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 Renata Moehlecke

dolescentes e jovens de
12 a 18 anos ganharam
uma área no portal Fio-
cruz exclusivamente dedi-
cada a eles. Com a pro-

posta de ser um espaço virtual sobre
saúde, ciência e tecnologia, o site
Fiojovem é resultado de uma constru-
ção coletiva, que contou com a parti-
cipação de um grupo de consultores
formado por alunos do 1° ano do en-
sino médio da Escola Politécnica de
Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV), de
profissionais do Instituto de Comuni-
cação e Informação Científica e
Tecnológica em Saúde (Icict) e do Mu-
seu da Vida, todos da Fiocruz. O proje-
to estimula a interatividade e visa o in-
tercâmbio de informações, a reflexão
e a troca de opiniões.

“Faltava um espaço no portal
voltado para o jovem, que não fosse
tão direcionado ao adulto profissional
de saúde ou o público infantil”, asse-
gura o coordenador do Fiojovem,
Rodrigo Ferrari. “Sites direcionados a
essa faixa etária na área de saúde são
escassos, muitas vezes sendo bem es-
pecíficos, criados, por exemplo, para
campanhas de prevenção de doenças
como a Aids”, complementa a edito-
ra do site, Márcia Lisboa.

A

COMUNICAÇÃO

Jovens encontram a sua turma
no portal Fiocruz
Temas vão de sexo a perfis de profissões

Entre abril e novembro de 2007
foram realizados sete encontros com
os jovens consultores, nos quais foram
debatidos os temas que deveriam ser
abordados no projeto, como a lingua-
gem textual e visual a ser adotada, as

preferências estéticas, a arquitetura de
informação e a estrutura de navega-
ção. Cinco foram os assuntos mais
abordados, que se tornaram os gran-
des temas do site: sexualidade (Sexo
e tal), nutrição (Fome de quê?), saú-
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guagem do grafite era a que apresen-
tava menos rejeição, pois, mesmo que
alguns demonstrem não gostar, eles
entendem que podem estar represen-
tados ali.” As reuniões também for-
neceram dicas sobre o tratamento dos
textos. “O grupo foi unânime em afir-
mar que a linguagem do site deveria
ser clara, acessível, mas gramatical-
mente correta, sem gírias, reforçando
que a presença delas faz com que não
levem a sério o texto”, destaca Már-
cia. “Mas, ao mesmo tempo, alerta-
ram que ela não deveria ser autoritá-
ria e nem paternal”.

O novo sítio não visa cobrir o
factual, mas oferecer conteúdos rela-
cionados ao cotidiano dos jovens.
Nele, o jovem também tem a oportu-
nidade de visitar outras três seções:
Mural, área interativa de debate so-

de mental (Papo cabeça), meio ambi-
ente (Ambiente-se), e inovações cien-
tíficas e tecnológicas (Cientenado).

Conteúdos relacionados ao
cotidiano dos jovens

são a prioridade

No processo de elaboração con-
junta do projeto, o grupo encarou al-
gumas dificuldades. “Nenhum desses
jovens se considera criança, mas tam-
bém não querem ser tratados como
adultos”, esclarece Ferrari. “Foi um
desafio decidir quais os ícones que
poderiam representar essa juventude,
pois nos deparamos com muitas tri-
bos: da menina que adora rosa ao
adolescente gótico. A partir de diver-
sas discussões, percebemos que a lin-

bre temas provocativos, Vídeos, para
a qual podem enviar suas próprias pro-
duções, e Profissão: saúde, que traz
informações sobre as diversas carrei-
ras na área de saúde. “O que diferen-
cia esta última seção dos tradicionais
guias de estudantes é que procuramos
acrescentar profissões de nível técni-
co, além de opiniões de profissionais
e estudantes de cada ocupação des-
tacada, que fornecem um olhar de
quem já exerce a profissão e de quem
está tendo o primeiro contato com a
atividade”, explica Márcia.

Informações sobre
profissões despertam

grande interesse

Em apenas dois meses, o site já
recebeu visitas de vários estados brasi-
leiros e também de países como Por-
tugal, Angola e Moçambique, assim
como dos EUA e da Argentina. “A área
de profissões é a mais freqüentada,
sendo radiologia, naturologia e quiro-
praxia algumas das mais clicadas”, con-
ta Ferrari. “No entanto, esses resulta-
dos ainda são preliminares e podem
não significar um interesse direto nas
áreas, mas uma curiosidade de saber
mais sobre o assunto”.

O Fiojovem tem como princípio
manter sempre grupos de jovens con-
sultores de diferentes composições
para avaliarem o conteúdo do espaço
e a sua apresentação. “A intenção é
estabelecer uma ponte permanente
com o jovem, aprofundando o proces-
so colaborativo e usando materiais
produzidos por eles mesmos”, asse-
gura Márcia. “Para isso, já estão pro-
gramadas parcerias com jovens de
grupos diversos, que fazem parte de
diferentes instituições”. Segundo o
coordenador e a editora, mais duas
seções já estão sendo elaboradas.
“Uma terá um perfil de hipermídia,
com quiz, testes e uma tira interativa
de quadrinhos”, afirma Ferrari. “A
outra apresentará dicas de livros, sites
e filmes, com resenhas que podem ser
produzidas pelos próprios jovens”,
conclui Márcia.


