer ao orientador uma leitura dos pontos obscuros e dúvidas 

no conhecimento de seus orientandos e facilitar a inclusão de novos 

esclarecimentos.  

Parte-se, assim, do patamar de saber e o interesse de aprender, que Vigotsky 

(1988) estabelece para propor atividades que atinjam esses objetivos e 

proporcionem melhor condição educativa.  

Entre as três formas de obter registro apresentadas, cada uma delas estabeleceu 

alguma vantagem sobre as demais. Os registros redigidos são mais operacionais, 

pois são facilmente obtidos, sem necessidade de materiais ou explicações. Tem, 

entretanto, como contrapartida, a dificuldade de manter o anonimato das respostas, 

pelo reconhecimento da letra, fator que inibe a resposta. As informações também 

costumam ser melhor analisadas em seus prós e contras, elaboradas no discurso, 

conforme característica aprendida nas técnicas de redação: que, obrigatoriamente, 

deve ter princípio-introdução da idéia, desenvolvimento e conclusão.  A idéia do 

registro escrito é associada também a uma prova, isso é, escrever algo pode ser 
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posteriormente comprovado, o que inconscientemente pode demandar um cuidado 

maior na redação do pensamento, tornando-o menos espontâneo. E devido à 

própria natureza do tema e sua interdição social, o medo e/ou a vergonha de 

exposição do pensamento podem levar ao silêncio.    

Os registros obtidos por meio dos desenhos forneceram mais detalhes 

interessantes, pela própria sutileza do meio e pelas informações subliminares e 

inconscientes contidas nas ilustrações.  

Vários desenhos registraram a mesma informação: um casal na cama, deitado 

completamente vestido, sem se tocar. Esses desenhos foram elaborados no canto 

superior esquerdo do papel, ocupando cerca de um oitavo da folha. Esse registro, 

exemplificado no desenho em forma de quadrinho, que conta uma “história” 

(apresentado no primeiro discurso), pode demonstrar a dificuldade ou timidez na 

abordagem da sexualidade. Esse exemplo, entre outros, também informa sobre 

questões e problemáticas dos jovens, suas dúvidas, ansiedades, inseguranças, mas 

exigem um trabalho interpretativo mais elaborado na descoberta do “não-dito” 

verbalmente.  

A utilização desse recurso exigiria talvez uma formação do profissional para a leitura 

da imagem, o que exige uma especialização na área psicológica. Apesar disso, o 

recurso do desenho é extremamente interessante como atividade lúdica e pode ser 

uma tarefa que desperta o conhecimento de um discurso comum, se lhes for 

permitido a montagem posterior de histórias, a partir dos desenhos não identificados 

feitos por todos os participantes. 

Os dados do caderno foram obtidos por meio de texto digitado com as respostas e 

esta dinâmica facilitou a tabulação e diminuiu a possibilidade de erros de transcrição, 

eliminando etapas trabalhosas e diminuindo o tempo de execução.   

O tamanho das respostas estão relacionadas à linguagem objetiva e abreviada, 

característica da digitação. O discurso redigido é geralmente mais pensado e essa 

elaboração pode "limpar" as suas inconsistências, o que viabiliza a análise do 

discurso, segundo Nicolaci-da-Costa (2004), autora de inúmeras pesquisas sobre 

novas tecnologias, por meio digital. As entrevistas por meio digital ou on-line, por 

outro lado, são equivalentes à entrevista auditiva, pois o texto digitado tem 

características próprias. Se os entrevistados têm intimidade com o ambiente digital, 

as respostas tendem a serem compactas, sem o aspecto repetitivo e prolixo da fala, 

mas igualmente espontâneas.  
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A vantagem principal do Caderno é, entretanto, o anonimato que facilita a exposição 

de pensamentos e informações, fornecendo dados importantes para a análise 

qualitativa, se o grupo pesquisado tiver domínio da tecnologia e softwares, 

necessários para fornecer as respostas. Preenchidos esses requisitos, os dados 

registrados por meio digital são considerados equivalentes aos da entrevista oral, 

menos elaborada intelectualmente do que a escrita tradicional. Eles dependem, 

entretanto, de uma reflexão maior na elaboração das perguntas, pois, diferente da 

entrevista, não é possível refazer a questão com outras palavras para buscar um 

aprofundamento da resposta. 

As informações obtidas nos discursos, redigidos e digitados, dependeram também 

do tipo de informação solicitada nas perguntas. Uma das perguntas que forneceu 

mais informações foi “dez coisas relacionadas à sexualidade”, proposto no discurso 

redigido. Essa informação – talvez por ser mais pontual, pedindo apenas dez 

palavras sem a obrigatoriedade de redação ou explicação de seu conteúdo – 

forneceu uma boa quantidade de informações sobre o tema e, por esse motivo, 

deverá substituir uma das perguntas atuais do Caderno. 

A avaliação do Caderno de Perguntas teve como objetivo garantir a sua adequação 

como instrumento de pesquisa e verificar se os relatos livremente fornecidos pelos 

alunos poderiam trazer informações significativas sobre o pensamento do 

adolescente.   

As perguntas do Caderno de Perguntas podem ser elaboradas em versões 

especiais, permitindo que novas questões, ligadas a pesquisas, sejam introduzidas, 

possibilitando o registro permanente de informações e a execução de estudos 

continuados.  

O levantamento de saberes e valores sobre a sexualidade e o comportamento 

amoroso e conseqüentes transformações nas representações sociais de uma 

comunidade, dessa forma, precisam ser elaborados para possibilitar o atendimento 

das demandas atuais da sociedade. Torna-se necessário, assim, compreender 

idéias e pensamentos de adolescentes e jovens de uma comunidade para a 

elaboração de um trabalho educativo.  Nesse sentido, a criação de um instrumento 

educativo que, simultaneamente, permite a coleta de informações sobre o 

pensamento e a representação de seus usuários pode ser de utilidade para 

profissionais de saúde e educação que trabalhem no campo da orientação sexual.    
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CAPÍTULO 7 

Considerações finais: repensando o processo 

 

A proposta inicial deste estudo foi registrar e fazer uma análise da experiência de 

criação, produção e avaliação de um produto multimídia, que enfoca o tema 

sexualidade, e sua possibilidade de ser um recurso em programas não formais de 

educação em saúde para adolescentes.   

Esse tema justifica-se pela necessidade, nos dias atuais, de reflexão sobre os dois 

focos centrais do estudo: a informação em sexualidade e a comunicação em meio 

digital, centrada numa proposta de educação em saúde que propõe o enfoque de 

desenvolvimento pessoal dos adolescentes.  

O debate sobre sexualidade é antigo e teve suas primeiras iniciativas nos anos 20, 

no período caracterizado na história da educação como Escola Nova. Porém, sua 

implantação ainda é questão de importância atual, tanto no Brasil como em países 

europeus, como foi visto na revisão conceitual apresentada. 

A gravidez na adolescência e as DSTs/Aids atingem milhões de jovens no Brasil e 

no mundo e são exemplos da atualidade do problema. Para atender essas questões 

foi necessário compreender as múltiplas dimensões envolvidas na construção do 

referencial existente sobre a adolescência e a sexualidade na sociedade. Essa 

análise permitiu discutir a relação entre essas construções e as práticas educativas 

em saúde, em que têm sido privilegiadas a normatização e o disciplinamento de 

comportamentos e de condutas, em detrimento da articulação entre o saber cientifico 

e o saber popular. Isso representa uma ação impositiva de atitudes, sem a 

consideração pela realidade de vida dos sujeitos e suas condições de inserção e 

diálogo nas relações afetivas e sociais.  

A revisão de literatura sobre o tema sexualidade assegurou que as diretrizes 

utilizadas na criação do produto continuam atuais, o que também foi confirmado pela 

sua aprovação pelos profissionais de saúde que avaliaram o multimídia. 

A proposta de investigar as possibilidades do multimídia “Amor e Sexo: mitos, 

verdades e Fantasias” como estratégica de educação sobre sexualidade, segundo a 

opinião de profissionais da área da saúde, teve também o objetivo de qualificá-lo 

como material educativo em saúde.  
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Além da avaliação dos profissionais da área de saúde, o estudo enfocou a aceitação 

e a percepção do público adolescente sobre as possibilidades do multimídia como 

material educativo.  

Segundo Monteiro, Vargas e Rebello (2003), esse tipo de avaliação, elaborada a 

partir do ponto de vista do seu público-alvo, permite o aperfeiçoamento de produtos, 

tendo em vista um perfil específico de grupo avaliador em termos de sua situação 

sócio-cultural. Essa ressalva baseia-se também em pesquisas como a de Lèfevre 

(1980) e a de Araújo (2006), que relacionam possíveis mudanças de percepção 

sobre determinadas questões devido à aproximação da informação à realidade 

vivida e valores sociais do grupo. 

Diante disso, podemos considerar como um fator limitador deste estudo o uso do 

produto por um público similar ao avaliado, necessitando de investigações 

específicas para garantir sua aceitação por outros públicos diferenciados tanto social 

como culturalmente.  

Para grupos sociais correlatos ao pesquisado, isso é, para jovens estudantes do 

ensino médio, moradores na periferia de uma cidade como o Rio de Janeiro, que 

representa um grande centro cultural do país, é possível considerar a aceitação do 

público expressa na avaliação. 

Como a avaliação demonstra, o jovem aprovou o produto e teve seu interesse 

despertado para a informação, embora seja preciso tornar relativa essa percepção 

devido ao tema, que por si só, é um fator importante de motivação para o jovem. 

Não houve, assim, como determinar especificamente se o formato da apresentação 

foi o elemento que mais motivou o jovem, mas podemos afirmar que, em conjunto, a 

forma e o conteúdo foram considerados educativos e comunicativos.   

Esse resultado, dentro do contexto da avaliação museal para o qual foi 

desenvolvido, certifica o produto em termos de sua ação expositiva: ela atinge 

positivamente o visitante alvo do Museu da Vida, tanto em termos de atrair a sua 

atenção, como por fornecer informações sobre questões de seu interesse. As 

avaliações elaboradas permitem fazer essa afirmação, entretanto, isso não significa 

que outros públicos não possam também se beneficiar com o multimídia. Conforme 

opinião afirmada no discurso dos profissionais de saúde, escolares, pacientes em 

postos de saúde, e pessoas individualmente podem se beneficiar com as 

informações contidas no produto.    
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O estudo abalizou, assim, o uso do multimídia em situações autônomas de 

aprendizagem, característica do tipo de atividade proposta no Museu da Vida, na 

Sala de Comunicação do Parque da Ciência, um dos interesses específicos do 

estudo.  

Produtos em mídia digital são fundamentados em um novo paradigma de 

aprendizado, que coloca o seu usuário como um agente ativo que interage com o 

sistema e tem a possibilidade de formar um conhecimento definido por seu próprio 

interesse, entre as inúmeras informações disponíveis.  

No Museu da Vida, informações sobre sexualidade são oferecidas por meio da 

navegação no multimídia “Amor e Sexo”, proposto como uma atividade livre, entre 

diversos outros temas de interesse em mídia digital. A avaliação do multimídia 

possibilitou o levantamento de informações, que serão importantes para a 

complementação da proposta das oficinas de sexualidade para adolescentes, 

realizadas em caráter esporádico e que deverão, no futuro próximo, tornar-se uma 

nova opção para o visitante.  Essa tarefa vai representar outra forma de 

continuidade do presente estudo e demandará avaliações específicas da atividade e 

desse novo uso potencial do multimídia. 

Esse fator coexiste com a expectativa de aprendizado de um museu de ciência. 

Contudo, seria importante averiguar sua efetividade em programas formais de 

educação, devido à possibilidade de ampliação do uso do produto.  

No estudo sobre o uso do material como recurso pedagógico em sala de aula, será 

importante contar com a avaliação de professores sobre a sua condição como 

recurso educativo para o ensino fundamental.  

Essa nova avaliação visará – como recomenda Costa (2004) – observar as 

possibilidades de apropriação do produto pelo professor, como instrumento didático-

pedagógico. Para isso, devem também levar em conta a efetiva aquisição de 

conhecimento do aluno a partir de sua utilização.  

Cabe ressaltar que a avaliação apresentada neste trabalho não garante que o 

multimídia contribua efetivamente para a aprendizagem por meio de sua navegação. 

As avaliações dos adolescentes e a dos profissionais de saúde classificaram o 

produto como educativo e comunicativo, porém, a efetividade dessa afirmação não 

foi comprovada por meio de testes específicos de aprendizagem.  
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Ressaltamos, também, que a aprendizagem é uma expectativa, mas não é um fator 

específico da educação não formal. A mediação museal se pauta como uma 

atividade cultural e de lazer, com condições específicas de atuação e espaço/tempo 

definidos de modo reduzido. Desse modo, a expectativa da educação museal dirige-

se mais diretamente para estimular o processo de interesse pelo conhecimento 

exposto e por suas alternativas conceituais, diante das diversas abordagens da 

ciência e da tecnologia (Valente, 2001/2002).   

Material produzido em mídia digital, embora incentive uma participação autônoma do 

processo de aprendizado, não prescinde da ação de orientação do professor ou do 

profissional de saúde para guiar um processo de debate e reflexão sobre as 

questões apresentadas. Essa concepção sobre possibilidades do multimídia como 

recurso de aprendizado deverá representar também uma nova etapa de avaliação, 

que auxiliará a elaboração de uma orientação específica para o uso do produto no 

ensino formal e não formal. 

A produção de materiais educativos em mídia digital é, ainda, um tema fundamental, 

diante do avanço rápido da informática no mundo e da necessidade de criação de 

produtos em língua portuguesa, centrados na realidade brasileira, para atender a 

demanda existente de materiais para uso em programas educacionais. Essa é uma 

área de conhecimento que está se construindo rapidamente, o que demanda maior 

reflexão sobre a concepção de produtos e a avaliação de seus resultados, 

principalmente como recurso para educação em saúde e divulgação científica na 

sociedade.  

Este estudo teve também como objetivo apresentar o processo de construir uma 

proposta pedagógica, capaz de subsidiar o educador na elaboração de programas 

de educação sexual para adolescentes, por meio de abordagem sociocultural 

participante, e refletir sobre o processo a partir da literatura da área da Educação em 

Saúde e das NTICs.  

As avaliações elaboradas tanto com jovens, como com profissionais do campo da 

saúde, demonstraram a condição do multimídia “Amor e Sexo” como estratégia para 

a ação educativa em saúde, confirmando a sua utilidade por sua classificação como 

educativo e lúdico. Isso reforça a qualidade do produto e suas possibilidades de 

utilização como meio de divulgação de forma interativa, tornando o processo 

educativo atraente para o aluno.  
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Revendo suas possibilidades educativas podemos considerar que a utilização de 

temas como a sexualidade exige a transcendência de uma metodologia baseada 

apenas na transmissão de informações biológicas. A sexualidade, em si, repercute 

além da condição física e de conceitos reprodutivos. O diálogo, o lúdico e a 

afetividade surgem como componentes significativos para que se efetue um recurso 

educativo que se propõe a tarefa de auxiliar na aquisição de um comportamento 

saudável em relação a própria sexualidade, e ao respeito as escolhas de seu 

próximo. Isso pressupõe o estímulo à sua percepção como um direito pessoal e uma 

condição para a satisfação emocional dos envolvidos.  

Os temas sobre a sexualidade focaram-se na apresentação de que seus conceitos 

que, assim como os de adolescência, são construções sociais e históricas. Isso 

trouxe a preocupação de abordar processos contemporâneos de caracterização da 

juventude e de papéis sexuais por meio de cenários, do design e de outros recursos 

do multimídia como forma de linguagem não-verbal. A proposta de apresentação foi 

criada para gerar uma mensagem que facilitasse a identificação do usuário como um 

dos jovens representados no multimídia e, conseqüentemente, com a informação, 

facilitando a sua apropriação como lazer, como objeto necessário, como fonte de 

conhecimento.  

Essa proposta de ambientar a informação a partir de um enredo motivador para o 

jovem foi outro fator que, nas avaliações, mostrou-se válido e útil para facilitar a 

apropriação do produto. Essa apresentação e a liberdade de caminhos que devem 

ser intuitivamente descobertos no multimídia aliam o sentido de prazer e descoberta 

ao estímulo à liberdade de escolha. A informação está disponível para o seu 

conhecimento. Onde você quer ir? De que forma quer aprender? O quê você quer 

conhecer?  

O enfoque do posto de saúde como local de orientação sobre a saúde foi outra 

associação considerada positiva, embora tenha existido a crítica de um profissional a 

essa associação por considerá-la irreal nas representações dos adolescentes (fato 

que não obteve correlação nas avaliações dos jovens comprovando a relação). Essa 

forma de trabalhar representações sociais que possuem conceitos negativos pela 

afirmação de seus opostos é o que denominamos pela equipe de “contra-conceito”, 

uma forma propositadamente definida, visando estimular uma percepção diferente 

da socialmente instituída e injusta. Nessa atuação, os personagens, instituições e 

papéis sociais são definidos e valorizados, de modo a induzir uma percepção 
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contrária ao estereótipo, no intuito de incentivar uma visão mais humanista e o 

respeito à diferença, ampliando a ação educativa do multimídia para classes sociais 

variadas.  

Diversos autores, como o sociólogo Pedro Demo (2001), asseguram que o interesse 

dos adolescentes, assim como o de adultos, é despertado por temas de seu 

cotidiano, representativos de suas dúvidas e questionamentos éticos e morais. 

Representam assim aprendizados adquiridos em condições não reflexivas e que 

devem ser apresentadas de forma antagônica, para gerar o estranhamento 

necessário ao questionamento. Isso é fundamental para uma educação centrada em 

processos sócio-históricos por possibilitar novos pensamentos, tornando relativo, 

mesmo que de forma inconsciente, o saber estabelecido na convivência de seu 

universo social particular. 

Essa estratégia educativa tem, também, como finalidade o desenvolvimento pessoal 

do aluno, e por isso, apresenta o conhecimento de forma que incentive a percepção 

de novas formas de ver, isto é, que crie desequilíbrio no senso estabelecido, nas 

representações e cognições já apreendidas, induzindo a uma prática reflexiva.  

Dessa forma, visa auxiliar no desenvolvimento da autonomia, na aquisição de um 

sentimento de “empoderamento” pessoal (personal empowerment) que permite a 

escolha e a preservação de seus próprios valores, incentivado por uma abordagem 

humanista e dignificante. Isso inclui também o desenvolvimento de uma postura de 

cuidar de si, pois envolve diretamente a capacidade de ver caminhos e alternativas 

possíveis para a própria existência (Ayres, 2004).  

Creditamos a aceitação do tema sexualidade à forma lúdica e próxima ao universo 

conceitual do jovem com que as informações foram apresentadas. 

As interdições existentes em ambientes como a escola e a família (Heilborn, 2006) 

sobre a sexualidade têm diversas explicações históricas e sociais, que se expressam 

também em outro grande dilema da divulgação e da educação em ciência e saúde. 

Nos tempos atuais, existe uma grande diversidade de opiniões e pensamentos que 

convivem numa mesma comunidade, como numa sala de aula. Não existe uma 

heterogeneidade que facilite atingir e agradar a totalidade do grupo, ou mesmo não 

atingi-lo em algum dogma pessoal ou religioso.  

Isso indica a necessidade, de início, de uma revisão do profissional sobre seus 

próprios dogmas, para evitar a interferência de uma visão pessoal na seleção da 
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informação e da linguagem textual e imagens apresentadas, principalmente quando 

voltada para um público em formação, como os adolescentes.  

Ressaltamos, na forma de apresentação das informações no multimídia, a crença da 

equipe da necessidade de falar sobre sexo e sexualidade dando enfoque às 

emoções e à relação humana. Falar do prazer do corpo é revolucionário, como já 

registravam Kinsey (1954) Reich (1982), Foucault (1978), desde meados do século 

passado e tema atual e importante porque ainda não atendido devidamente, como 

se pode depreender das publicações atuais dos Ministérios da Educação (1998) e 

da Saúde (2005 e 2006).  

É um tema muito exibido na mídia, mas pouco efetivamente esclarecido para o 

jovem. Falar sobre sexo retira a mística, o proibido e o mistério, além de trazer para 

o campo do possível e real os sentimentos e desejos e, com isso, auxiliar na 

almejada percepção da existência de escolhas alternativas e do direito de decisão 

autônoma.  

Abordar a sexualidade de modo claro significa também apresentar alternativas de 

pensamento (respeitando a pluralidade de idéias presentes na sociedade) e a 

adequação da linguagem à faixa etária e grupo populacional. Esta postura 

fundamenta-se, também, em uma visão filosófica holística, que procura tornar 

relativo o saber e, principalmente, o poder de uma razão pré-definida como correta, 

em detrimento do respeito a processos, vivências e escolhas pessoais. Assim, 

pontos polêmicos ou que envolvam propostas de mudanças conceituais 

fundamentadas em processos culturais ou sociais, ou até em um cunho ou um 

desejo pessoal, foram abordados em sua pluralidade.  

A compreensão sobre a questão de escolha deve surgir a partir da representação e 

significação dessas informações, dentro do universo pessoal e social que dispõe de 

padrões culturais e conhecimentos prévios dos adolescentes, capazes de interferir 

na concepção de conceitos (Stotz, 1993).   

A comunicação centrou-se na proposta de um diálogo com o usuário. Isso pressupôs 

conhecimento prévio obtido no “Projeto Integrado de Arte e Ciência” e com o auxílio 

dos consultores adolescentes e profissionais da área de saúde.  

Essa questão é central no estudo por ser um grande empecílho na comunicação. O 

papel desempenhado pelo emissor, enquanto autor da informação, expressa um 

ponto de vista pessoal que é, segundo Pinto (2002), inconscientemente transmitido: 
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“Toda fala é uma forma de ação, (..) entendida como  se originando inteiramente 

do indivíduo, aparentemente imune a qualquer coação  social, e quase sempre 

conceptualizada em termos de estratégias adotadas  conscientemente pelos 

falantes para atingir seus objetivos e intenções co municativas”. (pág 22) 

A linguagem - tanto textual quanto imagética – é um “processo ativo, conflitivo, 

instável e dinâmico, profundamente enredado em relações de poder” e, por isso 

representa uma “instância privilegiada da produção dos sentidos que atribuímos ao 

mundo” (Soares e Meyer, 2003).  

Para minimizar esses riscos foi importante o exercício de conhecer o público 

receptor da mensagem em suas próprias expressões e expectativas e, a partir disso, 

foi elaborada uma análise permanente do texto e das imagens apresentadas. Essa, 

sem dúvida, foi uma das maiores dificuldades encontradas na confecção do 

multimídia “Amor e Sexo”, e o auxílio dos consultores adolescentes e dos 

profissionais foi fundamental no processo, pois tornou os “desvios” mais facilmente 

identificáveis e corrigíveis.  

Atender ao jovem exige falar com ele em sua própria linguagem, de modo a 

despertar o seu interesse sobre os temas abordados, relacionando-os a questões 

inerentes à vida do jovem. E nada mais atual e próximo ao desejo adolescente do 

que o tema sexualidade, o formato digital e o jogo. Essas são linguagens e temas 

atraentes, familiares e prazerosos, e lhes confere interesse mesmo do jovem que 

não tem acesso a equipamentos de computação ou que provém de formações 

familiares e religiosas restritivas.  

O ambiente eletrônico e o jogo atraem a atenção do jovem, capturando seu 

interesse, gerando auto-motivação e incentivando a aprendizagem dos conceitos 

apresentados. E a auto-motivação é essencial no processo de aprendizagem e ela 

se relaciona diretamente ao prazer de aprender, meta que norteia os trabalhos que 

vêm sendo desenvolvidos no SDPDC.  Cabe, entretanto, uma análise que aprofunde 

a relação entre o lúdico e a educação em meio digital, embora a aprovação do Jogo 

do Sexo e as freqüentes solicitações de inclusão de mais jogos apontem nessa 

direção.  

O meio digital tem um caráter eminentemente associativo e necessita de uma 

abordagem multidisciplinar para o seu desenvolvimento. A confecção de um produto 

integra diversas tecnologias e ciências, como a informática, a educação, a 
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comunicação, o design, a psicologia, a fotografia, o cinema, a computação gráfica, 

entre outras.  

A transmissão de conteúdo de modo coerente com essa concepção e recursos 

disponíveis para essa nova tecnologia devem ser direcionados para despertar a 

curiosidade e o prazer de aprender. Essa disposição positiva para o aprendizado 

facilita a exploração da informação, seu questionamento em uma participação ativa 

do usuário, na busca da compreensão dos processos, associações e interligações 

existentes para formar o conhecimento. 

O trabalho apresenta, além do registro sobre o processo de construção de 

multimídias e da transmissão de informações educativas em saúde, dados que 

trouxeram, também, idéias para alterações no multimídia “Amor e Sexo: mitos, 

verdades e fantasias”, contribuindo para a sua reformulação e seu aperfeiçoamento. 

Esse não foi, inicialmente, um dos propósitos da avaliação, porém fazer julgamentos 

sobre o produto trouxe subsídios para as reformulações em futuras versões. Assim, 

ao invés de conduzir ao término do processo de criação do programa, tornou-se 

mais uma etapa, a quarta do projeto, conduzida para auxiliar no desenvolvimento de 

novas propostas surgidas no processo para a otimização do recurso.   

Nessa nova avaliação foi reforçado um componente importante previsto no SDPDC 

como uma de suas ações de continuidade do trabalho: o aproveitamento do material 

de mídia digital, foco principal de nossa ação, para outros meio de divulgação. Essa 

ação vem ao encontro da necessidade de ampliar a disponibilidade das informações 

produzidas, ampliando a cobertura e o acesso à informação para outros públicos 

que ainda não disponham de acesso ao meio digital ou ao próprio produto. Uma 

delas é a proposta de aproveitar informações do multimídia e apresentá-las na 

Internet, permitindo a utilização de seus cartazes, por exemplo, como instrumento 

didático para o professor. 

Outro aspecto especificamente proposto para análise foi o estudo sobre a utilidade 

do Caderno de Perguntas em favorecer a participação dos adolescentes e 

proporcionar o intercâmbio de suas idéias com futuros participantes. A partir do 

registro dessa comunicação, foi estudada a possibilidade de utilização desse texto 

para conhecer o pensamento dos adolescentes e suas representações sobre temas 

relacionados à sexualidade, por meio da análise de seu discurso.  
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A aceitação do recurso pelos adolescentes pode ser observada pela nota 4,3 (onde 

5 seria o valor máximo) e pelo registro de informações espontâneas fornecidos por 

32 dos 36 jovens que analisaram o produto.  A avaliação, feita após uma única 

navegação, não pode, entretanto, averiguar o interesse pela leitura das respostas de 

outros jovens, uma vez que – para elaborar esse levantamento foram criados 

arquivos novos para registro. Esse ponto poderá ser verificado em futuras 

avaliações.  

O Caderno de Perguntas foi uma proposta inovadora que buscou introduzir um 

recurso que permitisse a expressão de pensamentos e idéias de seus usuários.    

A utilidade do Caderno como forma de registro e a condição desses dados para a 

análise do discurso dos adolescentes, conforme assegura Nicolaci-da-Costa (2004), 

mostrou que é possível obter informações interessantes com o meio digital. Esse 

tipo de ambiente envolvido em um formato lúdico possibilita uma participação livre e 

sem cobranças de acerto e erro, como normalmente ocorre em testes ou exercícios. 

A resposta recebida foi espontânea e significativa do pensamento do jovem e, com 

isso, pode-se verificar a possibilidade do Caderno e o interesse em manter sua 

inclusão em produtos semelhantes.  O produto “Caderno de Perguntas” atendeu a 

expectativa de sua proposta e pode se tornar uma alternativa para professores e 

profissionais de saúde conhecerem o pensamento do grupo de forma reservada, não 

expondo os adolescentes e diminuindo possíveis inibições ou constrangimentos. 

Essa atividade pode, assim, facilitar o profissional no encontro de informações 

essenciais para a comunicação na prática de orientação educativa em saúde. 

Essa necessidade foi, também, demonstrada no estudo, que demonstrou que, 

embora o jovem tenha conhecimento dos riscos e saiba da importância da 

prevenção em DSTs e gravidez, quando entra em jogo o prazer, paixão e amor, o 

discurso preventivo se torna relativo, emergindo uma visão simbólica da premência e 

inevitabilidade, o que pode explicar a  dificuldade do auto-cuidado. 

Embora o objetivo do estudo não fosse a revelação do pensamento do adolescente 

e sim das possibilidades do Caderno de Perguntas de registrar informações 

pertinentes para essa análise, alguns dos dados obtidos merecem registro. É o fato, 

por exemplo, do grande número de resposta em que o sexo do parceiro não é 

revelado, utilizando-se recursos como “a pessoa” ou “alguém”. Essa omissão da 

identidade sexual é significativa, pois como os termos são indefinidos e podem 
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referir-se aos dois sexos, essa escolha pode estar associada a um conflito de 

identificação sexual.  

A avaliação permitiu reconhecer a possibilidade do "Caderno de Perguntas" gerar 

estudos que facilitem a compreensão do pensamento adolescente e, 

conseqüentemente, a comunicação mais eficiente na área de Educação em Saúde. 

Isso se torna essencial quando o tema em questão é complexo, como no caso da 

sexualidade, onde toda uma série de difíceis questões sócio-culturais está envolvida, 

tanto em sua prática como na educação para a formação das competências 

necessárias para os adolescentes poderem atuar em sua vida com autonomia e com 

o devido cuidado com sua saúde. É, fundamentalmente, algo a ser aprendido e 

depende das condições que o universo sócio-cultural possibilita para seu exercício 

(Heilborn, 1996).  

Diante da disparidade de representações sócio-culturais que esse universo pode 

introduzir, como as práticas religiosas, modismos e consumismos propagados pela 

mídia, a ação educativa em saúde deve ser iniciada a partir da compreensão desse 

processo e dos mecanismos simbólicos presentes no discurso do grupo de atuação 

(Brasil, 2006; Brasil, 2005).  

Reconhecer os adolescentes como sujeitos ativos no processo de sua educação e 

facilitar essa comunicação é a proposta da atividade, que pressupõe colocar em 

debate questões específicas de seus interesses, facilitando reflexões e o exercício 

de posicionamentos e possibilidades de escolhas informadas.  

O processo educativo centra-se na reflexão, possibilitando uma condição de escolha 

entre os diferentes papéis, rituais e formas de relacionamentos amorosos envolvidos 

na sociedade atual. Essa ação educativa objetiva a conquista da autonomia do 

pensamento pela reflexão dos conceitos fornecidos pelo grupo familiar e social, tanto 

para referenciá-los como para refutá-los, mas de acordo com uma percepção 

individualizada.  Dessa forma, a prática educativa poderia ser um instrumento para 

tornar as relações sexuais um processo de escolha e uma prática segura (Heilborn, 

2006).  

Essa proposta educativa transcende a questão de redução de riscos para a saúde. 

Ela contribui para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores pessoais, 

como pensamento crítico, auto-respeito e respeito ao próximo e responsabilidade, 

sendo condição essencial para possibilitar o aumento do poder de decisão 
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informada. Ações com o enfoque de Educação em Saúde que visem ao 

desenvolvimento pessoal devem, assim, agir no sentido de auxiliar no processo 

emancipatório e na conquista da autonomia do pensamento pelo discernimento 

pessoal (Paiva, 2002). 

Para o alcance deste objetivo, ressaltamos a importância das perguntas elaboradas 

no Caderno uma vez que o instrumento não permite sua reformulação imediata, 

como no caso de entrevistas, o que pode indicar a necessidade de pré-testes para 

assegurar informações pertinentes.  

Diante dessa possibilidade, na reformulação do multimídia, surge a nova proposta de 

permitir que as perguntas do Caderno de Perguntas sejam editáveis para versões 

especiais, ligadas a pesquisas, possibilitando a execução de estudos continuados.  

O estudo procurou levantar as possibilidades de utilização do Caderno de Perguntas 

como forma de percepção do público adolescente em sua estrutura psicológica e 

histórica, suas emoções e desejos, suas crenças pessoais, familiares, religiosas e 

sociais. Conhecer o grupo de usuários é fundamental para a continuação do trabalho 

de criação de materiais educativos em ciência e saúde. O ato de compreender e 

respeitar a identidade desse jovem e sua representação sobre seu lugar e papel no 

mundo deve auxiliar a criação de produtos que levem a uma maior capacidade 

crítica e elaboração conceitual. 

Essa tarefa também deve ter continuidade com a utilização do Caderno no Museu da 

Vida, que registrarão novas respostas, definindo outros perfis de público e 

necessidades, dentro da diversidade de concepções existentes na população 

brasileira. Essas novas pesquisas, no futuro, poderão formar bancos de informações 

no site do Museu da Vida e auxiliar na elaboração de materiais pautados nas NTIC e 

outros tipos de ação de comunicação e educação em saúde. Esperamos, com essa 

proposta, auxiliar na compreensão dos processos envolvidos na recepção da 

informação pelos adolescentes, ampliando sua utilidade educativa. 

A aprovação do Caderno de Perguntas como instrumento de informações sobre o 

pensamento do público levou a proposta de sua introdução em todos os demais 

produtos que vêm sendo realizados no SDPDC. O multimídia HIV+AIDS (Mano & 

Gouveia, 2006), no momento em teste de sua primeira versão, introduziu o Caderno 

com dez perguntas sobre temas relacionados à percepção social da Aids. Esses 

dados, no futuro, também poderão constituir um conjunto de informações 

interessantes para a compreensão da dimensão social da doença.  
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A educação em saúde propõe uma ação de conscientização, tendo como 

fundamento o conhecimento de que o cuidado para a manutenção da saúde 

depende da formação de hábitos e atitudes saudáveis e pode ser alcançado com o 

exercício reflexivo e autônomo da sua importância para a qualidade de vida. E esse 

processo implica em ações educativas centradas no interesse e na realidade de vida 

do indivíduo (Stotz, 1993).  

A compreensão deste contexto e das representações envolvidas nos processos de 

escolhas dos adolescentes frente a situações de risco são fatores que podem 

facilitar a elaboração de novos projetos apoiados em teorias do conhecimento como 

produção da intersubjetividade histórico-social.  

Essa proposta será certamente um meio de aumentar o alcance do projeto e otimizar 

os investimentos pela maior produtividade da ação, não só pela ampliação do 

público, como por sua possibilidade de atualização, que permitirá a adequação das 

informações ao conhecimento técnico e científico e o seu direcionamento às 

necessidades do campo da saúde. 

O relato da construção do multimídia registrou a experiência da equipe do 

SDPDC/MV na criação de materiais em mídia digital, socializando as concepções e 

diretrizes que influenciaram o trabalho e as novas propostas originadas a partir das 

avaliações.  

Fernando Costa (2004) considera essencial o registro e divulgação do que é 

produzido em termos de multimídias e mídias digitais para compartilhar experiências, 

formas de uso e seus contextos e resultados, possibilitando o estudo da produção 

existente. Assegura que assim pode-se gerar o conhecimento necessário para a 

criação de parâmetros de qualidade de produtos, que transcendam a avaliação das 

características intrínsecas de cada um e do uso dado a cada multimídia.  

As possibilidades que estudos avaliativos têm de proporcionar conhecimentos novos 

e atualizações de materiais, como foi possível observar pelas novas propostas 

decorrentes do estudo atual, validam e demonstram a importância de processos 

contínuos e da prática permanente de revisão para a atualização e a criação de 

novos produtos e conhecimento sobre sua construção.  
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO MULTIMÍDIA AMOR E SEXO   
Por favor, responda as perguntas a seguir da forma como considerar mais correta.   
1. QUAL O SEU SEXO? 
□ Sexo masculino   □ Sexo Feminino 
2 . QUE IDADE VOCÊ TEM?  
□ 16 anos         □ 17 anos         □ 18 anos           
□ 19 anos       □ mais de 20 anos           
3. QUAL O SEU GRAU DE ESCOLARIDADE? 
□ 1ª. Série do EM  □ 2ª. Série do EM □ 3ª. Série do EM 
□ Pré-vestibular    
4. SUA VIDA SENTIMENTAL: 
□ Estou namorando. 
□ Nunca namorei 
□ Não namoro, só “fico”.  
□ Sou casado(a). 
□ No momento, não estou namorando. 
OUTRA HISTÓRIA: 
5. QUE NOTA VOCÊ DARIA AO MULTIMÍDIA? (Sendo 5 a nota mais alta e 1 a mais baixa)   
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1 
6. VOCÊ PODE EXPLICAR POR QUE DEU ESSA NOTA AO MULTIMÍDIA? 
7. QUAL A CARACTERÍSTICA MAIS POSITIVA DO PRODUTO? 
□  Motivador □ Divertido  
□  Interessante □ Educativo  
□  Não achei positivo  
8. VOCÊ OBSERVOU OUTRAS CARACTERÍSITICAS POSITIVAS NO PRODUTO? QUAIS: 
9. QUAL A CARACTERÍSTICA MENOS POSITIVA DO PRODUTO? 
□   Chato □           Desinteressante 
□   Cansativo □           Monótono 
□   Não achei negativo    
10. VOCÊ OBSERVOU OUTROS PROBLEMAS NO MULTIMÍDIA? QUAIS: 
11. VOCÊ  ACHA A LINGUAGEM DO MULTIMÍDIA : 
□  Compreensível □ Incompreensível    □ Clara e objetiva              
□   Confusa □ Teve informação demais □ Difícil   
□   Faz pensar □  Faltou informação  
12. VOCÊ GOSTARIA DE EXPLICAR A SUA RESPOSTA OU FAZER ALGUM COMENTÁRIO SOBRE A 
LINGUAGEM UTILIZADA NO MULTIMÍDIA? 
13. OS TEMAS RELACIONAMENTO AMOROSO E SEXUAL FORAM TRATADOS DE MODO: 
□   Natural □  Superficial  □  Preconceituoso  
□   Inovador □ Constrangedor  □ Esclarecedor  
□   Desrespeitoso  □ Desinteressante  
14. VOCÊ GOSTARIA DE EXPLICAR A SUA RESPOSTA OU FAZER ALGUM COMENTÁRIO? 
15. QUE NOTA VOCÊ DARIA AO VISUAL DO MULTIMÍDIA?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1 
(Sendo 5 a nota mais alta e 1 a mais baixa)   
16. QUE NOTA VOCÊ DARIA PARA O CENÁRIO DA PRAÇA?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
(Sendo 5 a nota mais alta e 1 a mais baixa) 
17. QUE NOTA VOCÊ DARIA PARA O JOGO DO SEXO? 
(Sendo 5 a nota mais alta e 1 a mais baixa) 
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
18. QUE NOTA VOCÊ  DARIA PARA AO CINEMA?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
19. QUE NOTA VOCÊ  DARIA PARA A REVISTA?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
20. QUE NOTA VOCÊ  DARIA PARA O POSTO DE SAÚDE?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
21. QUE NOTA VOCÊ DARIA PARA O CADERNO DE PERGUNTAS?  
□ 5  □ 4  □ 3  □ 2  □ 1     
22. VOCÊ TEM ALGUMA SUGESTÃO PARA MELHORAR O MULTIMÍDIA? 
23. VOCÊ JÁ UTILIZOU OUTROS PRODUTOS MULTIMÍDIAS E SOFTWARES EDUCATIVOS? QUAIS? O QUE 
VOCÊ ACHOU DELES? 
24. DIVERSÃO E EDUCAÇÃO COMBINAM? SE VOCÊ ACHA QUE SIM, DIGA POR QUÊ. 
25. VOCÊ APRESENTARIA O MULTIMÍDIA AMOR E SEXO PARA OUTRA PESSOA?   COMO VOCÊ O 
APRESENTARIA? 
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ANEXO 2 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISAS D A FIOCRUZ 
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