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OBJETIVO GERAL 

    

  Ouvir os jovens como sujeitos de direitos 
sexuais e reprodutivos para construção de 
linguagens que correspondam às suas 
vivências pessoais, sociais e culturais, e 
contribuam para o exercício desses direitos . 



OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

• Estimular a criatividade e a liderança dos jovens; 

• Contribuir para a criação, promoção e ampliação 
de canais de comunicação entre e para jovens; 

• Oferecer a educadores recursos audiovisuais 
(vídeos) produzidos por jovens e que possam ser 
ferramentas mobilizadoras nos processos 
educacionais em sexualidades; 

• Contribuir para ampliar o debate público sobre 
educação em sexualidade como direito humano 
garantido pelas Nações Unidas; 

 



POPULAÇÃO DE ESTUDO 

 

Jovens de 14 a 19 anos, alunos do ensino 
médio de escolas públicas da Capital e da 
Grande São Paulo. 



METODOLOGIA 

I. Chamada do Concurso de Narrativas 

 

Entende-se por narrativas a criação ou 
recriação de memórias, experiências, vivências, 
condutas, emoções, conhecimentos, fantasias e 
desejos que adquirem significados em 
contextos sociais específicos. 

 

 



METODOLOGIA (cont.) 

II. Calibração da linguagem da chamada 
de narrativas 
 

1. Recrutamento de jovens; 

2. Motivação para os jovens abrirem seus blogs; 

3. Participação dos jovens blogueiros durante uma semana 

de processo interativo, diário, com profissionais das 

áreas de educação e comunicação, assessorados por 

consultores nos campos de sexualidade e direitos sexuais 

e reprodutivos: 
 



METODOLOGIA (cont.) 

4. Temas cobertos nesse processo: 
 
- Significados da sexualidade;  

- Sensações e sentimentos;  

- Reprodução e métodos de prevenção;  

- Saúde e doenças sexualmente transmissíveis; 

- Erotismo, desejos e fantasias; 

- Proibições, repressões, tabus e medos; 

- Experiências, comportamentos e condutas. 



METODOLOGIA (cont.) 

5. 24 Grupos focais com os jovens blogueiros 
formados por pares do mesmo sexo e da 
mesma faixa etária, sendo que em 12 grupos os 
pares de jovens se conheciam. 

 



    

 

  

 

 

Apoio 

III. Chamada de Narrativas 



 
DIVULGAÇÃO DO CONCURSO DE NARRATIVAS 

(por 2 meses) 
 

 

• Divulgação nas mídias sociais: 

- Facebook 

- Twitter 

- Orkut 

 

• Visitas a Instituições de Ensino e ONGs 

 



SELEÇÃO DE NARRATIVAS 
 
• Um Comitê de Seleção formado por especialistas nas áreas 

de educação, saúde reprodutiva e sexualidade escolheu as 
20 melhores narrativas. 

 
• Os principais temas que apareceram nas narrativas 

selecionadas: 
 
- Homoafetividade 

- Primeira relação sexual 

- Gravidez 

- Violência Sexual 

- Amor e Sexo 

 



OFICINAS DE ROTEIRO E VÍDEO 
(realizadas em julho) 

 
• Desde logo, nas oficinas, ficou estabelecido que os 

roteiros não teriam caráter normativo, seriam 
provocativos. Ficou claro também que as visões e 
sentimentos dos jovens seriam respeitados durante a 
fase de criatividade.  
 

• As 20 narrativas selecionadas foram distribuídas, sem 
identificação do autor, para cada um dos alunos. Dessa 
forma, puderam opinar sobre qual dos 5 temas 
mencionados gostariam de trabalhar para a elaboração 
do roteiro. 
 

• Os 20 alunos foram divididos em 5 grupos de acordo 
com o tema escolhido.  

 

 
 
 



OFICINAS DE ROTEIRO E VÍDEO (cont.) 
 

• Após 81 horas de aulas de roteiro e vídeo, os 
alunos realizaram 5 curtas-metragens: 

 

- “Amor sem Regras” (Homoafetividade) 

- “O Amor está ao Lado” (1ª relação sexual) 

- “E Agora?” (Gravidez) 

- “Violência e Poder” (Violência Sexual) 

- “Essa é Minha Vida” (Amor e Sexo) (Documentário) 





AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS  
 

Antes da ampla divulgação, os filmes foram 
avaliados por: 

 

1. Consultores especializados nas áreas de 
educação, saúde reprodutiva e sexualidade; 

 

2.  Grupo de coordenadores pedagógicos, a 
convite da Fundação Carlos Chagas. 

 



REPERCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 1. Redes Sociais: 

Milhares de “views” e acessos no facebook e no you tube. 
http://www.youtube.com/user/DarVozaosJovens  

 

2. Internet: 
• Portal do Aprendiz – UOL 

• @Saúde com Jairo Bouer – TV UOL  

• Blog da Maria Helena Vilela – Portal da Revista Nova Escola  

• @Cinema – Catraca Livre  

• Portal Revista Educação – UOL  

 

3. Jornais: 
• Cotidiano da Folha de São Paulo 

 

4. Revistas: 
• Carta na Escola da Revista Carta Capital 

 

 

http://www.youtube.com/user/DarVozaosJovens
http://www.youtube.com/user/DarVozaosJovens
http://www.youtube.com/user/DarVozaosJovens


REPERCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5. Televisão: 

Programa “Gabi Quase Proibida” no SBT 

 

Marília Gabriela entrevistou 7 jovens participantes do 
projeto. 

 

O Programa foi postado posteriormente no You Tube e 
já conta com mais de 1.000 visualizações. 

 



REPERCUSSÃO DOS RESULTADOS 
6. Lançamento oficial dos filmes no Centro de Convivência 
Educativa e Cultural de Heliópolis, e debate com público de 
jovens e educadores, mediado por Jairo Bouer (médico 
psiquiatra e colunista da UOL e do jornal Estado de São Paulo) 

 
 



REPERCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

7. Prêmios: 
 
• O filme “Essa é Minha Vida” foi apresentado no 

Festival Visões Periféricas, no Rio de Janeiro, e 
ganhou o prêmio “Visorama”. 

 

• Ganhou também “Menção Honrosa” do Prêmio 
Educando para o respeito à Diversidade Sexual, do 
Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual. 



BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO PROJETO 

 

• Bolsa-estudo durante a oficina de roteiro e 
vídeo;  

 

• Certificado de conclusão. 



 

EDIÇÃO 2013 

• Objetivando captar diversidades nas concepções dos 
jovens sobre a temática da sexualidade, o projeto está 
sendo realizado em Itapeva (SP), situado a 330 km da 
capital, com população de 88.451 habitantes (censo 
2010); 

 

• Apesar dos jovens apresentarem repertórios mais 
limitados, o esforço e empenho durante as oficinas, 
permitiu a realização de 5 filmes de curta-metragem de 
boa qualidade, que se encontram em fase final de 
produção. 


