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RESUMO 
 
 

 
Este estudo se desenvolveu na linha de pesquisa Mídia e Conhecimento do 
Programa de Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade do Vale do Itajaí 
(Univali). Com suporte teórico principalmente nas formulações de Foucault (2002, 
2004, 2006) e Barthes (1990, 2006), a pesquisa teve como objetivo analisar as 
mensagens denotadas e conotadas de doze informativos sobre prevenção materno-
infantil distribuídos à população pela Secretaria de Saúde do município de Itajaí/SC 
e sua compreensão pelo público ao qual se destinam. Foram selecionadas, como 
sujeitos da pesquisa, cinco mulheres, mães ou parentes de alunos matriculados na 
Apae de Itajaí/SC e que estavam grávidas em novembro de 2008. O estudo se 
dividiu em dois momentos: no primeiro, as mulheres-mães realizaram a leitura 
denotada e conotada de três informativos, aos quais tiveram acesso no período 
gestacional ou que escolheram no ato da entrevista. No segundo momento, a 
pesquisadora procedeu à leitura das mensagens nessa mesma perspectiva. Os 
resultados da análise revelaram que os informativos produzidos com linguagem mais 
técnica (não popular) e imagens que remetem a mensagens conotadas, cuja 
interpretação exige conhecimento prévio sobre o assunto e análise mais atenta, 
foram de difícil leitura e compreensão pelas participantes do estudo. Aqueles com 
mensagens caracterizadas por objetividade e clareza textual, associadas a imagens 
significativas para as leitoras, foram mais bem compreendidos. Os principais critérios 
de escolha dos informativos pelas entrevistadas foram as ilustrações, o formato e a 
relação com situações cotidianas. Algumas mensagens que contradizem as 
indicações médicas não foram percebidas pelas entrevistadas. As falas das mães-
gestantes se dirigiram aos filhos, a outras mulheres e não a si mesmas. Dentre as 
ações de prevenção que não foram realizadas no período pré-natal dessas 
gestantes, destaca-se a escuta ativa, que inclui esclarecimento de dúvidas e 
informações sobre o que vai ser feito durante as consultas no serviço público de 
saúde e as condutas a serem adotadas. Observou-se a ausência de informativos 
que abordem o que é necessário saber e fazer antes, durante e depois da gestação. 
Verificou-se também a inobservância de práticas simples, mas capazes de prevenir 
deficiências e transtornos sérios de saúde, como a indicação do consumo de ácido 
fólico e ferro durante a gravidez e orientações nutricionais. O maior problema se 
refere à comunicação deficitária e ineficiente entre as instituições de governo e a 
população. Esta investigação mostrou que o cuidado de si está fortemente imbricado 
em sistemas de saber e dispositivos de poder que fazem repensar o 
comprometimento e a ética dos sujeitos em suas práticas do cuidado de si e do 
outro.  Constatou-se a urgência de estimular as mulheres-mães a problematizar as 
questões que lhes dizem respeito, a interrogar suas condutas e a refletir sobre o seu 
papel na complexa teia de relações de poder na qual estão inseridas.  

 
 
Palavras-chave: Dispositivos, prevenção materno-infantil, cuidado de si. 
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ABSTRACT 
  
  

This study was carried out as part of the line of research Media and Knowledge, of 
the Master's degree program in Education of the University of Vale do Itajaí (Univali). 
Supported mainly by the theoretical formulations of Foucault (2002, 2004, 2006) and 
Barthes (1990, 2006), the aim of this research was to analyze the denotation and 
connotation of the messages conveyed in twelve informative leaflets on prevention in 
maternal-infant healthcare, which were distributed to the general population by the 
Secretary of Health of the town of Itajaí/SC, and the understanding of this information 
by the target public.Five women were selected as subjects of the research, either 
mothers or relatives of students enrolled in the Apae of Itajaí/SC, who were pregnant 
in November 2008.  The study was divided into two phases: In the first, the 
women/mothers were asked to read three informative leaflets to which they had 
access during pregnancy and which they selected at the time of the interview, in 
terms of the detonation and connotation. In the second phase, the researcher read 
the messages with this same perspective. The results of the analysis showed that the 
informative leaflets written in more technical language (not layman’s language) 
without images relating to the intended connotation of the messages, and which 
required prior knowledge of the subject for their interpretation and closer analysis, 
were more difficult to read and understand for the participants in the study.  Those 
containing more objective messages, written in clear language, associated with 
significant images for the readers, were much better understood. The main criteria in 
the choice of information leaflets by the interviewees were the illustrations, the 
format, and the relationship to everyday situations. The interviewees failed to 
perceive some messages that contradicted medical recommendations. The reports of 
the pregnant mothers were focused on their unborn children, and those of the other 
women, on themselves. Among the preventative actions not carried out in the pre-
natal period of these pregnant women were active listening, which includes clearing 
up any doubts, and information on what will be done during the consultations in the 
public health service and the conduct to be adopted. It was observed there was a 
lack of information on the things that should be known before, during and after the 
pregnancy. A failure to observe simple practices was also observed, but which are 
capable of preventing deficiencies and serious health problems, such as the 
recommendation to take folic acid during pregnancy, and the nutritional guidelines. 
The main highlighted problem was insufficient and inefficient communication between 
the government institutions and the population. This study showed that the citizen is 
closely linked to systems of knowledge and devices that make her rethink her 
behavior and the ethics of the subjects in their practices of caring for themselves and 
others. It was noted that there is an urgent need to stimulate the mothers/women and 
investigate issues in this regard, interrogate their conducts, and reflect on their role in 
the complex web of power relations involved   
  
Key words: Devices, maternal-infant prevention, self-care. 
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INTRODUÇÃO 

 
A trajetória inicial e o porto: objetivando o sonho 

 

Que voz vem no som das ondas 
que não é a voz do mar? 

É a voz de alguém que nos fala, mas que, se escutarmos, cala 
por ter havido escutar. 

Fernando Pessoa 
 

 

O objetivo principal desta pesquisa não é discutir as deficiências, embora o 

assunto seja pertinente, de grande relevância social. A partir de um enfoque teórico 

foucaultiano, tentarei, com ou contra as ações midiáticas de prevenção materno-

infantil promovidas no município de Itajaí/SC, problematizar esses dispositivos e a 

forma com que essas práticas pedagógicas constituem e medeiam as relações da 

pessoa consigo mesma. 

A questão da prevenção, sobretudo a materno-infantil, nem sempre permeou 

meus pensamentos; pelo contrário, parecia algo distante, ininteligível, 

desnecessário. Essa noção me acompanhou até o início da prática docente. A 

prevenção era enunciada, mas não percebida. Não estava relacionada às questões 

cotidianas; fazia parte, apenas, dos estudos da graduação. Todo aquele conteúdo 

acadêmico sobre desenvolvimento embrionário desde o momento da fecundação, 

zigoto, duplicação, parecia surpreendente, desafiador, porém distanciado das 

necessidades de professora iniciante na educação de adultos e idosos com 

deficiência intelectual associada a inúmeras outras deficiências, síndromes e 

transtornos.  

Entretanto, o encontro com a vivência da pedagogia na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque/SC1 iria logo transformar minha 

percepção inicial.  O contexto de trabalho nesta instituição diferia daqueles com os 

quais eu me deparava na academia e para os quais havia me “preparado” ao longo 

                                                 
1 Iniciei atividade docente nesta instituição (meu primeiro emprego) com o imprescindível incentivo de 
Sandra de Almeida Sapelli, a quem agradeço o estímulo e a amizade. Devo a ela o primeiro encontro com 
esse complexo universo de atuação pedagógica. Muito importante foi a colaboração de toda a equipe da 
Apae de Brusque, que me abriu espaço para o desenvolvimento dessa caminhada. 
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de muitos anos. Era surpreendente e desafiador lidar com tamanha diversidade, com 

tantas vontades e sonhos, sabendo que, na contramão da Constituição Federal2, 

todos eram diferentes. Tratava-se de uma atividade nova e instigante, pois eu tinha 

a responsabilidade de atender esse público, ensiná-lo e, ao mesmo tempo, com ele 

aprender, imersa num oceano de possibilidades, num campo fértil para refletir sobre 

a constituição do ser humano, relacionando questões biológicas e socioculturais. 

Todos esses pensamentos e inquietações se tornaram ainda mais relevantes 

quando comecei a trabalhar com famílias: crianças com deficiências, síndromes ou 

impressões de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e mães, pais, avós, tios 

com olhares de incerteza, de esperança, de vontade, de desencanto. Na Apae de 

Brusque tive a oportunidade de aprender sobre educação especial, sobre a pessoa 

com deficiência. Estabeleci parcerias que serão eternas, estão em mim 

materializadas em cada ação, gesto ou pensamento. Não posso deixar de 

mencionar carinhosa e saudosamente a Clínica de Terapia Integrada Uni Duni Tê3, 

mantida pela mesma instituição. Foi nesse lócus que assumi o compromisso com a 

educação, com o conhecimento, com o duvidar do que está posto e acreditar no 

potencial humano.  

A partir desses encontros, nada poderia ser igual. Cada par (criança e seu 

responsável) tinha uma história particular, uma história que me fazia (re)encontrar a 

embriologia e a prevenção, no sentido de evitar deficiências. Como esquecer da 

menina K., uma criança de quatro anos, sorriso expressivo, alegria ímpar, vontade 

de viver que a todos motivava, mesmo quando saía das sistemáticas internações 

hospitalares às quais era submetida? K. teve paralisia cerebral4 após reagir 

negativamente a uma vacina nos primeiros meses de vida. A causa dessa reação, 

desconhecida até então, foi bruscamente descortinada: nascera com o vírus HIV. 

                                                 
2 A Constituição Federal do Brasil, em seu Art. 5º, declara: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. (BRASIL, 1988). 
3 A Uni Duni Tê atende crianças até seis anos de idade que apresentam atraso em duas ou mais áreas do 
desenvolvimento infantil e/ou deficiência. Nesse local são realizados vários programas, como teste do 
pezinho, acompanhamento do desenvolvimento infantil e estimulação precoce. 
4 “A definição mais adotada pelos especialistas é de 1964 e caracteriza a PC como ‘um distúrbio 
permanente, embora não invariável, do movimento e da postura, devido a defeito ou lesão não progressiva 
do cérebro no começo da vida’. A paralisia cerebral é caracterizada por uma alteração dos movimentos 
controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo secundária a uma lesão, danificação ou 
disfunção do sistema nervoso central (SNC) e não é reconhecido como resultado de uma doença cerebral 
progressiva ou degenerativa. O evento lesivo pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal.” (LEITE; 
PRADO, 2004, p. 41). 
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Sua mãe e seu pai desconheciam que haviam sido contaminados, ou melhor, que o 

pai havia contraído o vírus e o transmitiu à esposa e esta, à filha (transmissão 

vertical5).  

Como não sentir alegria com o diagnóstico precoce, nesse caso por meio do 

teste do pezinho6, que acusou, nos primeiros dias de vida, o hipotireoidismo7 e a 

toxoplasmose congênita8 dos bebês M. e L.? As doenças, adquiridas na fase intra-

uterina, não chegaram a causar maiores transtornos, pois foram logo detectadas, 

possibilitando imediatas ações preventivas.  

Focando esses casos, naquela época, questionei a prevenção materno-

infantil: Havia algo que poderia ser feito para evitar deficiências? Elas poderiam ser 

evitadas? Como as mulheres se preparam para a gravidez? Se não o fazem, por 

                                                 
5 A transmissão vertical significa que o vírus HIV ou da sífilis é “repassado” da mãe para seu bebê. Esta 
transmissão pode acontecer no período gestacional, no momento do parto ou da amamentação. 
6 O teste do pezinho foi incorporado ao  SUS pela Portaria GM/MS n. 22, de 15 de janeiro de 1992 
(BRASIL, 1992), que� ���������������	���
��������������
���
�����������
�����	������������
�
�
����
������� e determina a obrigatoriedade do teste em todos os recém-nascidos vivos. Em 2001, “a 
Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde empenhou-se na reavaliação da Triagem 
Neonatal no SUS, o que culminou na publicação da Portaria Ministerial GM/MS n. 822, de 6 de junho de 
2001 (BRASIL, 2001), que criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN)” (�����������������
�  15). De acordo com a DLE Medicina Laboratorial (2010), as principais doenças detectadas pelo teste do 
pezinho são fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, toxoplasmose congênita, deficiência de biotinidade, 
hiperplasia congênita de supra-renal, hemoglobinopatias, fibrose cística, galactosemia, deficiência da 
G6PD, cromatografia aminoácidos-aminoacidopatias, infecção congênita pelo HIV, deficiência da MCAD, 
sífilis, doença de chagas, citomegalovirose e rubéola.  
7 Sobre o hipotireoidismo, dados fornecidos pelo Hospital Israelita Albert Einstein (2010) esclarecem que a 
triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4) são os hormônios produzidos pela glândula tireóide. São fundamentais 
para a regulação da produção e consumo de energia pelo organismo humano. Além disso, os hormônios 
tireoidianos atuam, desde a fase intra-uterina, estimulando o processo de crescimento e desenvolvimento e 
influenciando decisivamente a maturação do sistema nervoso central. A sua deficiência leva a um quadro 
clínico bem definido, denominado hipotireoidismo. A falta do hormônio pode ter como consequências para 
o recém-nascido, considerando-se a forte influência dos hormônios tireoidianos sobre o crescimento e o 
desenvolvimento neuropsicomotor, prejuízo no crescimento da criança e retardo mental, que será tanto 
maior quanto mais tempo esta falta ocorrer. Os sinais e sintomas do hipotireoidismo são escassos nas 
primeiras semanas de vida. Sabe-se que ocorre um caso de hipotireoidismo congênito a cada 4.000 
recém-nascidos vivos, proporção que aumenta para 1 em 2.000 crianças em regiões carentes de iodo. A 
solução adotada por um grande número de países foi determinar a obrigatoriedade da avaliação da função 
tireoidiana em todos os recém-nascidos. Esta avaliação é feita de rotina pelo teste do pezinho através da 
dosagem de T4 e TSH.  
8 Toxoplasmose é uma doença causada por um parasita, o Toxoplasma gondii, frequente no intestino de 
gatos, onde se multiplica. Em outros animais, o toxoplasma não completa seu ciclo: invade, forma cistos 
nos músculos, cérebro, retina e outros órgãos, mas não se multiplica no intestino. Para o recém-nascido as 
consequências podem ser sérias, com calcificações cerebrais, malformações, doença sistêmica grave, ou 
podem se expressar no futuro como doenças da retina que prejudicam a visão. Muitos casos não 
apresentam alterações clínicas ou sintomas, mas há alguma evidência de que a toxoplasmose, se não 
tratada nesses casos, leva a uma diminuição do potencial intelectual das crianças, mas isso não está 
claramente mensurado. O teste do pezinho avalia se existem anticorpos contra o toxoplasma feitos pela 
criança, não pela mãe. Esta diferenciação é crítica, pois a imensa maioria das pessoas tem anticorpos 
contra o toxoplasma por conta de infecções anteriores. A presença de anticorpos tipo IgG de origem 
materna na criança não tem o menor significado patológico. (HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN, 
2010). 
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quê? Havia política pública direcionada à prevenção materno-infantil? Tais políticas 

e ações chegavam, de forma eficaz, à população? Eram inteligíveis? As mulheres 

percebiam a importância de tais ações de prevenção? Quais opções faziam? 

Ao refletir sobre a hipótese de que um simples teste sorológico no período 

pré-natal poderia ter dado outro tom à vida de K. e de sua família, pode-se 

questionar: por que viver ou conviver com deficiências que podem ou poderiam ser 

evitadas? Sobre essa questão, a Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da 

Criança e Redução da Mortalidade Infantil (BRASIL, 2004, p. 28) é bem clara: 

 
As ações em DST/HIV/aids voltadas para as crianças têm procurado, 
primordialmente, diminuir o risco de transmissão do HIV e da sífilis da mãe 
para o filho (transmissão vertical) por meio do oferecimento de exames 
sorológicos, tratamento e profilaxia adequados durante a gestação (pré-
natal), no parto e no puerpério. 

 

O documento estabelece normas técnicas e procedimentos, considerando 

que “toda gestante deve fazer o pré-natal e ser orientada a realizar exames que 

possam prevenir doenças nos bebês, entre elas a sífilis e HIV/aids, sob o seu 

consentimento e direito ao sigilo do resultado” (BRASIL, 2004, p. 28). Por essa 

perspectiva, a pessoa (mãe ou bebê) ou o par mãe/bebê, sua(s) história(s) e sua 

constituição como objeto para si mesmo, seriam, então, inseparáveis do cuidado de 

si, ou seja, das práticas 

 
que permitem ao indivíduo efetuar, por conta própria ou com a ajuda de 
outros, certo número de operações sobre seu corpo e sua alma, 
pensamentos, condutas, ou qualquer forma de ser, obtendo assim, uma 
transformação de si mesmo com o fim de alcançar certo estado de 
felicidade, pureza, sabedoria ou imortalidade. (SILVA, 1999, p. 56). 

 

O cuidado de si pode ser encontrado em pesquisas científicas que relacionam 

as políticas de prevenção e a prevenção propriamente dita. Faz-se necessário 

conhecer esse conteúdo para obter dados importantes no que se refere às 

deficiências e suas formas de prevenção. 

É nesse contexto social e teórico que esta pesquisa se torna relevante, 

sobretudo por abordar um tema que, para muitos, ainda causa estranheza, pois está 

longe de sua realidade imediata, ou seja, para uma parcela da população, falar em 

prevenção materno-infantil não significa falar em prevenção da deficiência e nem 

nas consequências sociais (coletivas e individuais) que ela desencadeia. 
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Nesse campo, este estudo buscou problematizar como as mensagens dos 

informativos distribuídos nas policlínicas, postos de saúde e hospitais pela 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) são lidos pela população-gestante e como 

essas leituras auxiliam na tomada de decisão referente às ações necessárias de 

prevenção materno-infantil. A partir dessa questão, determinei, como objetivo geral, 

analisar a mensagem denotada e conotada dos informativos sobre prevenção 

materno-infantil distribuídos à população do município de Itajaí/SC e sua 

compreensão pelos sujeitos aos quais se destinam. 

Mensagem denotada é entendida por Barthes (1990) como uma mensagem 

objetiva, que transmite a informação de forma literal. É a identificação, descrição, 

denominação da cena ou da imagem a fim de fixá-la. Já a mensagem conotada, 

segundo o autor, corresponde às leituras e a elaboração de significados 

culturalmente construídos. Gestos, atitudes, expressões, cores, recebem significado 

na cultura e só são formulados e compreendidos por aqueles que apreenderam 

esses signos culturais. 

Na perspectiva barthesiana, “a sociedade desempenha incessantemente, a 

partir do sistema primeiro [sistema denotado] que a ele fornece a linguagem 

humana, sistemas de segundos sentidos e essa elaboração [é] ora ostentada, ora 

mascarada, racionalizada” (BARTHES, 2006, p. 96). O autor afirma que  

 
a conotação compreende significantes, significados e o processo que une 
uns aos outros (a significação). [...] Os significantes de conotação [...] são 
constituídos por signos9 (significantes e significados reunidos) do sistema 
denotado [...] quanto ao significado de conotação, tem um caráter ao 
mesmo tempo geral, global e difuso: é, se se quiser, um fragmento de 
ideologia. (BARTHES, 2006, p. 96-97).  

 
  
 Nesse sentido, considero que os informativos, incluindo textos e imagens, são 

unidades de análise que comportam mensagens denotadas suscetíveis a diversas 

interpretações (conotações), por se constituírem em “espaço significante: lugar de 

jogo de sentidos, de trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade” 

(ORLANDI, 2002, p. 72). 

                                                 
9 Segundo Saussure (1995), o signo linguístico é formado pelo significado, a que corresponde um conceito 
e, pelo significante, a que corresponde uma imagem acústica ou gráfica do conceito. Deste modo, pode-se 
dizer que o signo é uma entidade de duas faces, o significado e o significante, intimamente ligadas, que se 
reclamam reciprocamente em situação da linguagem em funcionamento. 
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A escolha das mulheres grávidas que seriam entrevistadas recaiu sobre 

aquelas que são mães ou parentes de alunos matriculados no Centro de 

Atendimento Educacional Especializado em Educação Especial – Caesp Waldyr 

Benvenutti, mantido pela Apae de Itajaí/SC, em decorrência de apresentarem 

experiência e convívio com situações na qual a deficiência estava em jogo. 

Para apresentar de maneira coerente os conteúdos aqui abordados, a 

produção textual desta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos, a 

saber:  

O Capítulo I contém a revisão de literatura e o percurso teórico. Inicio 

relembrando como cheguei a Michel Foucault, cito algumas passagens desse 

encontro e prossigo com noções foucaultianas pertinentes à pesquisa, tais como 

liberdade, saber, poder, população, governo, biopolítica, dispositivos e, mais 

intensamente, o cuidado de si. Na mesma linha teórica, incluo pesquisas 

direcionadas à prevenção materno-infantil e documentos/deliberações do Ministério 

da Saúde. No que diz respeito à análise dos informativos, esta seção aborda o 

espaço midiático, pautando-se em pesquisas já publicadas. 

O Capítulo II é constituído pela abordagem teórico-metodológica adotada com 

objetivo de interpretar os informativos. Destaco Barthes (1990, 2006) como 

referencial norteador para a leitura dos informativos, especialmente no que se refere 

às mensagens denotadas e conotadas, e as formulações Pinheiro (2006), que 

deram sustentação às reflexões sobre o tema em estudo. A partir dessa 

fundamentação, estruturo minha pesquisa, detalhando quais caminhos percorri para 

que o estudo se concretizasse. 

No Capítulo III analiso os informativos na perspectiva de Barthes, isto é, 

identifico as leituras conotadas e denotadas das mensagens, descrevo as formas de 

acesso aos informativos pelas gestantes e analiso os fragmentos dos discursos dos 

sujeitos de pesquisa, pautando-me no referencial teórico foucaultiano. Categorizo os 

informativos como destinados a grupos específicos ou à totalidade da população e 

posiciono o relato das gestantes referente às leituras das mensagens de cada 

informativo. Para finalizar, apresento as considerações finais e as referências 

bibliográficas.  
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Ressalto que minha intenção não é esgotar o assunto ou expor formulações 

conclusivas, mas sim analisar o tema sob uma ótica particular, reconhecendo as 

infinitas possibilidades de interpretação do objeto posto em estudo. Entendo que a 

linguagem, em situação de uso, é um espaço de produção de sentido que constrói 

múltiplas possibilidades de leitura. E ao produzir esta dissertação, assumo, ao 

mesmo tempo, os papéis de pesquisadora, analista e intérprete, compatibilizando os 

interesses e a curiosidade de leitora e educadora disposta a melhor compreender o 

contexto no qual suas práticas estão inseridas. 
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CAPÍTULO I 

Revisão da literatura e percurso teórico 

 
1.1 Os óculos da prevenção materno-infantil e os dispositivos de 
governamento 

 

 

A leitura é o flagelo da infância porque em certo sentido, cria a idade adulta [...]  
Num mundo letrado, as crianças precisam transformar-se em adultos.  

Entretanto, num mundo não letrado não há a necessidade de distinguir  
com exatidão a criança e o adulto, pois existem poucos segredos e  
a cultura não precisa ministrar instrução sobre como entendê-la.  

Neil Postmann  
 
 

 

Optei por Michel Foucault. Às vezes nem mesmo eu acredito na minha 

própria escolha. Ao falar em dispositivos de governamento, utilizo os óculos de 

Foucault e recorro ao auxílio de outros autores, como Veiga-Neto (2000, 2007, 

2008), que no campo da educação tem desenvolvido importantes estudos sobre a 

teoria foucaultiana. Nos escritos deles, fundamentei minha pesquisa.  

Foucault foi meu alicerce, minha ancoragem, meu companheiro por longos e 

bons meses. Para evidenciar a minha escolha, pego de empréstimo “os óculos” de 

Foucault, na tentativa de alargar os horizontes da visão que habitualmente limita o 

tamanho do que me circunda, buscando instrumentos que me permitam perceber o 

mundo de outra maneira, de outro ponto de vista.  

O discurso foucaultiano foi elaborado a partir de leituras feitas com “óculos 

dirigidos para fora” (FOUCAULT; DELEUZE, 1979, p. 71), ou seja, sem o 

enquadramento dos sistemas teóricos que as produziram. Ao interpretar Foucault, 

Veyne apud Teixeira (2009, p. 601) enfatiza que “os discursos são os óculos através 

dos quais, a cada época, os homens perceberam todas as coisas, pensaram e 

agiram”. 

Michel Foucault foi por mim escolhido, inconscientemente, no primeiro ano da 

graduação, em meados de 1997. Lembro-me de ter nas mãos um livro vermelho e 

grosso que trazia na capa uma pequena e significativa imagem: o perfil de um 
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homem com a testa encrespada, a cabeça apoiada nas mãos sobrepostas. Essa 

mensagem visual parecia sugestionada pelo título da obra. Era um homem 

supostamente “anormal”, aparentemente triste; estava como que refletindo sobre 

algo que fora feito — um louco pensante. O título do livro: “Os anormais” 

(FOUCAULT, 2002a). 

Esse encontro10 aconteceu na minha primeira visita à Biblioteca Pública de 

Brusque/SC, com a real possibilidade de leitura de um livro com mais de 100 

páginas. Um grande desafio. Palavra a palavra, tentei pelo menos decodificá-lo. Foi 

em vão. Ali mesmo optei por Foucault. Ao devolver o livro, frustrada, prometi que 

retornaria em outro momento; talvez o reencontrasse em outro espaço. 

A partir desse livro vermelho, algo mudou. A liberdade fora questionada, 

objetivada e conquistada diariamente em doses homeopáticas. Pensar o eu, minhas 

relações, o ser livre, as atitudes, a família, as opções, convenções. Muito mais 

perguntas do que respostas foi o que consegui formular. Talvez essas perguntas 

tenham sido enriquecidas pelo contato real com pessoas com deficiência11. 

Foucault apud Veiga-Neto (2007, p. 26) dizia que a liberdade, a atitude de 

liberdade, a atitude-limite ou “se colocar sempre nas fronteiras para tentar 

ultrapassá-las, ir adiante dos limites que elas parecem impor a nós” seria um 

caminho longo, mas necessário. 

A liberdade, desse ponto de vista, seria a possibilidade de fazer valer a 

atitude-limite, de conhecer e transformar as práticas em que fomos, somos e nos 

deixamos ser constituídos como sujeitos morais. Pensar sobre a questão 

nietzscheana, colocá-la em movimento nas relações do ser-consigo, ou seja, refletir 

o que estão e estamos fazendo de nós mesmos. Essa vontade de saber 

desencadeia ou clarifica ações que, por sua vez, também podem dirigir a própria 

conduta para o que Larrosa (2005) entende como uma existência mais consciente 

de si — parafraseando Veiga-Neto (2007), se possível, para uma existência melhor. 

                                                 
10 Nesse encontro me perguntei várias vezes por que nunca tinha estado ali na biblioteca, o que havia se 
passado para que eu não tivesse consumido livros e livros gratuitamente, o que eu havia feito de mim 
mesma, de minha vida? 
11 Em 1997 comecei a trabalhar no Instituto de Educação Santa Inês, instituição de educação especial 
mantida pela Apae de Brusque. 
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Nesse processo de reflexão cabe a desnaturalização dos nossos 

pensamentos, da nossa linguagem, dos nossos comportamentos; colocá-los em 

posição de indignação, de crítica e interrogação permanente. E, foi assim, com ou a 

partir desses óculos, que as coisas foram desnaturalizadas. Só agora entendi que 

Foucault, como diz Veiga-Neto (2008) citando Rorty12, foi um filósofo edificante: 

destruía para o bem de sua própria geração.  

 
É claro que é preciso entender a destruição de que fala Rorty no sentido de 
um tipo de desconstrucionismo que faz da crítica uma prática permanente e 
intransigente até consigo mesma, de modo a estranhar e desfamiliarizar o 
que parecia tranqüilo e acordado.  (VEIGA-NETO, 2008, p. 15). 

 

Cheguei, por várias vezes, a duvidar que estar com Foucault me fazia bem. 

Mas, pensando melhor, desconstruir o que estava posto na minha vida me trazia 

motivação. Continuei com Foucault, pois a dúvida, o questionamento era a busca 

insistente pela compreensão do meu presente, do que me fazia um sujeito em busca 

da liberdade. Na perspectiva foucaultiana, o sujeito moderno é produzido pelos 

saberes. E o saber, segundo Castro (2009, p. 394), significa  

 
o conjunto dos elementos (objetos, tipos de formulação, conceitos e 
escolhas teóricas) formado a partir de uma única e mesma positividade, no 
campo de uma formação discursiva unitária. Dessa forma não é apenas o 
conhecimento que define ou constitui o saber, há uma rede de conexões e 
desconexões, continuidades e descontinuidades, materialidades e 
ocultamentos etc., que constituem os saberes.  

 

Dessa forma, o tornar-se sujeito perpassa um intrincado processo de 

objetivação e, na perspectiva aqui adotada, este tornar-se sujeito se dá no interior 

das redes de poder. É esse sistema, analisado de forma histórica por Foucault, que 

captura, descreve e classifica o indivíduo. Fica então o questionamento: como se 

constituíram os sujeitos desta pesquisa? Em quais redes se emaranharam? 

O poder é o operador que permite perceber como nos subjetivamos, 

capturados em suas redes. É num complexo cosmo de relações de poder que se 

movem nossos corpos; são elas que orquestram os compassos da sociedade.  

                                                 
12 O filósofo norte-americano Richard Rorty, apontado como um dos mais notáveis pensadores da 
atualidade, é autor de: RORTY, Richard. Contingência, ironia e solidariedade. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007; RORTY, Richard. Objetivismo, relativismo e verdade. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 
1997. 
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Cabe neste ponto buscar a noção foucaultiana de corpo. Em sua obra 

“Microfísica do poder”, Foucault (1988) argumenta que o corpo é matéria, 

literalmente um lócus físico e concreto; ele preexiste como superfície, mas é também 

um ente – com sua propriedade de “ser” – afetado por múltiplas relações de poder, 

impactado por ações de disciplinamento e governo que caracterizam e constituem o 

corpo social.  

Por esse prisma, o corpo seria um canal para os processos de subjetivação, 

mediador da trajetória para se chegar ao “ser” e também ser prisioneiro deste. 

Castro (2009, p. 326) oferece importante acréscimo a este debate ao salientar que 

“o poder consiste, em termos gerais, em conduzir condutas e dispor de sua 

probabilidade, induzindo-as, afastando-as, facilitando-as, dificultando-as, limitando-

as, impedindo-as”. Antes de tudo, é preciso conhecê-las, não apenas focando um 

corpo físico estanque, mas um conjunto deles numa dimensão bem mais ampla: a 

população, o corpo social.  

O conceito de população, no referencial escolhido, foi criado pela 

modernidade e cabe posicioná-lo neste momento. Foi a partir de uma noção 

moderna que, de forma econômica e ágil, se pôde abranger ou categorizar pessoas, 

indivíduos que existiam, mas não estavam agrupados segundo padrões sociais 

criados, descritos e estabelecidos. A modernidade auxiliou nesse processo. 

Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 955) afirmam que população não se refere 

apenas a um conjunto de pessoas que vivem num determinado espaço e tempo, 

mas sim a “uma coletividade [...] um conjunto de indivíduos que são pensados 

coletivamente como uma unidade descritível, mensurável, conhecível e, por isso 

mesmo, governável.” Conhecer a população, quantificar os sujeitos que a 

constituem, classificá-los, organizá-los, conduzi-los, governá-los: eis aí as malhas do 

poder. 

Fico pensando no meu fazer de gestora13: cada ação minha está pautada em 

dados mensurados, classificados, descritos de forma a potencializar minha atuação 

e o alcance da meta pré-estabelecida. É por isso que mencionei anteriormente que 

ver a vida com os óculos foucaultianos era questionar a nós mesmos.  

                                                 
13 Desde 2008 exerço a função de diretora do Caesp Waldyr Benvenutti, mantido pela Apae de Itajaí. 
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Em meu cotidiano profissional, lido com corpos e com seres aos quais dirijo 

ações específicas e pautadas numa série de aspectos a eles relacionados: idade, 

gênero, etnia, condições de moradia, educação e saúde, poder aquisitivo, número 

de filhos. Esses dados, organizados de diferentes modos, geram a possibilidade de 

intervenção. Economicamente mais viável, administrativamente mais eficaz, a visão 

de população permitiu ao governo alcançar o corpo coletivo e os corpos individuais 

de forma bastante sutil.  

Castro (2009, p. 336), ao explicar o verbete “população”, utilizado nos textos 

por Foucault, coloca que esse conceito comporta dois elementos: “por um lado, a 

relação número de habitantes/território; por outro lado, as relações de coexistência 

que se estabelecem entre os indivíduos que habitam um mesmo território (taxas de 

nascimento, de mortalidade) e suas condições de existência.”  

Governar, conduzir, guiar. Este Governar, com G maiúsculo, explicado por 

Veiga-Neto e Lopes (2007), designa o Estado em suas instâncias e ações. Ao 

Governar se exerce o governamento, ou seja, o desenvolvimento de aparelhos 

específicos de governo e de um “conjunto de ações e saberes” que criam disciplinas, 

soberania, normas sutis que, “naturalizadas”, objetivam conduzir, guiar os outros. 

Desse modo, ao me referir aos “óculos da prevenção materno-infantil e aos 

dispositivos de governamento”, quero expressar, segundo o referencial teórico 

foucaultiano, mecanismos de normalização. Refiro-me a 
 

mecanismos de ordem institucional, física ou administrativa, que ampliam o 
exercício do poder dentro do corpo social, com a finalidade de normalizar 
comportamentos. As instituições ou “dispositivos” operam segundo o 
“princípio de homogeneidade da reação social”. (SELIGMANN-SILVA, 2009, 
p. 44). 

 

Foucault fala de dispositivos disciplinares, carcerários, de poder, de saber, de 

sexualidade, de aliança, de subjetividade, de verdade. Para contextualizar o 

vocábulo “dispositivo”, utilizado por Foucault, recorro a Castro (2009). Embora a 

citação seja extensa, julgo importante colocá-la aqui, afinal, este é um conceito-

chave nesta pesquisa quando analiso os informativos. 
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1) O dispositivo é a rede de relações que podem ser estabelecidas entre 
elementos heterogêneos: discursos, instituições, arquiteturas, regramentos, 
leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 
filosóficas, morais, filantrópicas, o dito e o não dito. 2) O dispositivo 
estabelece a natureza do nexo que pode existir entre esses elementos 
heterogêneos. Por exemplo, o discurso pode aparecer como programa de 
uma instituição, como um elemento que pode justificar ou ocultar uma 
prática, ou funcionar como uma interpretação a posteriori dessa prática, 
oferecer-lhe um campo novo de racionalidade. 3) Trata-se de uma formação 
que, em um momento dado, teve por função responder a uma urgência. O 
dispositivo tem, assim, uma função estratégica. Por exemplo, a reabsorção 
de uma massa de população flutuante que era excessiva para uma 
economia mercantilista. Tal imperativo estratégico serviu como a matriz de 
um dispositivo que se converteu pouco a pouco no controle-sujeição da 
loucura, da doença mental, da neurose. 4) Além da estrutura de elementos 
heterogêneos, um dispositivo se define por sua gênese. A esse respeito, 
Foucault distingue dois momentos essenciais. Um primeiro momento do 
predomínio do objetivo estratégico; um segundo momento, a constituição do 
dispositivo propriamente dito. 5) O dispositivo, uma vez constituído, 
permanece como tal na medida em que tem lugar um processo de 
sobredeterminação funcional: cada efeito, positivo e negativo, querido e não 
querido, entra em ressonância ou em contradição com os outros e exige um 
reajuste. (CASTRO, 2009, p. 124). 

 

Os dispositivos, para fins desta pesquisa, são entendidos como discursos, 

regras, medidas administrativas, enunciados científicos que responderam a uma 

urgência: a saúde da população, das mulheres-gestantes e seus filhos. Dispositivos, 

embora diferentes, surgem de um mesmo ponto, possuem relações entre si, são 

estratégias com um mesmo objetivo, uma mesma finalidade. São dispositivos de 

governamento. 

Os dispositivos de governamento podem ser percebidos, segundo Veiga-Neto 

e Lopes (2007, p. 958), nas “campanhas públicas [que] funcionam como pedagogias 

culturais e, por isso, buscam o governamento sobretudo pelo discurso; elas 

pretendem ensinar o melhor comportamento e o que é melhor ou mais correto fazer, 

usar etc.” Inserido nessa perspectiva, o conjunto de ações articuladas para conduzir 

e guiar a população gestante será posteriormente analisado tanto por mim como 

pelas mulheres participantes deste estudo. 

Mas, antes, penso ser importante conhecer alguns desses dispositivos. 

Portanto, recorri às pesquisas relacionadas ao tema, assim como às deliberações do 

Ministério da Saúde (MS) sobre a prevenção materno-infantil. Retomo, mesmo que 

de forma breve, alguns pontos que corroboram minha opção de pesquisar ações que 

envolvessem a prevenção materno-infantil. Acredito, e a ciência confirma, que gerar 

uma vida é um ato complexo e este processo pode sofrer intercorrências que, por 
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sua vez, podem implicar modificações genéticas, aberrações, prematuridade e até a 

morte. Assim, ações são constituídas pelo Governo e seus ministérios e 

direcionadas para a mulher-gestante e o nascimento do bebê, como colocado 

anteriormente quando falei de Governo e governamento. Deve-se também 

considerar que a 

 
promoção da saúde materno-infantil está relacionada a uma parte da vida 
de toda a população humana. As medidas preventivas individuais e 
coletivas, adotadas nos anos iniciais do indivíduo, alcançarão a todos, por 
um determinado período de tempo. (LEAVELL e CLARK, 1977, p. 366). 

 

Supõe-se que a maioria da população-gestante passará por algum órgão de 

governamento, seja no pré-natal ou no momento do parto. Nesse sentido, mães e 

filhos recebem atenção especial nas discussões tanto da medicina preventiva como 

da saúde pública ou, mais amplamente, nas políticas públicas. Os debates em torno 

desse assunto enfatizam que as intercorrências, citadas anteriormente, podem 

acontecer no processo de crescimento e desenvolvimento do bebê (no período pré, 

peri e pós-natal) e gerar sérias complicações para a vida da pessoa, não somente 

envolvendo questões afetivas, psicológicas, de estrutura física ou financeira familiar, 

mas também impactando forte e diretamente toda a população, como uma rede.    

Por esses motivos, busquei conhecer algumas pesquisas que estão 

diretamente relacionadas ao tema e que me auxiliaram a identificar as principais 

ações possíveis de prevenção materno-infantil segundo as políticas públicas, o que 

constitui o primeiro objetivo específico do meu estudo. Inicio por Temporini e Kara-

José (2004), que direcionam suas investigações para a área da prevenção da 

cegueira e baixa visão.  

Os autores consideram que: “a cegueira e os distúrbios visuais apresentam 

ampla repercussão na sociedade, mais grave se considerado que 80% desses 

casos poderiam ter sido evitados.” (TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 2004, p. 598) e 

colocam que são várias as causas da cegueira ou baixa visão, citando, como 

principais, desnutrição, pobreza, deficiência vitamínica A, prematuridade, sarampo, 

rubéola congênita e meningite. 

A cegueira não é objeto do estudo que me propus a desenvolver. Todavia, 

chama a atenção o dado apresentado por Temporini e Kara-José (2004) de que 80% 

das causas da cegueira poderiam ser evitadas. Isso significa que muitas crianças 
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que nascem cegas ou com algum comprometimento visual teriam ficado livres dessa 

deficiência se as mães e médicos tivessem tomado cuidados mais efetivos, pois 

todas as causas mencionadas são combatidas com um conjunto de ações no 

período gestacional, como a aplicação de vacinas, o uso de medicamentos e a 

alimentação adequada — procedimentos que, se não extinguissem, pelo menos 

poderiam minimizar a cegueira e outros problemas visuais das crianças. 

Investigação importante foi desenvolvida por Pacheco et al. (2006) em 

trabalho vinculado ao Grupo Saúde da Mulher do Instituto Materno Infantil Prof. 

Fernando Figueira (IMIP) da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de 

Pernambuco/Recife. Entre 2000 e 2004, os pesquisadores coletaram informações do 

banco de dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) sobre a 

prevalência dos defeitos de fechamento do tubo neural (DFTN) em recém-nascidos 

do Centro de Atenção à Mulher do referido instituto.  

 
Os defeitos do fechamento do tubo neural (DFTN) são malformações 
congênitas frequentes que ocorrem devido a uma falha no fechamento 
adequado do tubo neural embrionário, durante a quarta semana de 
embriogênese. Apresentam um espectro clínico variável, sendo os mais 
comuns a anencefalia e a espinha bífida. (AGUIAR ET AL., 2003, p. 130). 
 
 

Pacheco et al. (2006) constataram alto índice de recém-nascidos com 

malformações: 709 casos em 24.964 nascimentos e, desses, 124 registros de DFTN. 

Os pesquisadores alertam que a prevalência pode ser drasticamente diminuída por 

medidas preventivas, como a ingestão de ferro e ácido fólico.  

Segundo Nasser et al. (2005, p. 200), o ácido fólico “é a vitamina B9 do 

complexo B, abundante nas folhas verdes (daí o nome fólico) [...] e encontrado em 

suplementos vitamínicos e alimentos fortificados”. Durante o período de gestação, 

“previne defeitos de fechamento do tubo neural como anencefalia14 e espinha 

                                                 
14 “A anencefalia é um defeito congênito decorrente do mau fechamento do tubo neural que ocorre entre o 
23 e 28 dias de gestação. Trata-se de um problema da embriogênese que ocorre muito precocemente na 
gestação, causado por interações complexas entre fatores genéticos e ambientais [...] No Brasil a 
incidência é de cerca de 18 casos para cada 10.000 nascidos vivos. [...] Defendemos a tese de que o feto 
anencefálico é um feto morto, segundo o conceito de morte neurológica. Esse feto, mesmo que levado a 
termo, não terá nem um segundo de consciência, não poderá sentir dor, ver, ouvir — em resumo, não 
poderá experimentar sensações. É, portanto, um feto morto porque não há potencialidade de se tornar 
uma pessoa, não há possibilidade de consciência devido à ausência de córtex cerebral.” (PENNA, 2005, p. 
100-101). 
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bífida15, além de lábio leporino e fenda palatina, malformações cardíacas e do trato 

gênito-urinário.” Os autores alertam que a deficiência dessa substância em 

gestantes, além de aumentar o risco de malformação fetal, pode contribuir para a 

prematuridade e baixo peso ao nascimento. Listam uma série de fontes 

alimentares16 de ácido fólico, mas salientam que elas não têm quantidade suficiente 

para suprir as necessidades da mulher que deseja engravidar. 

Sobre a deficiência de ferro, Fujimori et al. (2000, p. 178) destacam, entre as 

deficiências nutricionais mais comuns na gestação, “a anemia ferropriva, não só pela 

frequência com que se manifesta, mas também pelos efeitos deletérios resultantes 

da baixa concentração de hemoglobina no sangue”. Asseveram que a anemia está 

associada a maior risco de morbimortalidade materno-fetal e evidenciam a 

importância de uma abordagem preventiva para o controle da deficiência de ferro e 

anemia gravídica, dirigida a adolescentes e mulheres em idade reprodutiva, com o 

objetivo de aumentar as reservas orgânicas do mineral nessa população. 

Essas pesquisas enfatizam que uma ingestão adequada de ferro e ácido 

fólico no período periconcepcional ajuda a prevenir malformações do sistema 

nervoso, como microcefalia17, hidrocefalia18, mielomeningocele19 e encefalocele20. 

Foi a partir dessas constatações que  

                                                 
15 “Nos casos de espinha bífida (EB) há falha na fusão dos arcos das vértebras, tipicamente na região 
lombar. [...] Esse defeito ocorre como conseqüência da associação de fatores genéticos e ambientais, 
sendo que muitas causas têm sido propostas, tais como deficiência de folato, diabetes materna, deficiência 
de zinco e ingestão de álcool durante os três primeiros meses de gravidez. Ainda a exposição materna a 
determinados medicamentos [...] pode induzir à formação de tal defeito. A prevenção da espinha bífida 
pode ser feita por meio da suplementação com 5 mg de ácido fólico por dia durante o período 
periconcepcional (três meses antes da fecundação até 3 meses de gestação). (CUNHA et al., 2005, p. 
269). 
16 “As principais fontes alimentares de ácido fólico são espinafre, feijão branco, aspargos, verduras de 
folhas escuras, couve de bruxelas, soja e derivados, laranja, melão, maçã, brócolis, gema de ovo, fígado, 
peixes, gérmen de trigo, salsinha, beterraba crua e amendoim”. (NASSER ET AL., 2005, p. 200). 
17 “A microcefalia pode ser definida como a situação em que o cérebro permanece anormalmente pequeno, 
sendo de fácil reconhecimento: o crânio é extremamente pequeno e raramente terá mais que quarenta e 
cinco centímetros de circunferência quando a criança estiver com um ano e três meses de idade; as 
fontanelas se fecham prematuramente, não permitindo que o cérebro alcance proporções normais de seu 
tamanho.” (LOPES, 2009). 
18 “A hidrocefalia é caracterizada pelo excesso de líquido cefalorraquiano nos ventrículos cerebrais e nos 
espaços subaracnoideanos, provocando aumento da pressão intracraniana. É uma das anomalias 
congênitas mais comuns, com incidência de 0,05 a 0,3%.” (HORTÊNCIO ET AL.,2001, p. 383). 
19 “Mielomeningocele é uma malformação do tubo neural que ocorre entre a terceira e a quinta semanas de 
vida intrauterina caracterizada por falha na fusão dos elementos posteriores da coluna vertebral, com 
consequente protusão da medula espinhal e meninges. Esta condição constitui a forma mais frequente e 
incapacitante dos defeitos do fechamento do tubo neural. [...] De acordo com o nível neurológico de lesão 
medular os pacientes são classificados como: torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral.” (SANTOS, 
2009, p. 13).  
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o Ministério da Saúde do Brasil, considerando as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) de fortificação de produtos alimentícios com ferro e ácido 
fólico, publicou a Portaria n° 710/1999 e Resolução 344/2002 para 
regulamentar a fortificação de farinha de trigo e farinha de milho com ferro e 
ácido fólico. (PACHECO et al., 2006). 
 

A não ingestão desses complementos alimentares pode desencadear 

problemas tanto para o bebê como para a mãe e a família. Mas o uso envolve a 

necessidade de se fazer planejamento familiar. Como diz Foucault (2002b), temos 

que conhecer o presente para que, como sujeitos livres, possamos fazer escolhas. 

Da mesma forma, na prevenção materno-infantil, uma das principais 

preocupações observadas nos documentos oficiais do Governo se refere à questão 

das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e o seu diagnóstico precoce. O 

intuito governamental é preservar a saúde da gestante e do bebê, sendo que a 

transmissão vertical do HIV pode ocorrer no período intra-útero, intraparto e após o 

parto através do aleitamento materno. Medidas preventivas são adotadas no Brasil 

desde 1998; todavia, pesquisas revelam dados preocupantes: 

 
Apesar da disponibilidade do teste anti-HIV na assistência pré-natal da rede 
pública no Brasil desde 1998, 38,5% das mulheres do estudo chegaram à 
triagem sem o resultado do teste, seja porque não realizaram o pré-natal, 
não colheram o exame no pré-natal ou não receberam o resultado do teste 
realizado. Embora a testagem rápida anti-HIV no momento da admissão 
para o parto representem a última oportunidade diagnóstica para essa 
gestação, 24 das 400 (6%) mulheres pariram sem a realização do teste anti-
HIV em nenhum desses momentos. (MORIMURA et al., 2006, p. 573). 
 

As consequências do HIV e da sífilis congênita (SC) para o bebê podem ser 

conjuntivite, pneumonia, sepse neonatal21, cegueira, surdez, meningite, deficiência 

intelectual, convulsões, alterações no comportamento, hepatite, baixo peso ao 

nascer e até a natimortalidade. Na intenção de evitá-las, já na década de 1990, o 

Ministério da Saúde deflagrou campanha de erradicação da SC até o ano 2000, por 

                                                                                                                                                         
20 De acordo com o Comitê Nacional para a Bioética (1996), “o encefalocele refere-se a um defeito do tubo 
neural no qual uma parte do encéfalo, mais ou menos gravemente mal formado, forma uma hérnia a partir 
de um defeito de fechamento do crânio.” 
21 Sepse neonatal é uma “síndrome clínica, caracterizada por sinais sistêmicos de infecção, acompanhada 
de bacteremia, sem necessariamente apresentar hemocultura positiva, que ocorre no primeiro mês de 
vida.” (MEAC-UFC, 2009). 
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meio da prevenção materno-infantil, sendo possível a identificação de casos pelo 

método VDRL22. Essa meta não foi alcançada.   

Atualmente, O Plano Operacional para a Redução da Transmissão Vertical da 

Sífilis e HIV objetiva eliminar a SC em todo o território nacional. Para isso, o MS 

planeja e organiza várias ações como: 

 
Realizar atividade de comunicação para a população, informando a 
importância da solicitação do teste para HIV e sífilis durante o pré-natal por 
meio de produção de cartazes, fôlderes e campanhas e reforçar a 
recomendação aos estados e municípios qualificados no incentivo para 
incluírem essa atividade no PAM23; 
 

Realizar atividade de comunicação, a fim de sensibilizar profissionais de 
saúde para a solicitação do teste para o HIV e sífilis no pré-natal por meio 
de produção de cartazes, fôlderes e campanhas; e reforçar a 
recomendação aos estados e municípios qualificados no incentivo para 
incluírem essa atividade no PAM. (BRASIL, 2007, p. 16). 
 

Dispositivos de governamento, segundo Morimura et al. (2006), estão à 

disposição de médicos e de gestantes desde 1998. São procedimentos 

minuciosamente descritos para gerir a população e os indivíduos. Todavia, muitas 

mulheres chegam ao momento do parto sem ter realizado o teste anti-HIV, expondo 

uma nova vida ao vírus. Essa nova vida ainda não pode ser considerada um ser 

livre, não pode conhecer o seu presente e fazer suas escolhas, ou seja, depende da 

decisão de outros, do poder de outrem.   

Segundo a análise que Foucault (1988) faz das relações de poder, este pode 

ser exercido em diferentes espaços, em diferentes direções e por diferentes sujeitos. 

Dessa forma, o Governo planeja um conjunto de medidas de governamento, de 

dispositivos, a exemplo dos relativos à comunicação direcionada à população, aos 

governantes dos estados e municípios e também aos profissionais da saúde. Essas 

ações visam capturar os indivíduos e homogeneizá-los. Em outra direção, a mãe-

gestante exerce seu poder sobre o bebê que se forma dentro do seu útero. 

A homogeneização implica uma relação de poder e não está, somente, no 

Estado. Esse poder é dissipado, espalhado microscopicamente pelas redes sociais. 

                                                 
22 O método de detecção inclui “testes sorológicos não-treponêmicos (Venereal Disease Research 
Laboratory - VDRL) e, nos casos de suspeita de falso-positivo (colagenoses, reatividade do VDRL devido 
ao estado gravídico, etc.), testes treponêmicos (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption - FTA-ABS).” 
(DE LORENZI; MADI, 2001, p. 648). 
23 PAM - Posto de Atendimento Médico (antigo INPS) nas unidades e postos de saúde dos municípios.  



 

 

33 

 

Conforme Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 952), “é graças ao seu caráter microscópico 

e ‘pervasivo’ que o poder se torna quase invisível e, por isso, ainda mais efetivo”. 

Como já foi dito, o poder é o operador que permite perceber como nos 

subjetivamos. E a atuação por meio de campanhas, direta ou indiretamente, 

estimula sutilmente as pessoas a perceberem e assumirem, “por si sós”, condutas e 

atitudes como sendo naturais. Nesse circuito ou nessas relações sociais, coexistem 

ou essencialmente existem relações de poder: “não há relações sociais que não 

estejam impregnadas e atravessadas pela busca por dominação, esteja a 

dominação funcionando pela violência ou esteja ela funcionando pelo poder” 

(VEIGA-NETO; LOPES, 2007, p. 950).  

Sobre as relações de poder, Foucault (1995, p. 246) argumenta que “viver em 

sociedade é, de qualquer maneira, viver de modo que seja possível a alguns agirem 

sobre a ação dos outros. Uma sociedade ‘sem relações de poder’ só pode ser uma 

abstração”, porque o poder, esse agir sobre o outro, essa forma de guiar e controlar 

o outro, é presente e constitui as relações sociais. O autor vai mais longe e afirma 

que, sem o poder exercido sobre outrem, as relações inexistiriam.  

Nas relações ou nas deliberações governamentais, há ações que são 

objetivadas pelo Ministério da Saúde para garantir, às gestantes e aos recém-

nascidos, atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto, 

puerpério e período neonatal, como direitos inalienáveis da cidadania. Por meio da 

Portaria/GM 569 de 01 de junho de 2000 (BRASIL, 2000), o MS instituiu o Programa 

de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, cujos objetivos mais relevantes são: 
 

• Reduzir as taxas de morbi-mortalidade tanto no período perinatal e 
neonatal; 
• Assegurar a adoção de medidas que garantam o acesso à cobertura e 
qualidade do acompanhamento pré-natal, assistência ao parto e puerpério e 
à assistência neonatal, identificando e assegurando atendimento 
especializado, também, às gestações de alto risco; 

• Garantir a integralidade assistencial no acompanhamento pré-natal, no 
atendimento pré e inter-hospitalar e o controle dos leitos obstétricos; 

• Organizar e regulamentar o sistema de assistência definindo mecanismos 
de regulação, referência e contra-referência que garantam o adequado 
atendimento à gestante, ao parto e ao recém-nascido. (BRASIL, 2000). 

 

Complementando, o Manual Técnico Pré-natal e Puerpério: Atenção 

qualificada e humanizada, de responsabilidade do Ministério da Saúde (BRASIL, 
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2006), estabelece parâmetros a serem adotados em cada município por intermédio 

das unidades de saúde integrantes do sistema de saúde, que devem desenvolver, 

organizar atividades ou ações e dispor de recursos humanos, físicos, materiais e 

técnicos. Isso inclui: 

 

1. Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de 
pré-natal até 120 dias de gestação; 
2. Realização, de no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, 
preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e 
três no terceiro trimestre de gestação; 
3. Desenvolvimento das seguintes atividades ou procedimentos durante a 
atenção pré-natal: 

3.1 Escuta ativa da mulher e de seus (suas) acompanhantes, 
esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a 
consulta e as condutas a serem adotadas; 
3.2 Atividades educativas a serem realizadas em grupo ou 
individualmente, com a linguagem clara e compreensível, 
proporcionando respostas às indagações da mulher ou da família e as 
informações necessárias; 
3.3 Estímulo ao parto normal e resgate do parto como ato fisiológico; 
3.4 Amamnese e exame clínico-obstétrico da gestante;  
3.5 Exames laboratoriais: 

• ABO-RH, hemoglobina/hematócrito, na primeira consulta; 
• Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e outro 
próximo à 30ª semana de gestação; 
• VDRL, um exame na primeira consulta e outro à 30ª semana de 
gestação; 
• Urina tipo 1, um exame na primeira consulta e outro à 30ª 
semana de gestação; 
• Testagem anti-HIV, com um exame na primeira consulta e outro 
à 30ª semana de gestação; 
• Sorologia para hepatite B (HbsAg), com um exame, de 
preferência, próximo à 30ª semana de gestação, se disponível; 
• Sorologia para toxoplasmose na primeira consulta, se 
disponível; 

3.6 Imunização antitetânica: aplicação da vacina dupla tipo adulto até 
a dose imunizante (segunda) do esquema recomendado ou dose de 
reforço em gestante com esquema vacinal completa há mais de 5 
anos; 
3.7 Avaliação do estado nutricional da gestante e monitoramento por 
meio do SISVAN; 
3.8 Prevenção e tratamento dos distúrbios nutricionais; 
3.9 Prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e 
de mama; 
3.10 Tratamento das intercorrências da gestação; 
3.11 Classificação de risco gestacional e de detecção de problemas, 
a serem realizadas na primeira consulta e nas subseqüentes; 
3.12 Atendimento às gestantes com problemas ou comorbidades, 
garantindo vínculo e acesso à unidade de referência para o 
atendimento ambulatorial e/ou hospitalar especializado; 
3.13 Registro em prontuário e cartão da gestante, inclusive registro 
de intercorrências/urgências que requeiram avaliação hospitalar em 
situações que não necessitem de internação. 

4. Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto, 
com realização das ações da “Primeira Semana da Saúde Integral” e da 
consulta puerperal, até o 42º dia pós-parto. (BRASIL, 2006, p. 10-11). 
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A orientação oficial é para que o pré-natal se inicie assim que a gestação seja 

confirmada, com objetivo de ampliar a adesão da mulher ao pré-natal e assim 

diagnosticar eventuais fatores de risco, como sífilis, HIV, anemia, rubéola, 

toxoplasmose, diabetes e pressão alta. Há que se considerar que “o poder de 

regulamentação obriga a homogeneidade; mas individualiza, permitindo medir os 

desvios, determinar os níveis, fixar especialidades e tornar úteis as diferenças, 

ajustando-as umas às outras.” (FOUCAULT, 2007, p. 154). 

Nesse contexto, o Governo, controlando os corpos da população, controla 

tudo mais. O Estado, que na Idade Média era visto como Estado de Justiça, passa, 

na contemporaneidade, a um Estado de Governo com todos os aparelhos 

específicos, conjunto de saberes, economia política e dispositivos de segurança, ou 

seja, um Estado governamentalizado.  

Foucault coloca que o biopoder ancora a biopolítica, ou seja, as necessidades 

criadas para governar-se a si mesmo são naturalizadas pelas estratégias 

desenvolvidas para governar a população. O governamento pode ser nitidamente 

observado nas campanhas públicas governamentais referentes à saúde, 

 
seja promovendo-a, seja prevenindo a doença, tais campanhas valem-se da 
propaganda de modo que se tente conduzir cada indivíduo no sentido dessa 
ou daquela prática, desse ou daquele comportamento. Assim, as 
campanhas públicas governamentais no campo das políticas sociais podem 
ser compreendidas como ações de Governo que atuam promovendo o 
governamento das populações; seu objetivo maior é a promoção da vida e 
[...], por isso mesmo se colocam no âmbito da biopolítica. (VEIGA-NETO; 
LOPES, 2007, p. 953). 

 

O neologismo biopolítica, criado por Michel Foucault, designa o poder do 

Estado moderno, soberano, a partir do século XVIII, na gestão deliberada de 

determinado grupo. Seligmann-Silva (2009, p. 44) explica que por biopolítica 

entende-se um “conjunto de tecnologias e políticas institucionais voltadas para o 

controle específico de todos os aspectos da vida e do corpo, desde o controle da 

natalidade e a higiene corporal à vacinação contra epidemias e infecções.”  

A biopolítica é o poder sobre a população, que se constitui numa entidade 

biológica capaz de produzir bens e riquezas e outros indivíduos. A biopolítica buscou 

racionalizar os problemas — higiene, natalidade, raça, saúde, longevidade — que 
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surgiram a partir do agrupamento dos indivíduos que pertenciam à população e que 

começaram a se agrupar em determinados territórios “centrais”.  

 
Segundo Michel Foucault, nossa sociedade atravessou o "umbral da 
modernidade biológica" na passagem do século XVIII para o XIX, quando o 
indivíduo e a espécie entraram nas estratégias e nos cálculos do poder 
político. A vida biológica e a saúde da nação tornaram-se alvos 
fundamentais de um poder sobre a vida, num processo denominado de 
"estatização do biológico". O biopoder clássico articulava-se numa dupla 
forma, como uma anátomo-política do corpo, em cuja base estavam os 
processos de disciplinamento corporal, e como uma biopolítica das 
populações. A biopolítica analisada por Foucault enfatizava especialmente 
as noções de sexualidade, raça e degenerescência, cujo objetivo era a 
otimização da qualidade biológica das populações. Ela estava 
historicamente vinculada à constituição e ao fortalecimento do Estado 
nacional, à afirmação da burguesia, assim como à formação de um 
dispositivo médico-jurídico visando à medicalização e à normalização da 
sociedade. (ORTEGA, 2004, p. 10). 

 

Essa nova forma de poder se atém à demografia, à higiene pública, às 

enfermidades, à velhice, que impedem a permanência no indivíduo no mercado de 

trabalho. Nesse sentido, a biopolítica tem como objeto de intervenção a “grande 

massa”, o corpo múltiplo, a população, e inclui mecanismos de previsão, de 

estatísticas, de medidas globais requeridas para manter o equilíbrio da população. 

Como esclarece Castro (2009, p.60), “o poder é cada vez menos o direito de deixar 

morrer e cada vez mais o direito de intervir para viver, e sobre a maneira de viver, e 

sobre o ‘como da vida’”. Portanto, enfatiza Ortega (2004, p. 11), “a vida constitui [...] 

o alvo de lutas biopolíticas, mesmo sob a forma de lutas por um direito à vida, à 

saúde, ao corpo, à higiene, à felicidade e à satisfação das necessidades”.  

 
1.2 O cuidado de si 

 
Os informativos são considerados dispositivos de governamento — ou 

pedagogias culturais, segundo Veiga-Neto (2000) —, pois pretendem ensinar o 

melhor comportamento e o que é melhor ou “mais correto” fazer, usar. Esses 

mecanismos ou esse conjunto de ações e saberes constituem normas sutis com o 

fim de governar a população — no caso em estudo, a população gestante.  

Até aqui, a fundamentação teórica que busquei permitiu algumas 

problematizações (que serão objetivadas mais adiante) referentes às políticas 
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públicas e aos informativos. Mas como elaborar problematizações sobre as falas dos 

sujeitos da pesquisa? Como problematizar as leituras dos informativos realizadas 

pelas gestantes? Quais as mensagens e os sentidos denotados e conotados nessas 

leituras? 

Em meio a tantas indagações, outro encontro: o cuidado de si. Encontrei o 

livro “História da sexualidade: o cuidado de si” (FOUCAULT, 1985) e nele a 

indicação da obra “A hermenêutica do sujeito” (FOUCAULT, 2006b). Novamente me 

deparei com outro livro vermelho. Foi mais intensamente sobre essa obra que me 

debrucei na busca de algo que me autorizasse a tecer as problematizações, 

construir o elo que me faltava. Entendendo o cuidado de si (epiméleia heautoû para 

os gregos e cura sui para os latinos) como uma noção-regra, complexa e rica, 

busquei em Foucault subsídios para tratar desse tema. 

 
O termo epiméleia não designa simplesmente uma preocupação, mas todo 
um conjunto de ocupações; trata-se de epiméleia quando se fala para 
designar as atividades do dono-de-casa, as tarefas do príncipe que vela por 
seus súditos, os cuidados que se deve ter para com um doente ou para com 
um ferido, ou ainda as obrigações que se prestam aos deuses ou aos 
mortos. Igualmente, em relação a si mesmo, a epiméleia implica labor. 
(FOUCAULT, 1985, p. 55-56). 
 

Já para os latinos, cura tinha o sentido de cuidar: “cuidado e diligência, mas 

também, direção, encargo, administração, cuidados de um doente, tratamento, 

trabalho, obra de espírito, obra literária, livro, causa de cuidado, inquietação, 

cuidados de amor [...], guarda, vigia.” (FERREIRA24 apud PICOLLI, 2008, p. 39). 

Foi o cuidado de si que Foucault (2006b) abordou intensamente durante 

aulas proferidas em 1982, enfatizando a maneira com que esse cuidado se 

constituiu no princípio de uma conduta racional, moral, corriqueira. Em suas 

andanças filosóficas em torno desse conceito, o autor passa pelas culturas helênica 

e romana. Retoma as noções dos epicuristas25, dos cínicos26 e dos estóicos27.  

                                                 
24 FERREIRA, Antonio Gomes. Dicionário de latim-português. Porto: Porto, s.d. 
25 Epicuristas eram os seguidores do Epicurismo, sistema filosófico ensinado por Epicuro de Samos, 
filósofo ateniense do século IV a.C. Para Epicuro, “todo homem, noite e dia, e ao longo de toda a sua vida, 
deve ocupar-se com a própria alma” (FOUCAULT, 2006b, p. 12) 
26 O cinismo foi uma corrente filosófica fundada por um discípulo de Sócrates, chamado Antístenes, e cujo 
maior nome foi Diógenes de Sínope, por volta de 400 a.C. Os cínicos pregavam essencialmente o 
desapego aos bens materiais e externos. “Entre os cínicos, a importância do cuidado de si é capital.” 
(FOUCAULT, 2006b, p. 12). 
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O cristianismo retomou o cuidado de si, o que de forma bastante incisiva 

constitui um acontecimento extremamente importante para a sociedade cristã. 

Portanto, o cuidado de si atravessa um milênio, do século V a.C. ao século V d.C. 

Nessa trajetória, Foucault (2006b, p.14) faz suas ressalvas e diz que a noção do 

cuidado de si “ampliou-se, multiplicaram suas significações, deslocaram-se 

também.” Cabe salientar que o cuidado de si filosófico difere do cuidado de si 

empregado, posteriormente, pelo cristianismo. 

Neste ponto, insiro as formulações do filósofo alemão Nietzsche, cujo 

pensamento se encontra presente no discurso de Foucault, para fazer acréscimos à 

minha descoberta da noção do cuidado de si. Associo “o olhar” de Nietzsche aos 

“óculos” do autor francês e às abordagens do educador brasileiro Rubem Alves, 

quando ele afirma que “o ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. 

Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver.” 

(ALVES, 2004). 

É minha intenção aprender a ver e aprender a ensinar a ver, refletir sobre a 

minha realidade, na tentativa de construir algo nesse percurso do mestrado, 

buscando instrumentos que me permitam ampliar os horizontes de minha visão 

como educadora e como aprendiz. Para isso uso a metáfora da caixa de 

ferramentas apresentada por Alves.  

 
Caixa de ferramentas: nela se encontram os objetos necessários para 
compreender e inventar. Úteis, indispensáveis à sobrevivência. Na caixa de 
ferramentas se encontram guardadas desde coisas concretas como fogo, 
redes, facas, machados, hortas, bicicletas, computadores, até coisas 
abstratas como palavras, operações matemáticas, teorias científicas. 
(ALVES, 2010). 

 
 

Interessa-me abordar essa metáfora porque ela se refere à minha procura por 

instrumentos para desenvolver este estudo. Afinal, a caixa de ferramentas tem “tudo 

de que precisamos para resolver questões práticas. Só carregamos as ferramentas 

necessárias para as situações que estamos vivendo. Por exemplo, é idiotice um 

sujeito levar um furador de gelo para o deserto.” (ALVES, 2002). 

                                                                                                                                                         
27 A escola estóica foi fundada no século III a.C. por Zenão de Cítio (de Cittium) e preconizava a 
indiferença à dor de ânimo oposta aos males e agruras da vida. Reunia seus discípulos sob pórticos 
("stoa", em grego) situados em templos, mercados e ginásios. Foi bastante influenciada pelas doutrinas 
cínica e epicurista, além da clara influência de Sócrates. “Musonius Rufus, estóico, lembrava que é 
cuidando-se sem parar que se pode salvar-se, ocupar-se consigo é ocupação para toda uma vida, de vida 
toda”. (SIMÕES, 2010). 
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A partir dessas orientações, tentarei, no cuidado de si, para além da 

fundamentação teórica aqui apresentada, experimentar, construir ou reconstruir, no 

âmbito da prevenção materno-infantil, um instrumento de ação. Nesse sentido, 

foram muitos os momentos em que me questionei se estava sendo fiel aos 

ensinamentos de Foucault. Questionei-me e questionei muitas outras pessoas, mas 

foi o próprio Foucault, fazendo referência a Nietzsche, que me acalmou com estas 

palavras: 

As pessoas que eu gosto, eu as utilizo. A única marca de reconhecimento 
que se pode testemunhar a um pensamento como o de Nietzsche é 
precisamente utilizá-lo, deformá-lo, fazê-lo gritar. Agora, que os comentários 
digam se somos ou não fiéis, isso não tem nenhum interesse. (FOUCAULT, 
2003, p. 174). 

 

E assim, volto ao cuidado de si para fazê-lo gritar, utilizando o conceito de 

Foucault como ferramenta para resolver questões práticas, sem preocupação 

excessiva com a fidelidade. É na leitura de um dos diálogos de Platão, “Alcibíades” 

— que evoca a célebre frase “Conhece-te a ti mesmo”28 — que Foucault vê urgir a 

prática do “cuidado de si” como tema de reflexão filosófica, mais precisamente na 

situação em que o personagem quer “voltar-se para o povo, quer tomar nas mãos o 

destino da cidade, quer governar os outros” (FOUCAULT, 2006b, p. 44).  

Nessa passagem, Sócrates, ao ver Alcibíades abdicar o proveito de sua 

beleza, diz: “se queres entrar na vida política, queres tomar nas mãos o destino da 

cidade, mas não tens a mesma riqueza que teus rivais e não tens, principalmente, a 

mesma educação, ocupa-te antes de ti mesmo” (FOUCAULT, 2006b, p. 46). Falta a 

Alcibíades a tékhne29 que têm os persas, falta-lhe a arte de conduzir os outros. No 

diálogo de Alcibíades, percebe-se que Sócrates coloca a seu pupilo a necessidade 

de ocupar-se consigo primeiro, para, posteriormente, governar o povo.  

                                                 
28 “Conhece-te a ti próprio” é o dístico colocado no frontispício do oráculo de Delfos. Após a visita de 
Sócrates a este templo, emanaram-se dois diálogos, que podem ser encontrados em: Platão (Alcibíades, 
128d-129) e Xenofontes (Memoráveis, IV, II, 26)” (GREGÓRIO, 2010).  
29 A palavra tékhne, de origem grega, significa um modo de saber apoiado na experiência organizada pela 
memória. A tékhne comporta arte, habilidade do homem saber modificar os objetos da natureza. Para um 
grego, a tékhne não consiste em fazer as coisas, mas em saber fazer as coisas. O que constitui a tékhne é 
o momento do saber. É por isso que Aristóteles diz que é um modo, o modo primeiro e elementar, de 
saber, de estar na verdade das coisas. O saber da tékhne é muito superior ao da experiência, ao empírico. 
O que tem tékhne sabe melhor as coisas que o que só tem experiência. Saber o porquê é próprio da 
tékhne. Não é uma simples habilidade, mas um obrar “com conhecimento de causa”. O saber empírico da 
experiência é particular, mas o saber da tékhne é universal. Por isso mesmo, o que tem a tékhne é o que 
melhor sabe comunicar e ensinar aos demais seu saber. O sabido na tékhne é “ensinável”. (ZUBIRI, 1980). 
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Diz Foucault (2006b) que o cuidado de si, na época de Alcibíades, estava 

relacionado ao exercício de poder, a uma ação política definida, o ato de governar a 

cidade. Não é o que acontece com o cuidado de si na filosofia helênica e romana.  

É esse cuidado de si que adoto em minha pesquisa, pelo fato de haver um 

lado formador vinculado ou em direção à preparação do indivíduo para que possa 

agir com consciência, clareza, competência. Diante dos percalços que a vida pode 

nos mostrar e que possam nos atingir, o cuidado de si forma uma base de ações, 

atitudes, valores que auxiliarão o indivíduo a tomar a melhor decisão sem titubear. 

Para Foucault (2006b), um dos fundamentais elementos e temas dessa prática de si 

é a ideia de que nos tornamos o que nunca fomos. Parece algo simples, normal, 

mas não é. O que então, afinal, significa o cuidado de si?  

 
O cuidado de si (epiméleia heautoû) vai ser considerado [...] como o 
momento do primeiro despertar [...] O cuidado de si é uma espécie de 
aguilhão que deve ser implantado na carne dos homens, cravado na sua 
existência, e constitui um princípio de agitação, um princípio de movimento, 
um princípio de permanente inquietude no curso da existência. 
(FOUCAULT, 2006b, p. 11). 

 

Cravar no corpo da pessoa uma vara com ponta de ferro que, de tão 

profunda, chega a “marcar” a alma, denota algo dolorido, que registrará na memória 

todo o processo: a perfuração, o trajeto do ferro adentrando o corpo, sua retirada, a 

cicatrização e a cicatriz em si. O cuidado de si é, para Foucault, comparado a esse 

processo. É como se a pessoa saísse do marasmo, iniciasse um movimento 

contínuo, um constante agitar-se.  É necessário saber que o cuidado de si 

 
é uma atitude geral, um modo de encarar as coisas, de estar no mundo, de 
praticar ações, de ter relações com os outros [...] é uma certa forma de 
atenção, de olhar [...] é preciso converter o olhar, do exterior, do mundo, 
etc., para “si mesmo. [...] designa sempre algumas ações, ações que são 
exercidas de si para consigo, ações pelas quais nos assumimos, nos 
modificamos, nos purificamos, nos transformamos [...]. São, por exemplo, as 
técnicas de meditação; as de memorização do passado; as de exame de 
consciência. (FOUCAULT, 2006b, p. 14-15). 

 

No cuidado de si há uma forma de ser, de agir, de refletir; nele estão 

fortemente imbricadas, parafraseando Foucault (2006a), práticas que constituem a 

história da subjetividade ou das práticas da subjetividade. O cuidado de si adquiriu 

amplitude ou um alcance bastante grande, pode-se dizer até mesmo geral, tornou-se 

um imperativo. Todavia, na cultura antiga, o cuidado de si não era uma lei, tampouco 
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uma imposição.  O cuidado de si implicava uma escolha do próprio sujeito, uma 

escolha de vida, um modo de vida, e depois  

 

tomou a forma de uma atitude, de uma maneira de se comportar, impregnou 
formas de viver; desenvolveu-se em procedimentos, em práticas e receitas 
que eram refletidas, desenvolvidas, aperfeiçoadas e ensinadas; ele se 
constitui assim uma prática social, dando lugar a relações inter-individuais, 
a trocas e comunicações e até mesmo a instituições; ele proporcionou, 
enfim, um certo modo de conhecimento e a elaboração de um saber. 
(FOUCAULT, 1985, p. 50). 

   

O cuidado de si pode ser considerado uma arte de viver que traz consigo 

alguns questionamentos pertinentes a esta pesquisa, pelo fato de suscitar a análise 

de políticas de governamento e de formas de viver. Concordo com Foucault quando 

ele afirma que  
 
entre a arte da existência e a arte de si mesmo – há uma identificação cada 
vez mais acentuada. A pergunta da tékhne toû bíou: qual é o saber que me 
possibilitará viver como devo viver, como devo viver enquanto indivíduo, 
enquanto cidadão, etc. (FOUCAULT, 2006b, p. 219). 

 

Nessa perspectiva, um desenvolvimento pessoal, individual, lento, sistemático 

e deliberado a ser empreendido pelo próprio sujeito requer atitude geral, atenção 

interior e ação transformadora, além de definições — uma prática intensificada entre 

os séculos I e II de nossa época. 

Foucault (1985, p. 46) explica que o que sobressai nos textos analisados é a 

“insistência sobre atenção que convém ter para consigo mesmo”. Neles, é solicitado 

que a atenção para consigo seja permanente, exata, que tenha amplitude no que se 

refere a “todos os distúrbios do corpo e da alma” sob um regime adequado, incisivo. 

É salientado que o cuidado de si requer o ato importante e essencial de se respeitar 

a si mesmo em seu próprio ser racional.  

Assim, no cuidado de si estaria implícita a forma de conhecer-se. O cuidado 

de si seria o campo de atuação que o próprio sujeito teria para chegar à salvação 

por meio do transformar-se, corrigir-se, purificar-se. Se o indivíduo se atém à prática 

do cuidado de si, a toma como imperativo, então suas ações serão organizadas e 

direcionadas a esse fim. Poderíamos dizer que o indivíduo aprenderá o necessário 

para saber governar a si próprio e aos outros. Para tanto, faz-se necessário saber 

diferenciar “o que convém fazer objeto dos próprios cuidados.” (FOUCAULT, 1985, 

p. 50-51). 
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Para alguns filósofos gregos, o cuidado de si é um privilégio-saber, uma 

prática que assegura a liberdade, pois nos obriga “a tomar-nos nós próprios como 

objetos de toda nossa aplicação.” (FOUCAULT, 1985, p. 53). Dessa forma, o 

cuidado de si é um princípio que se aplica para todos, todo o tempo e durante toda a 

vida, ou seja, nunca é tarde ou cedo demais para ocupar-se com a alma, para 

ocupar-se consigo mesmo. 

O cuidado de si também foi considerado uma técnica que permitiria ou 

possibilitaria o acesso à verdade. Foucault (1985, p. 59) relata que, “de acordo com 

uma tradição que remonta a muito longe na cultura grega, o cuidado de si está em 

correlação estreita com o pensamento e a prática médica.” Se a cultura grega já 

associava filosofia e medicina no cuidado de si, faço o mesmo nesta pesquisa. A 

área médica está presente no cuidado de si e do outro, diretamente na assistência 

materno-infantil e na prevenção da deficiência; são áreas que se complementam, 

que se sustentam, que se fazem na intersecção. Contudo, cabe fazer a seguinte 

reflexão: 

 
Conhecendo a arte da medicina, sabendo fazer diagnóstico, prescrever 
medicamentos, curar as doenças, quando o médico adoece e aplica tudo 
isso a si mesmo, não se poderia dizer que ele se ocupa consigo? Pois bem, 
a resposta, seguramente, será não. Pois, quando ele se examina, faz um 
diagnóstico sobre si mesmo, põe-se em regime, com que se ocupa de fato? 
Não com ele próprio [...] Ocupa-se com seu corpo, isto é, com aquilo que se 
serve. É com seu corpo que se ocupa e não com ele próprio [...] enquanto 
alma, alma-sujeito [...] Deve haver, pois, uma diferença de finalidade, de 
objeto, mas também de natureza, [entre] a tékhne do médico que se aplica a 
si próprio, o seu saber e a tékhne que permitirá ao indivíduo ocupar-se 
consigo mesmo. (FOUCAULT, 2006, p. 72). 

 

O filósofo segue com sua explicação, citando o pai de família, dono de casa 

ou proprietário que se atém a seus bens, que quer prosperar, e menciona também 

os pretendentes de Alcibíades que se preocupam com sua beleza. Todos, diz 

Foucault (2006), não se ocupam de si mesmos, pois não se ocupam com a alma 

enquanto sujeito, enquanto objeto de ocupação.  

O cuidado de si, passando pelo cuidado do outro, constituiu-se numa prática 

social e, como tal, envolve não somente a dimensão individual, mas também o 

coletivo, a população. Sobre essa questão, Foucault (1985, p. 58-59) argumenta que 

“o cuidado de si – ou os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem 

ter consigo mesmos – aparece então como uma intensificação das relações sociais.”  
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Na cultura de si, o aumento do cuidado médico foi claramente traduzido por 
certa forma, ao mesmo tempo particular e intensa, de atenção com o corpo. 
[...] É que o ponto que se presta atenção nessas práticas de si é aquele em 
que os males do corpo e da alma podem comunicar-se entre si e 
intercambiar seus mal-estares: lá onde os maus hábitos da alma podem 
levar a misérias físicas enquanto que os excessos do corpo manifestam e 
sustentam as falhas da alma. (FOUCAULT, 1985, p. 61-62). 

 

O autor cita Epicteto30: “Governa-nos como seres racionais, mostrando-nos o 

que é útil e nós seguiremos. Mostra-nos o que é prejudicial e disso nos 

afastaremos.” (FOUCAULT, 1985, p. 97). Ao tratar do corpo, Foucault (1985, p. 106) 

coloca a medicina para além de uma técnica de intervenção:  

 

Ela [medicina] também devia, sob a forma de um corpus de saber e de 
regras, definir uma maneira de viver, um modo de relação refletida consigo, 
com o próprio corpo, com o alimento, com a vigília e com o sono, com as 
diferentes atividades e com o meio [...] A medicina teria a propor, sob a 
forma de um regime, uma estrutura voluntária e racional de conduta.  

 

Foucault (1988) lembra Celso31 que, apesar de estar ciente da importância da 

medicina, julgava que não se devia procurar um médico caso não se estivesse 

doente. Para isso dizia ser necessário ater-se na literatura, sendo que esta poderia 

assegurar a autonomia e evitar a procura em demasia do médico. Dizia que o 

próprio sujeito devia aprender um saber médico do qual poderia utilizar 

permanentemente. Foucault também menciona Areteu32 ao tratar da importância de 

                                                 
30 Epicteto: filósofo e ex-escravo romano nascido em Hierápolis, localidade da Frígia, na Anatólia, cujos 
ensinamentos trouxeram grande influência sobre os primeiros pensadores cristãos. Ainda como escravo 
em Roma, durante a infância e a adolescência, começou a frequentar as aulas de Musônio. Libertado mais 
tarde, daí seu nome, que significa adquirido, aderiu à filosofia estóica e formou, com Sêneca e Marco 
Aurélio, a tríade de nomes mais conhecidos da segunda fase do estoicismo. Foi expulso de Roma com 
outros 89 filósofos por ordem do imperador Domiciano, como reação à postura estóica, contrária à tirania. 
Mudou-se então para Nicópolis, em Épiro, e ali fundou uma escola de grande sucesso. Baseado no modelo 
socrático de filosofar, morreu em Hierápolis sem deixar nada escrito, porém seus ensinamentos foram 
publicados por vários de seus seguidores, como As diatribes ou Discursos de Epicteto, e Enquiridion ou 
manual com aforismos e ensinamentos éticos, ambos de Flávio Arriano. (UFCG, 2010). 
31 Celso (25 a.C. - 40 d.C.) não era médico, mas conhecia bem a medicina greco-romana sobre a qual 
escreveu um tratado intitulado De medicina octo libri, dividido segundo um critério terapêutico, dietético, 
farmacêutico e cirúrgico, que permaneceu desconhecido até ser descoberto pelo papa Nicolau V no século 
XV e foi o primeiro livro médico a ser impresso (Florença, 1478). (UFRJ, 2010).  
32 Areteu (981 a.C. - 138 d.C.): médico e autor grego nascido na Capadócia, Anatólia, hoje uma região 
extremamente isolada e conservadora da Turquia, quem primeiro escreveu sobre doenças como diabetes, 
tuberculose, asma, enxaqueca, epilepsia e depressão. Escreveu um tratado de Medicina Clínica com 
descrições magistrais sobre doenças como a lepra, o tétano, a tuberculose pulmonar, a difteria e as 
paralisias. Descreveu a enxaqueca e foi o primeiro a usar os termos asma e ortopnéia. Afirmou que mania 
e depressão poderiam ser cíclicas em um mesmo paciente. Fez uma das mais avançadas descrições da 
tísica, doença de ocorrência frequente no Império Romano. Apenas duas de suas obras, cada uma com 
quatro livros, chegaram aos nossos dias: Das causas e sinais das doenças agudas e crônicas e 
Daterapêutica das doenças agudas e crônicas. (UFCG, 2010). 
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se “adquirir, quando se é jovem, conhecimentos suficientes para poder, no decorrer 

da vida e nas circunstâncias comuns, ser seu próprio conselheiro de saúde.” 

(FOUCAULT, 1985, p. 106). E continua, afirmando que não há quase nenhum 

momento, seja da noite ou do dia, em que não entremos em contato com a 

medicina. Nas diferentes posturas, posições, ações cotidianas, há o saber médico 

ou os conselhos dessa área do conhecimento. Foucault (1985, p. 107) afirma que 

“uma existência racional não pode desenrolar-se sem uma prática de saúde.” 

Essa prática de saúde é considerada como uma armadura, uma proteção 

para a vida diária, cotidiana, real. Para efetivá-la, com suporte para saber o que e 

como fazer, é imprescindível a aquisição de saberes do meio, lugares, estações, 

alimentação, vestimenta. “O princípio do cuidado de si exige uma apropriação 

diferente do conhecimento. [...] o sujeito precisa privilegiar a modalidade de 

conhecimento que ajude na modificação de sua maneira de ser.” (CANDIOTTO, 

2008, p. 92). 

Tais conhecimentos devem se tornar familiares e estar à disposição quando a 

situação exigir; sob uma visão mais ampla; devem ser incorporados ao modo de ser 

e de viver do sujeito. Trago agora algumas práticas de si que julgo essenciais ao 

cuidado de si e que constituem a história da subjetividade ou das práticas da 

subjetividade.  

Como “o cuidado de si é, pois, um princípio regulador de atividade, de nossa 

relação com o mundo e com os outros” (FOUCAULT, 2006, p. 652), ele direciona a 

ação do sujeito com seus pares e consigo mesmo e requer algumas técnicas ou 

tecnologias, como coloca Foucault, essenciais a esse processo, para a constituição 

de um sujeito de ação reta. 

Deparo-me com a questão da “ascese”. Na abordagem que sigo, uso este 

termo para me referir ao que Foucault (2006, p. 394-395) considera “o conjunto, a 

sucessão regrada, calculada dos procedimentos que são aptos para que o indivíduo 

possa formar, fixar definitivamente, reativar periodicamente e reforçar quando 

necessário a paraskeué” — entendida como “uma preparação aberta e finalizada do 

indivíduo para os acontecimentos da vida [...] de preparar o sujeito para o futuro 

(Idem, ibidem, p. 387). 
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O cuidado de si comporta a ascese ou o conjunto de ações, procedimentos 

deliberadamente assumidos pelo próprio sujeito como o caminho a ser trilhado. A 

paraskeué seria a técnica a ser utilizada para a transformação, a modificação, a 

melhora do sujeito. Mas quais seriam as técnicas aplicáveis ao caso em estudo? 

Afinal, os sujeitos desta pesquisa, no cuidado de si ou nas práticas de si, devem 

caminhar em direção a algum objetivo, neste caso, orientar-se para uma gestação 

consciente e saudável. 

Foucault (2006, p. 210) considera ser importante na prática de si, na 

“tecnologia do sujeito”, a noção de parrhesía, que pode ser compreendida, 

genericamente, como franqueza, abertura do coração, abertura do pensamento. 

Equivale a dizer que o franco falar, o nada esconder, configura uma das condições, 

um dos princípios éticos fundamentais na direção a ser seguida. 

Em sua obra, Foucault cita o exemplo do bom atleta: aquele que conhece os 

gestos mais frequentemente utilizáveis, mas eles precisam ser esmiuçados, 

tornados tão familiares a ponto de se confundirem com gestos naturais e passíveis 

de serem utilizados quando a ocasião se apresentar. É nessa trajetória que 

devemos focar toda a atenção.  

Uma passagem da obra “A hermenêutica do sujeito” que muito me chamou a 

atenção é quando Foucault (2006a, p. 283) cita Diógenes Laércio, um cínico 

preceptor de seus filhos, que “lhes ensinou todas as ciências e cuidou para que, 

destas ciências, conhecessem um resumo suficientemente preciso e familiar para 

que pudessem delas se lembrar durante toda a vida e em todas as ocasiões que se 

apresentassem.”  

Sobre o ato de ensinar os mais jovens, o autor apresenta três tipos de 

mestria, entendida como uma forma de incidir, um operador na reforma do indivíduo 

ou na sua formação como sujeito.  

 
1. [...] a mestria de exemplo: o outro é um modelo de comportamento, 
modelo transmitido e proposto [...]; 
2. [...] mestria de competência, ou a simples transmissão de 
conhecimentos, princípios, aptidões, habilidades, etc.; 
3. [...] mestria socrática, sem dúvida, mestria do embaraço e da descoberta, 
exercida através do diálogo. (FOUCAULT, 2006a, p. 158). 
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Seja a mestria de exemplo, competência ou socrática, no cuidado de si ela se 

entrelaça a uma questão de ordem social, pois pressupõe relações interpessoais, 

envolvendo o cuidado do outro. 

Em seus ensinamentos, Foucault (2006a, p. 401) explica que o momento 

primeiro da ascese como “subjetivação do discurso verdadeiro serão todas as 

técnicas e todas as práticas que concernem à escuta, à leitura, à escrita e ao ato de 

fala.” Escutar, ler o que alguém escreveu, escrever e falar são ações sociais, 

aprendidas com e pela prática, pela relação interpessoal. São atividades essenciais 

ao cuidado de si. Essas práticas visam fazer sua a verdade, tornar-se sujeito do que 

se escutou, leu, escreveu e falou.  

O autor dá ênfase à escuta como “primeiro momento deste procedimento pelo 

qual a verdade ouvida, a verdade escutada e recolhida como se deve, irá de algum 

modo entranhar-se no sujeito, incrustar-se nele e começar a tornar-se suus” (sua). 

(FOUCAULT, 2006a, p. 402).  Escutar seria, então, o princípio da subjetivação. 

Logicamente podemos escutar aquilo que nos convém, escutar ou não com proveito, 

todavia, assevera Foucault: “O único acesso da alma ao lógos é, pois, o ouvido” 

(Idem, ibidem, p. 404). Para tanto é necessário competência, experiência, habilidade 

para escutar. Da mesma forma para a leitura.  

Outras dessas atividades são o que poderíamos chamar de correspondência, 

diário de bordo ou a escritura de si � em grego, hypomnémata �, que servem de 

suporte para a lembrança; são “as anotações que devemos fazer sobre as leituras 

ou sobre as conversas que tivemos, ou sobre as aulas que assistimos” (FOUCAULT, 

2006a, p. 433). 

Segundo esse conceito, o ato de escrever, de anotar, é uma técnica de 

assimilação, de compreensão, de assumir o que se escutou, pensou ou falou. 

Registrar o que é importante para a arte de viver é uma forma de impregnar na alma, 

formar uma memória de longa duração, de traduzir para a ação, tornar um hábito, 

deixar à disposição para ser utilizado quando for preciso.   

Dito de outra forma, os cadernos individuais, diários, livro de vida, servem 

para auxiliar a memória, como um guia de conduta. Neles são escritas citações, 

fragmentos de obras, pensamentos, o que se viu e ouviu falar. Essas escrituras são 

utilizadas, caso haja necessidade, lidas, refletidas, meditadas, são apreciadas e 
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reconstruídas pelo sujeito que as escreve. A correspondência, a carta enviada a 

outrem, da mesma forma que os cadernos individuais, agem tanto naquele que 

escreve como naquele que lê. 

 
Práticas ascéticas visam armar o sujeito de esquemas pragmáticos e de 
princípios prescritos. Trata-se [...] de dotar o sujeito de uma verdade que ele 
não conhecia e que não residia nele, trata-se de fazer desta verdade 
aprendida, memorizada, progressivamente aplicada, um quase-sujeito que 
reina soberanamente em nós. (FOUCAULT, 2006a, p. 481). 

 

Essas formulações indicam haver uma forte conexão entre leitura, escritura, 

memória, aprendizado e ação. “Escutar ativamente e escrever constituem técnicas 

cujo propósito consiste em adquirir algo que ainda não se possui: matrizes práticas 

de ação.” (CANDIOTTO, 2008, p. 99). 

 Se “o sujeito que fala se compromete”, como afirma Foucault (2006a, p. 492), 

então o sujeito que escreve se compromete mais ainda, porque escrever é assumir 

compromisso com o que foi dito. 

 

1.3 O olhar sobre o espaço midiático 

 

Os espaços midiáticos, como mencionam as pesquisas que citarei abaixo, 

são produtores e atualizadores de padrões normativos. Pauto-me nessas 

colocações para fazer a análise dos informativos, objetos desta investigação. 

Destaco três estudos de diferentes autores que, fundamentados em Foucault, 

analisaram dois espaços midiáticos distintos: revista e televisão. 

A primeira pesquisa, intitulada “Dispositivo de maternidade: mídia e a 

produção pedagógica de sujeitos, práticas e normas”, foi realizada por Marcello 

(2005, p. 81) e teve por objetivo “analisar de que maneira um dispositivo da 

maternidade é produzido e atualizado no espaço midiático de forma a produzir 

diferentes ‘modalidades maternas’ e, a partir delas, padrões normativos”. A autora se 

reportou a dois conjuntos de reportagens de duas revistas de circulação nacional. 

Investigou o modo como esses periódicos divulgam notícias que relacionam a 

dinâmica entre sujeitos-mães e sujeitos-pais a partir do sujeito-filho.  

Ao considerar o caráter nitidamente pedagógico que a mídia vem assumindo, 

a pesquisadora diz compreender que “ela não pode ser encarada somente como 
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meio veiculador de informações, mas também como produtora de saberes, de 

formas específicas de comunicar e de produzir sujeitos.” (MARCELLO, 2005, p. 82). 

A autora utiliza Michel Foucault para empreender sua pesquisa e tecer 

análises, posicionando a mídia como produtora de saber-poder, de relações de 

poder, constituindo-se num dispositivo para a produção de sujeitos. Seu estudo foca 

a produção e a atualização da norma, o dispositivo nas relações entre várias 

modalidades maternas, considerando as seguintes categorias de análise: mãe-

adolescente, mãe em idade para a gestação, o cuidar-se de si e o cuidar do outro, 

mãe de gêmeos, peso ideal antes e após o parto, mãe que amamenta. São 

modalidades discursivamente expostas, exaustivamente enunciadas, da relação 

entre normalidade e anormalidade. 

 
Afirmo que algumas das objetivações podem ser caracterizadas quase 
como estados anormais de maternidade; algo que o sujeito do discurso 
pode enfrentar, ultrapassar, para que dada maternidade possa ser 
plenamente vivenciada (porém, agora, na condição de normativa). 
(MARCELLO, 2005, p. 88). 
 
 

Em suas considerações, a autora coloca que, se os sujeitos tivessem sido 

assujeitados às normas, a mídia não necessitaria atuar no sentido de reafirmar, criar 

ou atualizar dispositivos. O fato é que  

 
o dispositivo vê a necessidade de reafirmar-se continuamente e, mais do 
que isso, de atualizar-se. Este é um movimento de constante atualização 
das relações de força, uma vez que a geração de resistência faz com que 
elas se cruzem com a necessidade de gerar novas formas de controle 
(geralmente normativo) que, por sua vez, geram novas formas de 
resistência, numa dinâmica incessante e circular. (MARCELLO, 2005, p. 
96). 
 
 

A pesquisa de Marcello, além de confirmar o posicionamento da mídia como 

produtora de saber-poder, discute dispositivos, normas de maternagem e o cuidado 

de si e do outro. Essas questões são pertinentes à minha investigação, pois os 

informativos pesquisados fazem parte desse contexto midiático.   

Outra fonte importante é o artigo “Do discurso publicitário biomédico ao 

discurso publicitário comercial: o marketing social em suspeição nas campanhas de 

prevenção do HIV/AIDS”, apresentado durante a 26ª Reunião Anual da Associação 

Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped) por Luís Henrique 

Sacchi dos Santos (2003), que integra o grupo de pesquisa Educação e 
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Comunicação da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O autor aborda a 

educação em saúde e desenvolve análise de um conjunto de anúncios televisivos 

relativos às campanhas de prevenção ao HIV/AIDS, demarcando o que ele chama 

de deslocamentos de discurso. 

Santos (2003) expõe dois momentos dos discursos publicitários na história 

das campanhas publicitárias de prevenção, ora beirando o terror, ora deslizando 

para a explicitação total. Também considera outro aspecto que se aproxima dos 

discursos comerciais: “os anúncios adquirem uma linguagem mais comercial, a fim 

de vender não apenas informações biomédicas, mas, sobretudo, transmitir 

determinadas práticas [...] neste período as campanhas assumem, mais do que 

nunca, os princípios do marketing social”. (SANTOS, 2003, p. 3). Para o autor, 

 
se no marketing (comercial) estudam-se as necessidades e desejos dos 
compradores e procura-se desenvolver produtos e serviços que preencham 
essas necessidades, no MS [marketing social] embrulha-se o produto (a 
idéia social) de modo que uma determinada audiência a ache atrativa e 
queira adquiri-la [...] ou seja, [...] tenta modificar atitudes, comportamentos 
através da apresentação de idéias ou conceitos, sem a intenção de obter 
lucro. (SANTOS, 2003, p. 4). 

 

Santos (2003) explica que os promotores da saúde precisam conhecer as 

percepções, motivações e necessidades do público para o qual as campanhas se 

destinam, além de, direta ou indiretamente, dizer o que a audiência deve fazer. E 

afirma que essas devem ser as estratégias empregadas nas campanhas 

publicitárias que utilizam marketing social, pois assim se efetivará uma comunicação 

eficiente em se tratando de saúde.  

Seguindo a mesma linha de pesquisa, a jornalista Flávia Freitas (2006) 

escreve sobre “Mídia e saúde: a notícia de saúde no MGTV 1ª edição (Rede Globo): 

uma análise sobre o jornalismo público e sensacionalista”. Apresenta um panorama 

sobre a divulgação de notícias de saúde no Brasil, especificamente no campo 

televisivo.  

A partir de autores conceituados na área da mídia, como Wilson da Costa 

Bueno e Bernardo Kuscinsky, Freitas (2006) levanta questões que interessam a esta 

pesquisa. Aponta que geralmente as matérias têm conteúdo abrangente, mas, ao 

serem editadas sem o aprofundamento necessário, acabam caindo na 
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superficialidade. Outro ponto enfatizado é a desqualificação para informar o assunto, 

associada à influência de interesses comerciais.  

Esse aspecto é também observado por Bueno33 apud Freitas (2006, p. 2): “as 

fontes, sobretudo as empresas privadas e grupos de pesquisa internacionais, 

conseguem ‘plantar’ pautas ou mesmo ver reproduzidos os seus releases, 

proclamando resultados e produtos, sem qualquer constatação”.  

Segundo Freitas (2006), os veículos de comunicação auxiliam o despertar do 

senso crítico, principalmente quando se fala de informações de cunho social, pois 

atuam como colaboradores da educação do povo em relação à saúde pública e, 

consequentemente, às ações preventivas. Para Bueno apud Freitas (2006, p. 2), “as 

informações que circulam nessa área não são isentas e estão atreladas a 

compromissos que precisam ser desvendados para que os comunicadores da saúde 

e a mídia, em particular, não funcionem, ingenuamente, como meros porta-vozes.” 

Ele afirma ainda que “a mídia tem transformado o universo da doença em um grande 

espetáculo, movido por lances mágicos ou sensacionais” (Idem, Ibidem, p. 2). 

Televisão, revistas, rádio, informativos impressos, todos são formas de 

acessar a população contemporânea que está imersa em apelos visuais. As 

imagens, aqui, são tomadas como recursos de linguagem, mais amplamente, como 

formas de comunicação, como explica Barthes (1990). Cumpre ressaltar que o 

estudo aqui apresentado não se propõe a tratar de questões semióticas com 

profundidade, portanto, não se amplia para análises complexas da imagem como 

discurso.  

Finalizo esse capítulo com a convicção que as colocações de Foucault me 

auxiliaram na análise dos informativos. A escrita das palavras que, deliberadamente, 

organizaram meu pensamento e revelam o meu pensar, informam o caminho 

escolhido e trilhado. O cuidado de si oportunizou pensar sobre as mães gestantes e 

sobre a forma delas perceberem as coisas que estão no seu entorno e para além 

desse contexto imediato.  

                                                 
33 Wilson da Costa Bueno é jornalista, professor do Programa de Pós-graduação em Comunicação Social 
da Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), professor da disciplina Jornalismo e Saúde na Escola 
de Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), diretor da Comtexto Comunicação e 
Pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

Metodologia da pesquisa 

 
2.1 Abordagem teórico-metodológica: o perceber sobre os informativos  

 

O “Ser” é feito de palavras.  
Prisioneiros da linguagem,  

só vemos aquilo que a linguagem permite e ordena ver. 
Rubem Alves    

 

 

Para dar suporte ao eixo teórico-metodológico que adotei nesta pesquisa, 

recorro à dissertação de mestrado da pesquisadora Cláudia Ferreira Pinheiro (2006), 

que esclarece conceitos e suscita a possibilidade de organizar a metodologia que 

empreguei neste estudo. Seu trabalho, intitulado “Leitura das imagens 

contemporâneas: uma prática necessária na educação”, discute a necessidade de 

uma ação educativa no que se refere às imagens que nos rodeiam. Como 

sustentação teórica, Pinheiro utilizou Roland Barthes, justificando que este autor 

compreende e descreve uma estrutura interna que possibilita a leitura de 

mensagens das imagens denotadas, conotadas e linguísticas. 

Pinheiro (2006, p. 5) não se preocupou em “demonstrar se a mensagem está 

sendo entendida ou não [mas] perceber como o sistema simbólico da imagem pode 

contribuir para a leitura da mensagem visual”. Ela analisou três imagens publicitárias 

contemporâneas que tinham características pedagógicas ou institucionais e, por 

meio do método analítico semiológico, identificou as mensagens linguísticas, 

denotadas e conotadas.   

Pautada na metodologia barthesiana, a autora enquadrou as imagens 

contemporâneas como linguagem não-verbal, em um tipo de comunicação que 

requer decodificação de seus signos e suas articulações. Esse processo requer o 

entendimento da língua materna para que haja diálogo entre emissor e receptor, ou 

seja, para que haja comunicação. 

Seguindo a mesma metodologia, o material informativo distribuído pela 

Secretaria Municipal de Saúde às unidades de saúde de Itajaí (detalhamento 
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adiante) será analisado, nesta pesquisa, do modo como Barthes (1990, p. 11) 

percebia a mensagem fotográfica: “A fotografia jornalística é uma mensagem e, 

como tal, é constituída por uma fonte emissora, um canal de transmissão e um meio 

receptor.” 

O caminho percorrido pela mensagem dos informativos aqui analisados 

passa necessariamente por uma fonte emissora/produtora, o Ministério da Saúde 

(MS) ou a Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí. Esses órgãos governamentais 

são responsáveis pela produção e seleção, tanto da imagem como do texto, 

incluindo-se aqui a composição, o retoque e a formulação de título e legenda. Nessa 

primeira etapa do processo comunicativo, vislumbra-se um destino e um público-

alvo. 

Os receptores compõem uma parcela da população ou toda a população. 

Nesse trajeto, desde a fonte emissora até o público receptor, os informativos fazem 

o papel de canal de transmissão das mensagens, compostas por discursos verbais e 

não-verbais (textos e imagens).  

Nesse contexto, a emissão e a recepção da mensagem contida no 

informativo são de ordem sociológica, pois os sujeitos envolvidos nesse processo, 

como menciona Barthes (1990, p. 11): “estudam grupos e atitudes e tentam 

relacionar o comportamento desses grupos à sociedade total de que fazem parte.”  

A fotografia, por definição, transmite a própria cena, o literalmente real, mas 

no percurso do objeto à imagem há redução e não transformação de cor, de 

perspectiva e de proporção. Nesse aspecto estão incluídas, à primeira vista, todas 

as reproduções analógicas da realidade: desenhos, pintura, cinema, teatro. Cada 

uma dessas mensagens sem código revela ou contém um conteúdo analógico, mas 

também uma mensagem, definida por Barthes (1990) como suplementar ou estilo da 

reprodução. 

A mensagem suplementar é, de acordo com Barthes (1990), um segundo 

sentido, que implica determinado “tratamento” da imagem por parte daquele que a 

cria, sobrepondo um valor estético e ideológico  à criação.  Surge dessa dialética o 

conteúdo analógico e a mensagem suplementar das artes imitativas. O resultado é 

uma mensagem denotada e uma mensagem conotada — esta socialmente 

construída. Barthes (1990), explicando a semiologia estrutural, entende que palavras 
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(signos) combinadas produzem sequências sintagmáticas, conotações e 

denotações). Mostafa (2006, p. 239), diz que “os signos (paradigmas) constituem 

sintagmas (mensagens). As linguagens não verbais, como a moda, a fotografia são, 

na analogia lingüística, passíveis de uma retórica.” 

O código ou o signo de conotação se constituem em gestos, atitudes, 

expressões, cores ou efeitos que absorvem sentidos em função do contexto cultural. 

A mensagem, portanto, está condicionada à leitura e a elaboração de significados 

atribuídos pelos integrantes de determinada cultura. Apenas nesse contexto, o 

sentido conotado pode ser decifrado. Dessa forma, a mensagem conotada, por sua 

essência cultural e histórica, está atrelada diretamente ao conhecimento, ao saber 

do receptor (ouvinte, leitor ou espectador), ou seja, inteligível apenas àqueles que 

conhecem e apreendem signos. 

A mensagem conotada não é, a priori, visível, apresentável, mas está lá para 

ser decifrada pelo receptor. Sua elaboração demanda, do ponto de vista estrutural, 

alguns procedimentos ou técnicas relacionadas por Barthes (1990):  

•  Trucagem – neste procedimento, o criador ressignifica ou monta a cena, 

imagem, intervindo nos objetos, formando composições sem prevenir ou 

comunicar tal intervenção. O receptor lê a imagem, captando o sentido como 

sendo denotado, sem  se dar conta que este sentido sofreu intervenção. 

•   Pose – a imagem captada remete o receptor a ler uma mensagem cujo 

significado se refere a um sentido que foi constituído historicamente e assim 

obtém tal significação. Nesse contexto, não é a pose que é lida e sim seu 

significado para uma determinada cultura. 

•   Objetos – referem-se a indicadores de associações, verdadeiros símbolos 

formados historicamente. Estes constituem elementos de significação e se 

remetem a significantes claros e conhecidos, léxicos que facilmente 

estabelecem sua sintaxe. São todas essas unidades que constituem o sentido 

conotado. 

Para realizar a trucagem, a pose e a técnica dos objetos, parte-se da 

mensagem denotada, ou seja, é necessário ter o real para a partir dele ou com ele 

intervir. Sigo na definição das outras três técnicas ou procedimentos que Barthes 

(1990) descreve: fotogenia, estetismo e sintaxe: 
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• A fotogenia, do ponto de vista estrutural, caracteriza-se pelo 

embelezamento, pela sublimação conseguida a partir do uso de outras 

técnicas ou efeitos, como iluminação, impressão e tiragem. 

• Na técnica do estetismo, remetemo-nos a uma imagem estruturada, 

composta e deliberadamente tratada, buscando impor um significado sutil e 

complexo. 

• Já na sintaxe, a técnica requer não só a sequência de signos, mas o 

encadeamento destes. Nessa técnica pode-se ter a variação de atitudes, 

possível apenas no desenho e não na fotografia. 

Resumidamente, descrevi as principais técnicas ou procedimentos de 

conotação da imagem fotográfica que podem ser estendidas a outras mensagens 

sem código. Trouxe essas ténicas aqui para explicar que as imagens contidas são 

“tratadas”, produzidas com técnicas específicas para o fim ao qual se destinam. 

Em sua análise da imagem fotográfica jornalística, Barthes (1990, p. 20) 

declara que “o texto é uma mensagem parasita, destinada a conotar a imagem, isto 

é, ‘insuflar-lhe’ um ou vários significados segundos.” Nessa direção e invertendo a 

posição dos moldes tradicionais, “a imagem já não vem esclarecer ou ‘realizar’ a 

palavra;  é a palavra que vem sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem” (Idem, 

ibidem, p. 20). Assim, dialeticamente o texto tem o poder de tornar a mensagem 

mais pesada, impondo uma cultura, valores, imaginação e em muitas situações, 

produzir significados inteiramente novos. Outro fato observado pelo autor é que o 

texto conota a imagem conforme sua forma de colocar-se. A mensagem conotada é 

tanto visível quanto mais se afasta da imagem. 

Segundo a análise de Barthes (1990), o sentido é lido, elaborado por 

intermédio da significação; há então uma ligação entre o significante e o significado, 

explicando ou resolvendo a contradição entre o homem cultural e o homem natural. 

A partir desse referencial, analisei 12 dos 36 informativos recolhidos na 

Secretaria Municipal de Saúde e em unidades de saúde de Itajaí em novembro de 

2008. A escolha de analisar os informativos deu-se em função da minha entrada no 

Grupo de Pesquisa Mídia e Conhecimento do Mestrado de Educação da Univali. 

Com o olhar mais voltado para esse contexto, descobri que há muitas dúvidas em 

como a mída escrita lida com a questão da prevenção.  
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Foi assim que a pesquisa foi sendo costurada, com as linhas dos textos e 

imagens contidas nos informativos distribuídos à população de Itajaí. Para seleção 

dos informativos, estabeleci os seguintes critérios: texto com mensagens de 

prevenção materno-infantil e que os órgãos emissores fossem a Secretaria 

Municipal de Saúde, Ministério da Saúde ou instituições de saúde particulares. A 

partir desses critérios selecionei 12 informativos dos 36 que recolhi ou recebi nas 

unidades de saúde. Antes da leitura/análise de cada informativo, cabe esclarecer os 

mecanismos de leitura que utilizei, associando-os às técnicas de produção da 

imagem: conotação perceptiva ou hipotética, cognitiva, ideológica ou ética. 

A conotação perceptiva envolve questões de categorização, ou seja, ao 

perceber/ler uma imagem, utilizamos a linguagem verbal; portanto, é necessário 

conectar  a imagem a algo ou encaixá-la em algum lugar para poder nomeá-la, 

compreendê-la. É nesse processo que a imagem se torna legível. Na conotação 

cognitiva, os significantes são selecionados a partir de associações com os 

elementos presentes no contexto cultural, ou seja, a leitura da imagem ou da 

mensagem conotada fica condicionada ao conhecimento prévio do receptor. Quanto 

à conotação ideológica ou ética, implica a leitura de razões ou valores imbricados na 

imagem.  

Esses mecanismos de leitura auxiliam na elaboração dos questionamentos 

sobre os informativos aqui analisados: O que se lê nos informativos? O que se 

percebe? A quais mensagens eles nos remetem? Estas mensagens auxiliam na 

tomada de decisão? Qual o sentido percebido? 

Nas sociedades letradas, a mensagem linguística é constante e sua 

vinculação com a imagem é frequente. Segundo Barthes (1990), desde o 

aparecimento do livro, sobretudo na comunicação de massa, a escrita e a palavra 

são termos carregados de estrutura informacional. A mensagem linguística pode ser 

percebida no interior, abaixo ou à volta da imagem. 

Para proceder a análise dos informativos é fundamental identificar a relação 

da mensagem linguística com a mensagem icônica — esta, de acordo com Barthes 

(1990), pode assumir duas funções básicas: fixação e relais (ligação). A imagem, por 

si só, é polissêmica e por esta característica permite, ao receptor, escolher alguns 

sentidos e ignorar outros. Cabe à sociedade desenvolver técnicas para fixar os 

significados dos signos incertos. 
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Há dois níveis de mensagem linguística: literal e simbólico. No primeiro, a 

palavra identifica, descreve, denomina a cena ou a imagem a fim de fixá-la em seus 

sentidos possíveis. No outro, a mensagem linguística requer não mais identificação, 

denominação ou descrição da imagem ou da cena, mas sim exige a interpretação. 

Isso equivale a dizer que interpretar a mensagem linguística implica compreendê-la 

em sua função seletiva, considerando a influência do simbólico na captação de 

sentidos conotados, de modo a poder afastar significados possíveis e conduzir o 

leitor para um significado específico. 

Por esse viés, a fixação pode também ser ideológica, orientando o leitor para 

algo já pensado, deliberado, intencional. É a oportunidade de exercer controle sobre 

a imagem, tendo o texto o valor repressivo frente às possibilidades de leitura da 

imagem. Nesse aspecto, Orlandi (2002, p. 9) assevera que “não há neutralidade 

nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos signos. A entrada no 

simbólico é irremediável e permanente: estamos comprometidos com os sentidos e 

com o político”. 

Todavia, a distinção entre mensagem literal e simbólica é apenas didática, 

operatória, pois, segundo Barthes (1990, p. 34), “nunca se encontra (pelo menos em 

publicidade) uma imagem literal em estado puro.” Tal fato se deve à questão da 

linguagem verbal, quando o sujeito, ao ler a imagem, já a conota. Em síntese, 

 
a letra da imagem corresponde, em suma, ao primeiro grau do inteligível 
(aquém desse grau, o leitor perceberá apenas, linhas formas e cores), 
porém esse inteligível permanece virtual em razão de sua própria pobreza, 
pois, quem quer que seja, oriundo de uma sociedade real, dispõe sempre 
de um saber superior ao saber antropológico e percebe além da letra. 
(BARTHES, 1990, p. 35). 

 

Assim, podemos compreender a mensagem denotada, utopicamente 

destituída de suas conotações, como uma mensagem objetiva, inocente, possuidora 

do poder de transmitir a informação de forma literal. Essa literalidade é possível 

apenas na fotografia, ao contrário do desenho que, mesmo objetivando passar a 

informação literalmente, não fica imune à conotação. Barthes (1990) explica que a 

mensagem codificada do desenho aparece em três níveis: conjunto de 

transposições regulamentadas, denotação menos pura, estilo e aprendizagem. 

Nesse conjunto, reproduzir um objeto ou uma cena exige do criador certo domínio 

técnico aprendido, o que o capacita a construir um estilo próprio e 
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consequentemente promover transposições “do natural ao cultural”. Não se reproduz 

tudo do objeto ou da cena; ao criar, opta-se por reproduzir o que se julga prudente 

para o que se deseja realizar. 

Todavia, a codificação da letra canaliza a atenção do receptor para a leitura 

da mensagem conotada. Assim, no desenho, não se trata mais da relação entre uma 

natureza e uma cultura como acontece na fotografia, trata-se da relação entre duas 

culturas. Cabe ressaltar que a mensagem denotada não implica código algum, tenta 

naturalizar a mensagem conotada e simula verdades. Inocenta o artifício semântico 

da conotação, buscando manter uma espécie de estar natural dos objetos, 

produzindo uma pseudoverdade que desintelectualiza a mensagem.  

Para a compreensão dessa forma complexa e não única de ler as 

mensagens, utilizo o esquema (figura 1) que sintetiza a representação e os 

entrelaces compreendidos por Barthes (1990) em sua análise semiótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Sistema linguístico da imagem  

Fonte: Pinheiro (2006, p. 39) 

 

Neste esquema podemos perceber que os signos, linearmente organizados, 

devem se interrelacionar para constituir um sintagma. O signo linguístico articula os 

outros dois: denotação e conotação. A mensagem denotada pode ser lida pelo 

conhecedor da língua ou dos signos; a partir desse conhecimento, denotar a 
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mensagem é, por assim dizer, “naturalizá-la”. Entretanto, a mensagem conotada, 

ancorada na mensagem denotada, exige do leitor um conhecimento cultural, 

sistematizado, uma interpretação sobre o assunto ou sobre a mensagem denotada.  

Pelo gráfico elaborado por Pinheiro (2006), percebe-se que as denotações 

formam a base sobre a qual se originam as conotações. As conotações se ajeitam 

em um vértice, o que só é possível pelas articulações do signo linguístico, que então 

funciona como ancoragem do sentido.   

A explicação da metodologia de Barthes por Pinheiro (2006) permite que 

percebamos facilmente outros signos da imagem publicitária na figura 2. 

 

 
Figura 2 - Imagem de propaganda do desodorante AXE 

Fonte: Zaroio (2009) 
 

 

Se ocultarmos o signo linguístico “Axe”, a leitura da imagem fica 

incompreensível. É o signo linguístico que ancora o sentido da conotação. Sem ele, 

a conotação não se ajeitaria em vértice interpretativo.   
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2.2 Procedimentos metodológicos: como chegar até o porto 

 
O porto se refere ao local onde me determinei a chegar quando, nos 

primeiros passos e tropeços, planejei. Independentemente dos caminhos que 

percorri, não me desviei do foco. Portanto, neste espaço descrevo as estradas pelas 

quais passei até ao porto chegar. Como objeto de pesquisa, optei pelos informativos 

distribuídos pela Prefeitura de Itajaí à população local para orientar sobre a 

prevenção materno-infantil, considerando o comentário de Mostafa (2006) de que o 

pós-estruturalismo ressuscitou análises internas de obras midiáticas, como revistas, 

outdoors ou programas de televisão, entendendo a linguagem de forma mais 

interpretativa e constituidora de sujeitos do que apenas produtora de denotações e 

conotações.  

Penso que a análise dos informativos que farei mais adiante permitiu outras 

formas de olhar para os mesmos objetos, não tão inocentemente como eu os via 

antes de realizar esta pesquisa. Santos (2003, p. 3) diz que as campanhas de 

prevenção poderiam ser enquadradas como campanhas de mudança social e cita 

Hidelbrand34 para justificar sua posição: elas “buscam, convencer terceiros a aceitar, 

modificar ou abandonar certas idéias, atitudes, práticas e comportamentos”.  

Após avaliar minha proposta, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Vale do Itajaí — registrado na Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (Conep) do Ministério da Saúde — aprovou esta investigação em janeiro 

de 2009. Para estruturá-la, inicialmente identifiquei as policlínicas, os Caps35 e 

hospitais da cidade de Itajaí. Essa ação permitiria passar em todas as unidades e 

coletar os informativos que estariam à disposição da população por um determinado 

tempo. Visitei duas policlínicas, um Caps e um hospital, onde obtive fôlderes, 

panfletos e cartilhas (um total de quatro), mas esses informativos, segundo as 

funcionárias que ali trabalhavam, não estavam sendo mais distribuídos, porque os 

exemplares haviam esgotado.  

O folder que estava à disposição do público era um informativo com as ações 

desencadeadas pelo governo local; lembro que na época da coleta (setembro e 

                                                 
34 HIDELBRAND, Luci Mary Araújo. Comunicação oficial brasileira sobre a AIDS: um percurso pelas linhas 
e entrelinhas da telinha da TV. Tese (Doutorado). São Paulo: ECA/USP, 1995. 
35 Caps – Centro de Atenção Psicossocial; atende pessoas com transtornos mentais. 
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outubro de 2008), os municípios brasileiros estavam em período de campanha 

eleitoral. Diante da dificuldade, entrei em contato com a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) e solicitei o material distribuído às unidades de saúde. Após três 

contatos por email e telefone, agendei uma visita a esse departamento e coletei 

mais 32 informativos, totalizando 36. 

De posse dos informativos, separei os que continham escritas direcionadas à 

prevenção materno-infantil, produzidos pela SMS, pelo Ministério da Saúde ou por 

instituições particulares. Selecionei 12 deles que atenderam aos critérios e os 

demais foram descartados. 

Os informativos foram por mim analisados à luz da metodologia empregada 

por Barthes. Lembro que este autor entende a imagem como um sistema possuidor 

de mensagens e estas mensagens produzem sentidos. A imagem, segundo ele, 

pode ser considerada como uma linguagem não-falada. Logo, por ser compreendida 

como linguagem, implica comunicação e envolve múltiplos significados, significações 

e significantes construídos dialeticamente por meio de signos, de sistemas sígnicos 

e também pelo sujeito que “lê”.  

Os signos estão no sintagma, mas sem a linearidade observada na 

linguagem verbal. Todos os signos têm seu sentido particular e necessariamente se 

relacionam no sintagma para construir mensagens, classificadas por Barthes (1990) 

como linguísticas, denotadas e conotadas. Essa classificação serviu de aporte 

teórico para a análise de cada um dos 12 informativos selecionados. Importa lembrar 

que a decodificação da mensagem linguística reivindica conhecimento dos códigos 

linguísticos pelos sujeitos pesquisados. Já para a compreensão da mensagem 

conotada se fez necessário um saber cultural, pois esse processo exige 

interpretação por parte daquele que está “lendo” a mensagem. Esse saber cultural 

permite que significados sejam compartilhados.  

As mensagens foram primeiramente lidas pelos sujeitos da pesquisa, 

selecionados por meio de um levantamento que realizei em outubro e novembro de 

2008 na Apae de Itajaí. A escolha dessa instituição foi feita em função de que, nessa 

época, a Apae Itajaí faria a reavaliação dos pensionistas36 do Estado de Santa 

                                                 
36 Reavaliação de Pensionistas é a verificação anual feita pelas instituições credenciadas para saber se a 
pessoa com deficiência está viva e precisando do Benefício de Prestação Continuada (BPC).  
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, 2010).  
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Catarina que residem na cidade e a rematrícula dos alunos que estudam no Centro 

de Atendimento Educacional, possibilitando, assim, a seleção de mulheres-

gestantes que eram parentes próximas de pessoas com deficiência. 

Em ambas as ocasiões fiz o levantamento das mulheres-grávidas, parentes 

(tia, mãe, madrasta, irmã, sobrinha e prima) dos pensionistas e/ou dos alunos — 

pessoas com deficiência intelectual associada ou não a outras deficiências. Em 

conversas com 252 responsáveis pelos alunos da Apae de Itajaí e pensionistas do 

Estado, perguntei se alguém na família estava grávida e identifiquei um total de 13 

gestantes. 

Tentei contato com todos os possíveis sujeitos da pesquisa. Todavia, em 

função da enchente ocorrida na região do Vale do Itajaí em novembro de 2008, 

algumas dessas mulheres mudaram de cidade. Em outros casos, o número do 

telefone fornecido para contato inexistia. Uma das grávidas não aceitou fazer a 

entrevista. Ao final, contatei seis pessoas, sendo que cinco delas aceitaram 

conceder entrevista para a pesquisa. 

Essa técnica de coleta de dados, aparentemente simples e eficaz, trouxe 

consigo várias indagações que precisaram ser estudadas, analisadas, para que ao 

final do processo se conseguisse cumprir os objetivos iniciais, ou seja, para que as 

informações colhidas com a entrevista me permitissem constituir problematizações e 

hipóteses. 

Optei pela entrevista semiestruturada, pois entendo que esta técnica permite 

combinar perguntas abertas e fechadas, com as quais os sujeitos de pesquisa têm a 

possibilidade de discorrer sobre o tema pesquisa. Defini, previamente, as questões a 

serem abordadas nesse momento, num ambiente que se assemelhou a uma 

conversa informal.  

O roteiro da entrevista semiestruturada (apêndice B) foi elaborado por meio 

do levantamento de ações possíveis de prevenção materno-infantil indicadas em 

documentos oficiais do Ministério da Saúde do Brasil e no livro “Medicina preventiva” 

de autoria de Leavell e Clark (1977). 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2009 realizei as cinco entrevistas, que 

foram gravadas em áudio e transcritas literalmente. No contexto desta pesquisa, 

realizei uma leitura flutuante, posteriormente à transcrição literal da entrevista. 
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Segundo Bardin (1977), a leitura flutuante tem como objetivo estabelecer contato 

com os documentos e conhecer o texto, buscando impressões e orientações. 

Realizei várias leituras, com o objetivo de organizar os dados para análise, 

explorando os textos e permitindo a evidenciação dos temas mais significativos para 

os sujeitos da pesquisa. 

Duas entrevistas aconteceram em momentos distintos e as outras três num 

mesmo período, de acordo com a disponibilidade de tempo, tanto da pesquisadora 

como das entrevistadas. Durante esse processo, primeiramente forneci informações 

gerais sobre os procedimentos do estudo, assegurei sigilo de identidade e convidei 

as mulheres a fazerem parte da pesquisa. Também solicitei permissão para gravar a 

entrevista assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A). 

Às participantes da pesquisa solicitei que observassem os informativos, 

identificando quais deles foram a elas fornecidos durante o período gestacional, bem 

como mencionassem o local onde entraram em contato com o material. Os 

exemplares reconhecidos foram separados para posterior leitura das mensagens 

denotada e conotada.  

Nos casos em que a gestante teve contato com apenas um ou dois 

informativos, solicitei que escolhesse outro(s), totalizando três informativos a serem 

analisados para cada sujeito de pesquisa. Para as gestantes que não tiveram 

contato com nenhum dos informativos, orientei para que escolhessem três 

informativos e justificassem a escolha. Já na situação em que a gestante teve 

acesso a mais de três informativos, pedi que fizesse exclusões e as justificasse, 

deixando somente três deles para análise. Selecionados os informativos, solicitei às 

pesquisadas que descrevessem o informativo: descrição detalhada dos elementos 

que constam nos informativos (detalhes visíveis) e relatassem a mensagem 

pretendida, segundo sua percepção: descrição da mensagem que os informativos 

supostamente pretendiam passar. 

Os dados coletados (falas gravadas) no processo da entrevista foram 

utilizados para a análise da comunicação feita à população, por meio dos 

informativos, sobre as ações de prevenção materno-infantil.  

Reafirmando o compromisso da pesquisa e na busca de resposta à questão-

problema, realizei a leitura semiológica dos informativos na intenção de contribuir 
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positiva e criticamente na (re)elaboração destes.  Desenvolvi a leitura seguindo as 

dobras de cada informativo, ou seja, primeiro li a parte externa e depois a interna. É 

importante informar que no processo de leitura da mensagem denotada dos 

informativos não foram descritos os dias e horários de atendimento das unidades de 

saúde, projetos ou programas, logomarcas, patrocínios e apoios, formatação da 

fonte. Já na leitura da mensagem conotada, quando pertinentes, essas informações 

foram interpretadas, pois revelavam a posição de quem falava.  

Os resultados da pesquisa constituem o capítulo III desta dissertação, que 

analisa os informativos aos quais as gestantes tiveram acesso, em quais locais, 

quais foram os mais ou menos escolhidos e quem elaborou os informativos, ou seja, 

ou a posição de quem fala. Nesse capítulo, categorizo os informativos quanto ao seu 

direcionamento: “grupos específicos” ou “toda a população” e dessa forma faço a 

leitura denotada e conotada de cada um deles, junto à leitura feita pelas gestantes. 

Subdivido o capítulo para abordar os informativos como dispositivos de 

governamento e fazer a triangulação dos dados. 

O processo de triangulação foi realizado a partir do desmembramento do 

objetivo da pesquisa, com o intuito de orientar o percurso deste estudo. Iniciei 

identificando as principais ações possíveis de prevenção materno-infantil segundo 

as políticas públicas; analisei e descrevi os informativos fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde às unidades de saúde, quanto às mensagens denotadas e 

conotadas; analisei a leitura que mães-grávidas realizam sobre os informativos 

distribuídos pela SMS e relacionei as orientações contidas nos informativos às ações 

de prevenção assumidas pelas mulheres grávidas, problematizando-as frente ao 

referencial teórico adotado. 

As ações de prevenção materno-infantil descritas nos documentos do 

Ministério da Saúde serviram para verificar quais delas constavam nos 12 

informativos analisados e as ações assumidas pelas mulheres durante sua gravidez. 

A análise dessas ações se concentrou nos momentos em que elas são referidas nos 

informativos e nas falas das gestantes.  

Vale ressaltar que a leitura dos 12 informativos foi cansativa, mas eu não me 

senti à vontade para excluir um ou outro; afinal, os que eu tiraria foram escolhidos 

pelas mães-gestantes. Foi mais coerente permanecer com todos.  
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2.3 Identificando os sujeitos de pesquisa 

 
A primeira entrevistada (S1) tem 29 anos de idade e é prima de um dos 

alunos matriculados na Apae de Itajaí. Seu primeiro filho nasceu quando ela tinha 18 

anos. Sua casa, de madeira, simples, é bastante organizada. Nos dois dias em que 

foi entrevistada, estava junto dos filhos, sentados à mesa fazendo o lanche da tarde. 

Todos retiram seus sapatos para entrar em casa e demonstram organizar seus 

próprios pertences: toalhas de banho, brinquedos, materiais escolares. S1 estava na 

sua terceira gestação. Um dos filhos tem paralisia cerebral. 

A entrevistada S2 é casada e mãe de uma menina de 12 anos. Engravidou 

pela segunda vez aos 32 anos. No dia da entrevista, sua segunda filha já havia 

nascido. Tem casa própria de alvenaria, com água encanada e captação de esgoto. 

Seu marido é trabalhador autônomo. O contato com S2 aconteceu em dois 

momentos: no primeiro foi aplicada a entrevista semiestruturada e, no segundo, feita 

a leitura das mensagens.   

Ela é sobrinha de um aluno matriculado no Caesp e em vários momentos da 

entrevista comentou sobre seu tio, bem como fez questionamentos referentes às 

pessoas com deficiência que “estavam na Apae”. Tem um relacionamento bastante 

próximo com o tio, sendo que, diariamente, “depois da aula”, ele vai até a casa dela 

para conversar.  

S2 relata que sua filha estudou com uma criança com síndrome de Down37 e 

que observa, todos os dias, uma outra menina ficar no ponto de ônibus perto da sua 

casa. Não compreendia por que a menina tem que pegar o ônibus de transporte 

coletivo quando seu tio pega o transporte da Apae.  Fez-se necessária uma rápida 

explicação sobre a necessidade e a potencialidade na construção da independência 

e autonomia desde a mais tenra idade por parte das pessoas com deficiência. 

A entrevistada S3 é casada e estava com 35 anos quando engravidou de seu 

segundo filho (já nascido no dia da entrevista). Mora em casa própria, bastante 
                                                 
37 A síndrome de Down (SD) é a síndrome genética melhor conhecida. É responsável por 15% dos 
portadores de atraso mental que frequentam instituições próprias para crianças especiais. Sua primeira 
descrição clínica foi publicada em 1866 por Langdon Down. Foi também chamada de mongolismo devido à 
aparência facial das pessoas que nasciam com a síndrome. A causa da SD é o excesso de material 
genético proveniente do cromossomo 21. Estas pessoas apresentam três cromossomos 21, ao invés de 
dois, por isto a SD é denominada também Trissomia do 21. A incidência da SD é de aproximadamente um 
para 800 nascidos vivos. (RODINI; SOUZA, 2010). 



 

 

65 

 

organizada e limpa. Havia acabado de amamentar sua filha, bem como já havia feito 

a troca de fraldas, demonstrando como se organiza no seu dia-a-dia: marcou a 

entrevista num horário que a possibilitaria fazer seus afazeres domésticos. É irmã de 

um dos alunos matriculados na Apae de Itajaí, o que favoreceu o estabelecimento 

de um clima propício para a entrevista.  

Já a entrevistada S4 demonstrou como principal característica a 

descontração. Mora numa casa cedida e pequenina. No dia em que fui entrevistá-la, 

fazia muito calor e ela estava em casa com suas duas filhas (uma de sete anos e 

outra com três meses). O ar-condicionado refrigerava toda a casa. Bastante 

extrovertida, S4 é tia de uma criança sem deficiência que estuda num dos 

programas38 mantidos pela Apae de Itajaí.  

No dia da entrevista com S5, seus dois filhos a auxiliavam na limpeza da 

garagem: a água que saía da mangueira servia de brinquedo e refresco ao mesmo 

tempo, pois fazia muito calor naquele dia. Com a filha de três meses no colo, 

embalando-a, S5 respondeu a todos os questionamentos. Seus filhos deixaram a 

brincadeira com a água e, de diferentes formas, buscavam a minha atenção. 

Contaram, com orgulho, sobre a época em que seu pai jogava futebol; mostraram 

medalhas e troféus por ele conquistados. Durante a “conversa”, S5 revelou seu 

sonho de trabalhar com o meio ambiente, da sua participação ativa na Igreja como 

catequista e membro do grupo Legião de Maria39, cujas reuniões coincidiam com os 

dias de encontro do grupo de gestantes.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 “A educação infantil, prevenindo a deficiência, promovendo a inclusão” é um dos programas 
educacionais mantidos pela APAE de Itajaí. Neste programa estudam crianças com e sem deficiência e/ou 
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, no mesmo espaço há a diversidade humana sendo 
trabalhada por meio da inclusão. 
39 Legião de Maria é uma associação católica formada por leigos e com ramificações por todo o mundo.  
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CAPÍTULO III 

O óbvio e o obtuso: lendo as mensagens 

 
 

3.1 A leitura denotada e conotada 

 
 

Dizia Wittgenstein: 
Os limites da minha linguagem  

denotam os limites do meu mundo. 
Rubem Alves 

 

 

Afinal, ler. Uma ação que me parecia simples e automatizada. Descobri que 

não é. Analisar os informativos fornecidos pela SMS às unidades de saúde, quanto 

às mensagens denotadas e conotadas, foi algo revelador, desafiador, algo que me 

fez ver ou perceber o mesmo papel, a mesma imagem, a mesma escrita de 

diferentes formas. Além de seguir as orientações de Barthes, usar os óculos de 

Foucault fez a diferença. 

Lembro-me do ensinamento de Nietzsche (apud Larrosa, 2005) de que para 

ler é preciso saber ler com o corpo e não apenas utilizar a cognição privilegiada pelo 

mundo moderno. Para ser um bom leitor é preciso perceber o que o texto quis dizer 

explicitamente, bem como perceber o que não foi dito. Perceber as facetas, os 

interesses desinteressados, as ideias e ideologias, o contexto, apreender com 

diferentes olhares, buscar a amplitude, a pluralidade, aprender a ver. É preciso na 

leitura, como na música, ouvi-la e degustá-la, percebê-la com a ponta dos dedos, ler 

com os punhos e fazer perguntas com o martelo. 

Um simples laço vermelho sobre um sapatinho branco de um bebê: isso foi 

fácil perceber. Todavia, a campanha mundial contra a AIDS/HIV, o perigo iminente 

da transmissão vertical e da contaminação da criança que está por chegar a este 

universo: isto exigiu não somente determinado conhecimento, mas também uma 

apurada percepção, acionada a partir do olhar com “óculos dirigidos para fora”. 

Atribuí sentidos aos informativos sem preocupação exacerbada com os 

enquadramentos teóricos, mas, contudo, reconhecendo a validade das formulações 
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científicas que fundamentaram meu trabalho. Assim, prossigo a análise, com leituras 

singulares dos informativos que foram meus fiéis companheiros por alguns meses. 

Ressalto que não pretendo contemplar leituras únicas nem impor verdades, mesmo 

porque as interpretações que faço resultam de conotações que foram tecidas não 

somente por mim, mas por todos os sujeitos desta pesquisa. Saliento ainda que os 

resultados desta investigação não esgotam, de forma alguma, a análise das 

questões levantadas. Outras pesquisas podem vir a confirmá-los ou contradizê-los.  

A leitura das mensagens denotadas e conotadas ampliou minha percepção 

sobre os informativos. A metodologia utilizada fez com que, primeiramente, eu 

tivesse que descrever sem usar classificações, categorizações, conceitos para 

definir o que via. Em contrapartida, na segunda leitura, descobri as entrelinhas, os 

subentendidos, as mensagens subliminares, os não-ditos. Como eu não tinha visto 

tudo isso antes? O “óbvio” cedeu lugar ao “obtuso”40. Neste ponto, importa dar a 

palavra a Barthes e as noções dele sobre esses dois termos: 

 
Óbvio quer dizer: que vem à frente, e é bem o caso deste sentido, que vem 
ao meu encontro: em teologia, como nos ensinam, o sentido óbvio é aquele 
“que se apresenta muito naturalmente ao espírito” [...]. Quanto ao outro 
sentido [...] aquele que vem “a mais”, como um suplemento que a minha 
intelecção não consegue absorver bem, ao mesmo tempo teimoso e fugidio, 
proponho chamá-lo o sentido obtuso. [...] obtusus quer dizer: que é velado, 
de forma arredondada; [...] abre o campo do sentido totalmente, isto é, 
infinitamente; admito até que este terceiro sentido tenha uma conotação 
pejorativa [...] o sentido obtuso parece desdobrar suas asas fora da cultura, 
do saber, da informação analiticamente. (BARTHES, 1990, p. 47-48). 

 

  O obtuso também se revelou por detrás do óbvio nas respostas dadas pelas 

mulheres entrevistadas. Tantas e quantas formas de ler. A leitura flutuante das 

transcrições foram de grande valia para objetivar as problematizações. O que estava 

embaçado, tornou-se claro, depois que segui a recomendação dada a uma das 

personagens da obra literária “Memórias póstumas de Brás Cubas” de Machado de 

Assis (2008): “limpa os óculos — que isso às vezes é dos óculos.” 

Entrevistar as mulheres-grávidas e “ler” suas falas, com os “óculos de 

Foucault”, bem limpos, foi uma experiência única. Mulheres-mães que se 

constituíram de diferentes formas e que, gentilmente, dispuseram-se a contribuir 

                                                 
40 O óbvio está associado à mensagem denotada, literal, e obtuso à mensagem conotada, simbólica. 
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com seus olhares, suas percepções, questionamentos, certezas, tensões, alegrias e 

tristezas. Elas me ajudaram a ler o mundo, ler a alma, ler o anúncio, ler o outro.  

Como estava lidando com sujeitos únicos, com histórias e formações 

socioculturais distintas, contextualizei separadamente cada mulher-mãe, com base 

nos procedimentos metodológicos eleitos para este estudo (ver transcrição das 

entrevistas no apêndice C).  

No decorrer da pesquisa, analisei também a leitura das mães-grávidas que 

são parentes próximas dos alunos matriculados no Caesp Waldyr Benvenutti, 

mantido pela Apae de Itajaí/SC, sobre os informativos distribuídos pela SMS de 

Itajaí, levantando problematizações que constituíram acréscimos importantes à 

fundamentação teórica. A intenção não foi analisar essas leituras, em termos de 

denotação ou conotação, mas sim problematizar as relações da mulher-gestante 

com o cuidado de si.  

Os questionamentos mais complexos e que representaram o fio condutor da 

pesquisa foram: Tais políticas e ações chegaram, de forma eficaz, à população? 

Foram inteligíveis? Essas mulheres perceberam a importância de tais ações de 

prevenção? Quais opções elas fizeram? 

Antes de apresentar as leituras denotadas e conotadas de cada informativo, 

considero importante apresentar as seguintes informações: 

•  O acesso aos informativos pelas gestantes ocorreu da seguinte forma: 

uma gestante não teve acesso a nenhum dos informativos; duas delas tiveram 

acesso a apenas um deles, sendo que uma gerou uma filha com deficiência 

(paralisia cerebral); outra teve acesso a dois informativos e possui na família 

pessoas com deficiência (auditiva e síndrome de Down) e uma gestante teve acesso 

a quatro informativos — neste caso, como cada “mãe” deveria ler a mensagem de 

três informativos, um deles foi por ela retirado da análise. 

•  Os informativos aos quais as gestantes entrevistadas tiveram acesso são 

os de número 3 (Vai ser Menino ou Menina?); 4 (Até os seis meses seu bebê só 

precisa de leite materno); 5 (PSF de Itajaí); 8 (Sífilis na gravidez); 10 (Sorria!) e 12 

(Câncer de Pele). Os informativos que não foram vistos durante o período 

gestacional dos sujeitos de pesquisa correspondem aos de número 1 (Programa 
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Porto Saudável); 2 (GAMA); 6 (Planejamento Familiar); 7 (Exija teste de Aids e 

sífilis...); 9 (Se você é gestante cuide de sua alimentação) e 11 (Cartilha de Vacinas). 

O Folder 12 (Câncer de Pele) esteve presente no período gestacional de duas delas 

e o informativo mais escolhido pelas gestantes foi o de número 12 (Cartilha de 

Vacinas): duas delas o escolheram. Dos 12 informativos objetos desta pesquisa, as 

gestantes tiveram acesso a 6 deles, sendo que o total de acessos perfez 8, ou seja, 

2 deles foram vistos por 2 mães gestantes. Para visualizar os dados em forma de 

tabela, ver apêndice D. 

• Apenas uma mãe-gestante afirma ter lido o informativo que recebeu 

durante a gravidez; as demais disseram que os viram, mas não os leram. Cabe 

considerar que uma das ações governamentais deve estar direcionada para a 

distribuição ativa e a outra para a leitura das mensagens. Ler no sentido amplo da 

palavra, afinal, estamos falando de política pública, de dispositivo de governamento, 

de mudança de atitude, do cuidado de si. 

•  Todas as mães são parentes de pessoas com deficiência; uma delas tem 

mais de um caso de deficiência na família e outra, além de um parente com 

deficiência, tem uma filha com paralisia cerebral. Essas pessoas correm o risco de 

ter filhos afetados com algum tipo de doença genética. 

•  Todas as gestantes, independentemente de terem feito o pré-natal, 

“particular” ou pelo Sistema Único de Saúde, frequentaram as policlínicas de seus 

bairros ou laboratórios de análises para a realização dos exames, ou seja, tiveram 

acesso a locais públicos que lidam com a saúde da população. Portanto, nesse 

contexto, elas deveriam ter sido contempladas com ações de promoção da saúde 

materno-infantil que, segundo Leavell e Clark (1977), são consideradas medidas 

preventivas individuais e coletivas, pois alcançam a todos por um determinado 

período de tempo, mas somente serão medidas preventivas se realmente chegarem 

a todos de forma qualitativa. 

•  O acesso aos informativos se deu nos seguintes locais: consultório médico 

(4), Centro de Referência da Saúde da Criança e da Mulher - Crescem (3) e 

laboratório de análises clínicas (1). São esses os ambientes, na área de saúde, mais 

frequentados pelas gestantes, espaços capazes de fornecer os informativos de 

forma eficaz com a contribuição das pessoas que neles trabalham.  
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Feitas essas considerações quanto ao acesso e à leitura ou não do material, 

prossigo com a análise dos informativos, ressaltando que vivemos numa sociedade 

“moderna”, de disciplinarização e normalização da sociedade. O Governo, na 

relação entre sujeitos, delibera, organiza e dissemina um conjunto de ações para 

delimitar, conduzir, induzir ações dos indivíduos ou de agrupamentos de pessoas � 

em síntese, para governar a população. 

O Governo cria seus mecanismos de sondagem e controle, aparelhos 

específicos para determinados fins. Ao pegar um informativo, o leitor poderá verificar 

quais as logomarcas nele impressas, evidenciando a posição de quem fala. 

Exemplos de aparelhos específicos são os ministérios e secretarias. Tanto o 

Ministério da Saúde como a Secretaria Municipal de Saúde imprimiram suas formas 

de pensar e agir, mesmo que em alguns momentos de forma sutil, nos informativos 

analisados: sete deles foram produzidos pela SMS (Informativos 1, 2, 3, 5, 9, 10 e 

12) e quatro pelo MS (Informativos 4, 7, 8 e 11) e um por pessoa jurídica 

(Informativo 6).  

Essa presença pode auxiliar o leitor atento, sabendo da posição de quem fala, 

a pensar as políticas de Governo com suas intenções, deliberações, conduções, 

privações, afastamentos. Da mesma forma, ao se ter em mãos, por exemplo, o 

folder 6, cuja autoria está registrada por pessoa jurídica, a análise recai sobre essa 

“entidade”.  

A leitura dessas mensagens é preponderante na análise de um dispositivo 

como os informativos. São pedagogias culturais que, como colocam Veiga-Neto e 

Lopes (2007), podem ser percebidas “nas campanhas públicas [...], pois buscam o 

governamento sobretudo pelo discurso.” 

Para definir intenções, direções e disponibilizá-las se faz necessário conhecer 

o campo em que se atuará. Nesse sentido, há outros aparelhos específicos, criados 

e desenvolvidos pelo Governo, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Por meio deles, os indivíduos são sistematicamente 

“categorizados”, a fim de reuni-los por uma ou várias relações de 

semelhança/diferença, para não dizer normalidade/anormalidade. 

Conhecida a população e seus desmembramentos, os aparelhos específicos 

do Estado, MS e SMS, organizam padrões de intervenção. Nos informativos 
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analisados a seguir, o público-alvo foi categorizado como grupo específico ou como 

a totalidade da população. Segue a leitura das mensagens denotadas e conotadas 

dos informativos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 que se direcionam a grupos específicos. 

Também apresento, no decorrer da análise dos informativos, as leituras das 

mensagens denotadas e conotadas, associadas à mensagem linguística, realizadas 

pelas gestantes.  Nessas leituras se percebem diferenças nos discursos entre a 

primeira leitura (denotada) e a segunda leitura (conotada), como pode ser 

visualizado no apêndice E, que sintetiza as observações feitas pelas mulheres 

gestantes. 

 
3.2 Informativos direcionados a grupos específicos 

 
Ao separar os informativos direcionados a grupos específicos dos 

direcionados a toda a população, a análise das leituras também se modificou. Isso 

porque a mensagem linguística, nesse caso, dialoga com um grupo delimitado de 

pessoas, para as quais são determinadas ações com objetivos pontuais, assim 

como as urgências que se quer sanar.  

 

 

3.2.1 Folder 01: Programa Porto Saudável 

 

 

 

 
Figura 3 - Informativo 01 - Porto (parte externa) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 Figura 4 - Informativo 01 - Porto (parte interna) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 
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Mensagem denotada 

 

O folder é composto por três partes. Externamente, no anverso, há a imagem 

de um navio carregado de contêineres atracado em um porto, num dia de céu claro 

e sem nuvens. Abaixo dela, a legenda “Programa Porto Saudável” e o nome Porto 

de Itajaí. No verso há mensagem de texto escrita na cor branca sobre um fundo azul 

claro. A terceira parte inicia com a chamada: “Como colocar o preservativo 

Masculino”, seguida por quatro quadrados contendo desenhos representativos, em 

sequência, dispostos em duas colunas e duas linhas: 

1.  Desenho de um preservativo masculino com uma flecha apontando 

horizontalmente para a direita. 

2.  Mão em posição de pinça, puxando horizontalmente a ponta do 

preservativo para a esquerda. 

3.  Duas mãos que seguram a camisinha e iniciam a colocação num 

cilindro que representa um pênis. 

4.  Mão segurando a ponta do preservativo e outra mão desenrolando-o 

ao longo do cilindro. 

Segue abaixo, na mesma formatação anterior, a chamada: “Como colocar o 

preservativo Feminino”, também seguida de quatro quadrados com desenhos 

representativos: 

1. A mão esquerda segura o preservativo feminino na sua ponta 

fechada/menor. 

2. Desenho de parte do quadril do corpo de uma mulher com as pernas 

entreabertas. A mão esquerda abre os grandes lábios da região genital e a 

mão direita inicia a colocação do preservativo. 

3. Segue o mesmo desenho do quadril da mulher; a mão esquerda está 

sobre o preservativo já colocado e a mão direita segura um objeto na cor 

branca de difícil definição. 

4. Segue a representação do quadril da mulher; a mão esquerda está 

sobre os grandes lábios da região genital e a mão direita retira o preservativo. 

 

A parte interna do folder é composta exclusivamente por texto com 

informações sobre o Programa Porto Saudável: o que é oferecido pelo programa, o 
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objetivo e a metodologia empregada. Segue o questionamento “Você sabe o que é 

HIV/AIDS?” e sua respectiva resposta.  

O verso A inicia de forma exclamativa: “Fique Ligado! A AIDS pode ser evitada. 

Previna-se!” Segue o texto explicativo com as seguintes chamadas:  

• Assim pega 

• Assim não pega 

A terceira divisão traz informações sobre quatro DST: Verrugas - Condiloma 

Acuminado (HPV), Corrimentos - Gonorréia, Feridas - Sífilis/Cancro Duro e Sífilis 

Congênita.  

 

Mensagem conotada  

 

O folder 1 — Programa Porto Saudável — é direcionado a caminhoneiros e 

portuários. Segundo o informativo, “oferecemos um trabalho de prevenção em 

DST/HIV/AIDS, entre outras patologias. Temos como objetivo promover a saúde dos 

portuários e caminhoneiros.”  

A fotografia do navio atracado no Porto de Itajaí só é inteligível para quem 

conhece a cidade ou para aqueles que sabem que Itajaí é uma cidade portuária; 

para os demais leitores, não há como saber em que porto o navio está atracado. 

Mas isso não constitui problema de comunicação, porque o público-alvo da 

campanha é composto por portuários e caminhoneiros que trafegam por esse 

terminal portuário, onde os informativos são distribuídos.  

A imagem foi feita num dia de céu límpido, claro e sem nuvens, o que pode 

ser entendido como uma interrelação com o título do programa: Porto Saudável, ou 

seja, as sensações de claridade, serenidade e de limpeza podem ser relacionadas 

com a questão saudável que o programa enfatiza.  

Há vários anos o município de Itajaí investe em ações cujo principal objetivo é 

promover a saúde dos portuários e caminhoneiros: esta parece ser a urgência do 

dispositivo. O que está implícito é que a cidade de Itajaí tem alta incidência de DST 

atrelada às atividades portuárias. Diariamente chegam ao município pessoas de 

todas as partes do mundo que, no período em que permanecem no porto, 

trabalhando nos navios atracados, acabam alimentando (ou consumindo) a 

prostituição na cidade e, em muitos casos, contraindo e/ou disseminando as DST.  
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Outro fato que chama a atenção na foto é a predominância da logomarca dos 

contêineres: Hamburg Süd. Pode-se pensar que tal empresa é a que mais utiliza o 

Porto de Itajaí, que patrocinou o folder e dá apoio ao programa. A logomarca, ali 

posicionada, divulga a empresa. 

A parte central do verso do informativo é composta basicamente de 

mensagens linguísticas, destacando o nome do projeto, horários e patrocinadores. 

Dessa forma, dá visibilidade às condições de produção do discurso, revelando a 

origem do discurso (de onde se fala): uma instituição municipal de saúde. O que 

chama a atenção é uma mensagem linguística quase “sussurrada”, como se 

estivesse tocando em assunto proibido: “Experimentar novidades e vivenciar a 

sexualidade faz parte do amadurecimento. Converse com seu parceiro sobre as 

práticas de sexo seguro (uso da camisinha) para que possam descobrir o prazer 

sem correr riscos”. Embora escrita em fonte de tamanho destacado, tem a cor 

branca, o que suaviza (ou dificulta) a leitura, ao contrário do que acontece com a 

mensagem da parte 1, “Programa Porto Saudável”, também na cor branca, mas em 

destaque no fundo azul — recurso gráfico que realça sua discursividade e “permite” 

que ela seja lida em voz alta. Confrontando as duas mensagens, observa-se que, 

enquanto uma sussura, a outra grita. 

Os desenhos representativos das frases “Como colocar o preservativo 

Masculino” e “Feminino” podem ser assim interpretados:  

• A leitura das representações na sequência desejada pelo órgão emissor só 

pode ser realizada com base na convenção da nossa escrita, ou seja, da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. Assim, faz-se necessário que o leitor domine 

essa convenção linguística para realizar a leitura da mensagem denotada, pois não 

há outro recurso que permita a leitura dessas representações. 

• Nos desenhos que representam a colocação do preservativo masculino, a 

figura Homem não aparece. Seu órgão sexual é representado por um cilindro; não 

há representação dos testículos, do quadril, pernas ou qualquer outra parte do corpo 

masculino na qual o órgão está acoplado e é parte constituinte. Sendo assim, pode-

se inferir que há certo cuidado em não expor a figura masculina e que a mensagem 

se concentra em único fragmento do sujeito. Contrariamente, nos desenhos 

representativos para colocação da camisinha feminina, o órgão feminino está 
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exposto. Pela sequência das representações, no terceiro desenho pode-se ler que a 

mulher tem relação sexual, pois segura um retângulo que não deixa inteligível o que 

representa, mas se subentende que é o órgão sexual masculino penetrando na 

vulva/vagina e após a penetração, mostra-se, no quarto desenho, a retirada da 

camisinha feminina. 

 As diferenças entre as representações deixam questionamentos pertinentes: 

por que a diferença na representação dos órgãos sexuais? Por que a diferença de 

posições desses órgãos no folder, sendo que o desenho representativo masculino 

também poderia ser feito na mesma posição em que o desenho representativo 

feminino foi feito, ou vice-versa? Percebe-se que há diferenças culturais entre estes 

gêneros e que são, de certa maneira, perpetuadas pelo informativo quando 

deveriam ser “combatidas”.   

A parte interna do folder não conta com o apoio visual de desenhos 

representativos ou de imagens. Outro fato que chama a atenção se refere à 

chamada: “Assim não pega”, nos itens 4 e 7: suor, saliva, lágrimas e roupas, lençóis 

e travesseiros. Nestes faltam o verbo para delimitar a ação, ou seja, não esclarece 

se o “ter” contato com o suor ou a saliva de uma pessoa com Aids ou o “uso” ou a 

“lavação” dos lençóis e travesseiros utilizados por esse indivíduo junto de roupas de 

outras pessoas não oferece risco de contaminação. Dessa forma, a ação fica sob a 

interpretação do leitor. 

O informativo menciona, em dois momentos, questões relacionadas à 

prevenção materno-infantil: da mãe infectada para o bebê durante a gestação, na 

hora do parto e através do aleitamento materno; a mãe contaminada transmite o 

vírus para o bebê, provocando aborto espontâneo, cegueira e problemas mentais. 

Esse folder não foi lido por nenhuma das gestantes, sujeitos desta pesquisa, pois 

não tiveram acesso a ele no período gestacional e nem o escolheram durante a 

entrevista (ver apêndice F). 

A entrevistada S2, por exemplo, comenta que dos doze informativos objetos 

da pesquisa, não teve acesso a nenhum deles. Ela salienta que 
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nesse pré-natal todo eu não tive acesso a folhetos, eu acho assim que em 
consultório quando tu tas esperando entre uma consulta e a pessoa vai 
olhando, se tiver ali, tu acaba pegando, tu acaba lendo e te informado. No 
posto a mesma coisa, se tu vais lá pra qualquer coisa elas como estão te 
vendo gestante, elas deviam ter o interesse e, ah te chamar, te dar o 
informativo, porque por mais que tu não souberes ler tudo, mas alguma 
coisa tu vai ler. Nem que seja a imagem, o texto da frente, sempre alguma 
coisa vai chamar a atenção e a pessoa vai ler e vai ter mais interesse em 
saber o que tem dentro. (S2). 

 

 

3.2.2 Folder 02: Grupo de apoio às mães adolescentes - GAMA 

 

 

 

 

Figura 5 - Informativo 02 - GAMA (parte externa) 
Fonte: Crescem 

 Figura 6 - Informativo 02 - GAMA (parte interna) 
Fonte: Crescem 

 

Mensagem denotada 

 

O folder é constituído por duas partes. Há, no anverso, a fotografia de uma 

mulher de costas, mostrada até a altura da cintura, usando regata cor-de-rosa. Na 

imagem a mulher segura nos braços, no lado direito do seu corpo, um bebê cujo 

rosto aparece direcionado para baixo, com a boca entreaberta; seu braço 

acompanha o braço da mulher e sua mão está levemente fechada. Usa camiseta e 

bermuda xadrez em tom azul claro e branco. A imagem foi retirada num dia de sol, 

numa praia. Esta imagem ocupa cerca de 70% do anverso. No verso, há 

logomarcas. 

Na parte interna do folder, o anverso A se constitui de texto escrito, iniciando 

com a logomarca do GAMA - Grupo de Apoio às Mães Adolescentes. Segue um 

texto escrito, informando o que este programa oferece e o motivo pelo qual surgiu. 
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Abaixo, dois questionamentos: Quem pode participar? e Como participar? As 

respostas são escritas após cada pergunta. 

Contém, no verso A, outros dois questionamentos: Quem coordena o GAMA? 

e Quais os dias dos encontros? Continuando, logo abaixo, a imagem da mão 

esquerda de uma pessoa segurando o pé esquerdo de um bebê. 

 

Mensagem conotada 

 

Este folder é direcionado para adolescentes grávidas. O informativo já define 

seu público-alvo: “adolescentes grávidas até 19 anos que estiverem realizando 

acompanhamento pré-natal em unidade de saúde do município de Itajaí.” 

Diferentemente do folder anterior, neste, o discurso está explícito: “O GAMA surgiu 

diante do número crescente de gestantes adolescentes no município de Itajaí e 

também da relação deste com a mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, 

prematuridade, situações de abandono pelas jovens grávidas e violência infantil.” 

Assim, o Governo intervém na gestação (biopoder), posicionando-se contrário à 

gravidez na adolescência (biopolítica). 

A fotografia da mulher segurando um bebê está nítida e, ao fundo, não tão 

nítido, o mar azul. O folder informa que o GAMA é um grupo que tem, como público-

alvo, adolescentes grávidas de até 19 anos, mas sabe-se que crianças também são 

atendidas. A relação entre a falta de nitidez do mar e concepção “não-autorizada” e 

do que está por vir numa gravidez na adolescência pode ser estabelecida. Trata-se 

de uma situação-problema, por assim dizer. No anverso do folder, a mensagem 

linguística aparece como um sussurro, insinuando haver certa censura, uma quase 

proibição de fala.  Apenas a logomarca do grupo, com letras grandes (G A M A) e 

sua tradução em letras pequenas, discretas, como se sua leitura não fosse 

autorizada, diante de um tão delicado assunto. 

O número de adolescentes grávidas tem aumentado na mesma proporção 

que as consequências negativas dessa gravidez: abortos, abandono, prematuridade. 

Essa situação é a justificativa mais importante para a criação do GAMA.  

A imagem que abre o folder remete à leitura de uma mulher bem cuidada, 

magra, cabelo viçoso, pele aveludada. Todavia, a maternidade para a jovem 
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adolescente é um assunto não apoiado pela sociedade. Essa ideia é reforçada pela 

imagem da jovem, adolescente, de costas, segurando o filho. A menina-mulher está 

de costas, como se a maternidade, na adolescência, não pudesse ser a sua opção.   

O estar de costas da menina-mulher não pode ser justificado pela questão da 

exposição, pois o bebê está com sua face à mostra. Divulga-se a imagem da criança 

e não da jovem adolescente? A ideia de repressão pode ser percebida nas 

entrelinhas; se a lei proíbe veiculação de imagens de menores, por que, neste caso, 

se aplica somente para a jovem e não para o bebê? Esconde-se a mãe e o bebê 

não. 

Também se percebe o cuidado com as cores das roupas, tanto da 

adolescente como da criança: tons claros, talvez para atenuar a complexidade da 

gravidez na adolescência. A imagem, por representar uma jovem mãe de classe 

econômica mais elevada, pode ser interpretada das seguintes formas: com o apoio 

do GAMA se pode alcançar este ideal de maternidade e de nascimento ou a mãe-

adolescente, de classe baixa, pode distanciar-se do programa por compreender que 

ali não é o seu lugar. 

A gestante S3, na leitura inicial deste informativo (leitura denotada), menciona 

o apoio à gestação de adolescentes e pontua situações percebidas no contexto 

atual, como a falta de planejamento familiar, inclusive dos pais das adolescentes. 

 Após a leitura do informativo (conotada), fala do apoio que esse programa 

pode ofertar às adolescentes que engravidaram e que muitas vezes não contam 

com o apoio das famílias. 

 
Esse aqui é um grupo de apoio pra elas que já ficaram grávidas. É 
importante porque muitas ficam grávidas e não tem nem apoio de pai e nem 
mãe, não tem esse acesso a nada, então esse aqui ela já tem, ela já tem 
uma, um como eu vou te explicar, um apoio como o próprio grupo fala, um 
apoio a elas. (S3) 

 

3.2.3 Informativos 03, 07 e 08 

 

Os informativos 03, 07 e 08 são direcionados às mulheres-gestantes e 

seus(uas) parceiros(as). Estão pautados respectivamente nas seguintes chamadas: 

“Vai ser menino ou menina?”, “Exija o teste para AIDS e sífilis no pré-natal” e “Sífilis 
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na gravidez - trate com carinho”. Da mesma forma que o folder 1, o discurso se 

refere às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e responde a determinada 

urgência, considerando o elevado índice de contaminação por DST em 

determinados grupos no Brasil. Os informativos se preocupam notadamente com o 

bebê que está sendo gerado, que está por nascer ou nos primeiros meses de vida. 

Nestes fôlderes, o governamento se dirige para o contágio por transmissão vertical. 

 
3.2.3.1 Folder 03: Vai ser menino ou menina? 

 

 

 

 
Figura 7 - Informativo 03 (parte externa) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 Figura 8 - Informativo 03 (parte interna) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 

Mensagem denotada 

 

“Vai ser Menino ou Menina?” Esta é a chamada que está na parte inferior do 

folder. Acima desta chamada, está a imagem de um par de sapatinhos de bebê feito 

em crochê de linha branca. O sapatinho do pé direito está na posição vertical e o 

sapatinho do pé esquerdo está inclinado para a esquerda por detrás do outro, 

aparecendo, assim, somente uma parte dele. O sapatinho da frente tem um fio 

dourado com uma fita branca que o circula. Na parte da frente há uma fita de cor 

vermelha com uma laçada.    

Na parte superior do verso há um texto escrito com sombreamento em azul 

claro. Na parte central, a mesma imagem do anverso e, logo abaixo, na parte 

inferior, a chamada: Lembre-se: “O importante é que venha com saúde”, com 

sombreamento cor-de-rosa. 

Na última parte do folder consta a chamada, em negrito: “Tanto Faz!" Abaixo, 

a mesma imagem do anverso e do verso e a chamada: “O importante é que venha 

saudável”.  
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Nas três partes internas do folder, anverso e verso A e na terceira parte, 

segue, em cada uma delas, a mesma imagem do sapatinho da parte externa. Esta 

imagem está posicionada no centro de cada parte do folder e tanto na parte superior 

como na parte inferior há texto escrito. Na parte superior o texto escrito está entre 

aspas, o que não acontece no texto da parte inferior. 

 

Mensagem conotada 

 

O sapatinho branco contrasta com o vermelho da fita que representa a luta 

contra a Aids no mundo inteiro. Um dos sapatinhos inclinado por detrás do outro 

pode estar relacionado à hipótese de que a síndrome da imunodeficiência adquirida, 

resultante da contaminação pelo vírus da imunodeficiência humana, pode estar 

“escondida” em qualquer pessoa, independentemente de classe social, gênero e 

idade. Por esse motivo, o símbolo da luta contra a Aids está sobre um dos 

sapatinhos, na intenção de dizer que, uma criança, um bebê ou um feto pode 

contrair, por transmissão vertical, o HIV. A transmissão vertical está representada na 

imagem do sapatinho da frente que significativamente está na posição vertical e 

encostado no sapatinho que está atrás.   

Os tons azul e rosa corroboram a chamada convencionada: “Vai ser menino 

ou menina?” O que também se destaca é a mensagem linguística: “Tanto Faz! O 

importante é que venha saudável”. Uma mensagem de apoio à maternidade, uma 

vez que o foco é a vida do bebê e a intenção é descartar a contaminação dele, 

independentemente da condição da mãe.  

Como a escrita está entre aspas, o que acontece também na parte interna do 

folder, interpreta-se, pela convenção social, que estas frases foram retiradas da fala 

de alguma gestante, pai ou responsável direto. A exclamação pode ser entendida 

com relação ao gênero, mas também pode estar relacionada ao modo de concepção 

(gravidez na adolescência, gravidez tardia, gravidez na prostituição). E o mais 

importante não é o gênero do bebê que está por vir, o que importa é a questão da 

saúde. Todavia, esse ideal de saúde sonhado por todos que “esperam um filho” 

pode acabar em frustração, com inúmeras consequências. A doença, a síndrome ou 

a deficiência não são cogitadas, não são pensadas, e na maioria das vezes se 

concretizam, numa ruptura do ideal de filho. Isso, por si só, gera grande dificuldade 
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em aceitar e prover as necessidades mais urgentes da criança que veio ao mundo, 

“fugindo” do idealizado, do padrão socialmente constituído.  

Na parte interna do folder, por estar entre aspas, lê-se a fala de outrem. No 

anverso A, a mensagem parece ser de um casal que contraiu o vírus HIV e que fez o 

tratamento gratuito indicado, protegendo o bebê. Nesse sentido, o bebê já se torna 

pessoa de direito mesmo antes do seu nascimento: é um direito não contrair o vírus 

HIV de seus progenitores e, assim, um dever destes e do médico ginecologista 

informar e realizar exames conforme a indicação do Ministério da Saúde. Ao mesmo 

tempo mostra a relação de saber-poder do progenitor, decidindo por seu filho. 

Outra fala entre aspas registra a possibilidade de, com o tratamento 

adequado, diminuir a transmissão vertical, relacionando tanto os exames quanto o 

tratamento em caso de confirmação como um ato de amor e de responsabilidade. 

Responsabilidade esta que pode ter faltado anteriormente a estes progenitores, que 

agora são “utilizados” como exemplo a não ser seguido. 

Ao realizar a leitura denotada deste informativo, S1 associa o sapatinho com 

o laço vermelho à Aids e diz que a ilustração significa “que a criança é soropositiva.” 

Após a leitura do texto escrito, falando sobre os exames para detecção do HIV, ela 

enfatiza que 

 
as mães e os pais tem que fazer, eles tem que fazer os exames pra ver se a 
criança ou os próprios pais tem o, esse soropositivo que eles falam. Daí 
porque a criança as vezes pode nascer sem esse problema, então por isso 
que a família tem que, também tem que fazer exame, tem tratamento, pela 
prefeitura não, é municipal que dá os remédios, essas coisa toda, esse caso 
aí é bem enunciado. 

 

Ao ser questionada sobre a importância ou não de receber este folder durante 

sua gravidez e se as informações ali descritas acarretariam alguma mudança de 

atitude, S1 responde: “Pra mim também não, porque eu já sabia. Não, porque a 

gente também sabe, essa gestação não é a primeira, já é o terceiro, então a gente 

sabe, tu já é ciente, então” 
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3.2.3.2 Cartão 7: Exija o teste para aids e sífilis no pré-natal. É um direito seu e do 

seu bebê 

 

 

 

 
Figura 9 - Informativo 07 (parte externa) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí  Figura 10 - Informativo 07 (parte interna) 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 
 

Mensagem denotada 

 

No anverso deste cartão informativo aparece a imagem da face de uma 

mulher, cabelo comprido trançado, olhos fechados, segurando um bebê nos braços. 

Ela toca a face do bebê com seus lábios e o seu nariz encosta levemente no olho 

direito da criança, que também está de olhos fechados. Na parte direita do cartão, 

centralizada, está a chamada: “Exija o teste para AIDS e sífilis no pré-natal. É um 

direito seu e do seu bebê”. 

No verso, na parte superior, há a frase: “O que você precisa saber para o seu 

filho nascer saudável”. Abaixo, seguem duas colunas com cinco questionamentos, 

acompanhados das respectivas respostas.  

 

Mensagem conotada 

 

A fotografia da mãe e filho afro-descendentes num momento de ternura, no 

qual a mãe beija a face do filho que está dormindo, remete o leitor para algo 

sublime: o amor materno. A imagem desse momento íntimo entre mãe e filho, 

desnudados, vai além do contato pele a pele. A mãe segura o filho cuidadosamente, 

posicionando seu antebraço e sua mão a partir das costas do bebê, acolhendo seu 

pescoço e sua cabeça. 
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Noutra posição, a imagem desliza entre a abrangência e a determinação. A 

abrangência seria usar personagens ou pessoas (mãe e filho) afro-descendentes, o 

que, ao mesmo tempo em que democratiza uma campanha pela abrangência de 

públicos, pode se tornar uma determinação étnica para as doenças sexualmente 

transmissíveis.  

A mulher aparenta cuidados com a beleza, mostra cabelos bem tratados, 

insinuando pertencimento a uma classe social com boa qualidade de vida. A 

mensagem linguística enfatiza o direito e a necessidade de se exigir o teste de AIDS 

e sífilis. Ao invés de advertir sobre um “dever”, a mensagem inverte a posição do 

Estado e tenta introduzir o sentimento de direito por parte da mãe e do bebê. Ainda 

atribui ao cidadão a responsabilidade de exigir o seu direito, mas não enuncia o 

dever médico de fazer os exames. 

Para fazer a relação entre a mensagem que a fotografia expressa e a 

mensagem escrita é necessário que o leitor interprete a fotografia como um ato de 

amor, de respeito e de maternagem. Entretanto, a pessoa que não conhece o 

código, possivelmente não fará tal relação.  

Outro fato que pode ser problematizado se refere a uma questão colocada 

pelo Ministério da Saúde: “Por isso é importante que toda gestante faça os exames 

de AIDS e sífilis no pré-natal; volte para buscar o resultado e converse com o 

médico.” Conforme mencionado anteriormente, as pesquisas desenvolvidas nesta 

área apontam que, embora os exames de Aids e sífilis sejam realizados, um 

percentual significativo das pessoas que os fazem não recebe o resultado da 

análise. 

Além da gratuidade dos exames e dos tratamentos, o texto informativo traz as 

consequências de se tratar ou não essas doenças. Destaca que, se você contraiu 

HIV ou sífilis, é de sua responsabilidade transmitir ou não ao seu bebê.  

A gestante S2 associa a imagem do cartão 07 aos sentimentos da mãe para 

com seu filho, fazendo a relação entre a imagem visual e a mensagem linguística:  

“Ela me passa uma mãe bem amorosa, zelosa com o bebezinho”. No primeiro 

momento da leitura, a entrevistada não vincula a ilustração com o tema do 

informativo que aparece no título, mas em seguida compreende a intenção do 

informativo: “Aí depois que eu li sobre a prevenção da Aids, do HIV e sífilis”.  
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A respeito da articulação necessária entre a leitura da imagem e do texto para 

compreensão do conteúdo do informativo, S2 faz um comentário que merece 

atenção: 

É, eu acho que se a pessoa não soubesse ler ela não saberia que se 
tratava dos dois testes, porque é só uma imagem de amor da mãe beijando 
o bebê, porque quer dizer amor porque ela vai pedir o teste por amor ao 
filho, mas quem não sabe ler já ia tá mais dificultado. 

 
Depois da segunda leitura, S2 comenta sobre as DST e afirma não ter feito o 

exame para sífilis: “Até como eu comentei contigo do HIV eu fiz dois exames na 

gravidez que um tinha sido extraviado e de sífilis não foi feito”. E enfatiza: “Então se 

eu tivesse o folhetim eu iria pedir pra ele fazer. Eu ia comentar com ele sobre o 

assunto, sobre o teste, como ele só pediu do HIV, então eu pediria da sífilis.” 

 
 

3.2.3.3 Cartilha 08: Sífilis na gravidez: trate com carinho 

 

 

 

 
Figura 11 - Informativo 08 - Sífilis  (parte externa) 
Fonte: Crescem  Figura 12 - Informativo 08 - Sífilis (parte interna) 

Fonte: Crescem 
 
Mensagem denotada 

 

No anverso há a imagem de uma mulher grávida, de perfil, nua. Seu rosto 

está direcionado para cima, seus olhos estão fechados, seu braço direito, ao longo 

do corpo, fixa-se na lateral do quadril. Esta imagem está no meio do informativo, 

cujo acabamento se dá “com faca”, ou seja, recortado no contorno do corpo feminino 

que aparece num tom acinzentado. O preenchimento do informativo é na cor preta. 

Ao lado da imagem há a chamada da cartilha: “Sífilis na gravidez, trate com carinho”. 

No anverso A, não há nenhuma imagem ou texto, apenas a cor preta.  
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A cartilha é composta por oito lâminas, sendo que predominam as cores 

branca e preta. Nas lâminas internas da cartilha, o preto ocupa uma faixa na parte 

superior de 3,5 cm, na qual se encontram as chamadas para a leitura do informativo. 

 

Mensagem conotada 

 

A fotografia da mulher grávida, nua, olhando para cima, lábios levemente 

entreabertos, cabelos soltos na altura do ombro, mão ao longo do corpo, parando na 

altura do quadril, pode remeter o leitor a uma imagem sensual ou até mesmo 

sexualizada. Esta mensagem porta uma ideia subliminar: é como se a imagem 

insinuasse algo que não se pode dizer. O corpo nu, o fundo preto e o semblante 

meio delirante reforçam a ideia da mulher a um só tempo sensual e artística. A 

imagem nua da mulher, acrescida do texto “Sífilis na gravidez”, parece não ter um 

endereçamento claro: estaria a mensagem referindo-se ao problema de engravidar 

com sífilis? Tratar-se-ia de prover carinho às mulheres com sífilis? Tratar com 

carinho as mulheres para se evitar a sífilis? Por que a mulher está nua?  

A interrelação dos signos para ler o sintagma: “realizar o exame da sífilis para 

prevenir a sífilis congênita; fazer o exame do companheiro; se diagnosticada a sífilis, 

fazer o tratamento adequado e informar à vigilância epidemiológica municipal e/ou 

estadual, por se tratar de notificação compulsória”, deve ser efetuada para se obter a 

mensagem conotada. Toda essa leitura pode ser resumida com a frase: “Sífilis na 

Gravidez, trate com carinho”? Por certo não. 

A cor preta sob a imagem (signo) imprime a sensação de obscuridade, sendo 

que a sífilis primária, como a própria cartilha menciona, costuma não ser percebida 

pelo paciente e, por isso, é de rápida disseminação. A sífilis pode, na fase latente, 

prolongar-se por muitos anos. Será esta a intenção da escuridão da cartilha? 

A escrita da cartilha parece se dirigir a especialistas, visto que se utiliza de 

signos complexos para a grande maioria da população brasileira. Além disso, o 

material se constitui quase exclusivamente de texto escrito, com apenas uma 

imagem, e terminologia científica da área da saúde. Por sua vez, a campanha não 

deixa claro de que se trata: prevenir ou tratar.  
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Ao realizar a primeira leitura (denotada) da cartilha, S4 faz relação da imagem 

com o título: “Sífilis - trate com carinho” e demonstra interesse em ler o informativo, 

atraída pela ilustração. Ela afirma ter escolhido o folder 04 para leitura, pautando-se 

pela imagem:  

Aqui, ‘Sífilis na Gravidez: trate com carinho’, eu ia adorar pegar um folder 
desse pra ler, até porque a foto me chamou bastante a atenção: linda. Uma 
mulher grávida nua, lindo, uma foto linda, escrito num papel preto que daí a 
sombra dela chamou bastante a atenção, bem clara, escrito com letras bem 
legal, bem branquinhas, simples: na gravidez trate com carinho. Eu ia 
adorar ler um negócio desse me chamou atenção por ser um caderninho 
bem feitinho, ia adorar, ia gostar de ler, me chamou a atenção ele, por este 
motivo. 

 

Após a segunda leitura (conotada), posiciona-se dizendo ser a mensagem 

linguística de difícil compreensão e que não se dispõe a fazer a leitura porque “ele é 

muito difícil, cheio de palavras difícil, alguma coisa eu entendo, mas olha só, nascido 

congênitos precoce, sinais, seronisa, obstrução nasal. Não ia continuar [...] e se eu 

tivesse no consultório eu não ia ler”. 

Para S5, a leitura inicial se atém ao questionamento da imagem da mulher 

grávida no fundo preto; ela não faz relação com o título (sífilis). Ao concluir a leitura 

de parte de duas lâminas do informativo, não menciona a sífilis e compara a 

dificuldade de compreensão da mensagem linguística com a Bíblia.  

A leitura do último folder causa nela certo estranhamento: “Ah, eu queria 

saber o porquê é preto. Porque me chama atenção, por que a grávida está nua num 

livro preto? No caso assim. De muita tensão [...] Ah, uma cor colorida, branquinha, 

assim cheia de florzinha”. Após a segunda leitura, S5 diz que ele é complicado. [...] 

Eu acho que podia ser [...] mais simples melhor, sabes quando tu colocas muitos 

detalhes, muito nome difícil ninguém entende, é como tu pegar a Bíblia”. 

 

 

3.2.4 Informativos 04 e 09 

 

Os informativos 04 e 09, direcionados a mulheres-mães e gestantes, contêm, 

respectivamente, as mensagens “Até os seis meses, seu bebê só precisa de leite 

materno” e “Se você é gestante, cuide da sua alimentação”. Diferentemente dos 

informativos anteriores, o público-alvo não está explícito, mas as informações neles 

contidas direcionam para essa parcela da sociedade.  
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3.2.4.1 Folder 04: Até os seis meses, seu bebê só precisa de leite materno 

 

 

 

 
Figura 13 - Informativo 04 - Aleitamento (externo) 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí  Figura 14 - Informativo 04 - Aleitamento (interno) 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 
 

  
Mensagem denotada 

 

O anverso traz duas frases afirmativas: “Até os seis meses seu bebê só 

precisa de leite materno” e “ofereça outros alimentos e continue amamentando”, 

separadas por uma linha vertical. Abaixo desse texto escrito, a imagem de duas 

mulheres, sentadas no chão sobre um pano verde. Elas estão encostadas uma na 

outra pelo ombro. Ambas seguram, em seus braços, bebês que estão sendo 

amamentados no peito. As imagens estão dispostas logo abaixo das frases; na 

primeira, um bebê com alguns dias de vida e na segunda, uma criança com mais 

meses de vida.  Na parte da dobradura do informativo (esquerda), escrito na vertical, 

de baixo para cima, o nome das mulheres que compõem a imagem, informando a 

participação na campanha de forma gratuita. 

A parte interna do folder é composta por textos escritos, sendo as chamadas 

colocadas em forma de questionamentos, dispostos em duas colunas, tanto no 

anverso A como no verso A, seguidos das respectivas respostas. No anverso A, 

constam os seguintes questionamentos: Por que amamentar é tão importante? O 

que mais o bebê ganha mamando no peito? E até quando se deve amamentar o 

bebê? Como fazer para introduzir alimentos após os seis meses? 
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O verso A inicia com a parte final da resposta ao último questionamento do 

anverso A, contendo as seguintes perguntas: Como prepará-los? Por que não usar 

mamadeira? Onde buscar apoio para amamentar? O verso A finaliza com a 

chamada “Lembre-se”, repetindo duas informações contidas nas respostas 

anteriores: a necessidade de oferecer somente o peito e a introdução de outros 

alimentos após os seis meses, com a continuidade da amamentação. 

 

Mensagem conotada 
 

A fotografia das duas mulheres que amamentam seus bebês no peito, 

alegremente, permite a leitura que a maternidade é algo sublime. O sorriso nos 

rostos enquanto amamentam revela um ato de amor, de responsabilidade e de 

determinação. A fotografia representa uma classe social que escolheu a 

maternidade e mostra mulheres que, socialmente, são aceitas pela decisão. 

Aparentemente, possuem condições socioeconômicas e afetivas propícias à 

maternidade.  

Algumas mães relatam as inúmeras dificuldades que passam ou passaram ao 

amamentar no peito, desde a dor da sucção, das fissuras, até a necessidade de se 

manterem acordadas durante a noite para alimentar o filho, bem como o tempo que 

levam amamentando-os. Há também a questão da dificuldade de amamentar depois 

dos quatro meses, quando a mulher trabalhadora, pela legislação brasileira41, deve 

retornar ao trabalho, impossibilitando ou pelo menos dificultando a amamentação.  

Tal preocupação vem assim muito antes dos quatro meses, quando a mãe 

começa a procurar um local adequado para cuidar e educar seu filho, o que em 

Itajaí, assim como em tanto outros municípios, é uma questão delicada, por não 

haver creches em número suficiente e de qualidade para atender a demanda. Assim, 

muitas mulheres são impossibilitadas de retornar ao trabalho e permanecem em 

casa ou delegam a responsabilidade do cuidar-educar a outras pessoas. E nesse 

contexto, a amamentação pode ser interrompida antes dos seis meses ou pelo 

menos não ser a única fonte de alimentação da criança como recomenda o folder. 
                                                 
41 Pela legislação brasileira, a mulher trabalhadora tem direito a uma licença por maternidade com a 
duração de 120 dias consecutivos, 90 dos quais são obrigatoriamente gozados a seguir ao parto (n. 1 do 
art. 10º do Decreto-Lei n. 70/2000, de 04 de maio de 2000). A Lei 11.770, aprovada em setembro de 2008, 
aumentou a licença-maternidade de 120 para 180 dias, para trabalhadoras da iniciativa privada. Em 
dezembro do mesmo ano, a licença foi estendida às funcionárias públicas federais. 
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O texto, em forma de perguntas e respostas, facilita a compreensão, por usar 

frases curtas e objetivas: “A amamentação traz também vantagens para a mãe. O 

sangramento pós-parto diminui, assim como as chances de desenvolver anemia e 

câncer de mama e ovários, e a volta ao peso que tinha antes de engravidar é mais 

rápida”; “Nada de chás, água ou sucos” para crianças até seis meses de idade; 

“Nunca dar chupeta nem mamadeira [...] podem causar problemas na dentição, na 

fala, infecções na boca e garganta”; “A limpeza das mãos e utensílios e o cuidado 

com a conservação dos alimentos são importantes para a prevenção de doenças 

como a diarreia.” Falas diretas que dizem o que e como fazer. 

Sobre este folder, S2 comenta: “Eu acho que ele me passa a importância de 

amamentar. As duas mães amamentando isso foi o que a primeira vez eu vi. Como 

eu tava passando, tô amamentando e tive o seio machucado, por isso mais eu me 

interessei”. 

Na primeira leitura do folder, S4 direciona seu comentário à importância do 

leite materno e, após a leitura conotada do folder, destaca a importância de 

amamentar no peito materno até os seis meses, da idade para a introdução de 

alguns alimentos e da não ingestão de outros, fazendo um paralelo entre as 

orientações do informativo e seu conhecimento prévio sobre o assunto, da mesma 

forma com o uso da chupeta. 

Para S5, “a mensagem é clara, não tem como não entender que o leite é 

importante, pelo menos até os seis meses só leite no peito, que depois a gente pode 

aos poucos, com bastante cuidado e observação introduzir outros alimentos, não dar 

chupeta”. Ela considera que  

 
a chupeta, além de deixar a criança feia, que é o que eu acho, ela também 
pode provocar, por causa da dentição, outros problemas, depois tu quer 
tirar a chupeta da criança é aquele trabalho, elas ficam doentes, então, pra 
evitar essas coisas, é melhor não dar. A mensagem é clara, é bem clara. 
 
 

Sobre a importância dos informativos, S5 comenta: “É importante, ainda mais 

por causa das cólicas, que refrigerante, tem mãe que quer dar essas coisas pra eles 

deste cedo, dar refri, dar suco com bastante açúcar, às vezes um suco de laranja ao 

invés de dar laranja lima, da laranja pêra que é a mais ácida, então é importante.” 
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3.2.4.1 Panfleto 09: Se você é gestante... Cuide da sua alimentação 

 

 
Figura 15 - Informativo 09 - Alimentação 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí  

 

Mensagem denotada 

 

O panfleto está estruturado sobre um papel branco e o texto informativo, 

acompanhado de duas imagens, está na cor azul. A chamada, na parte superior do 

anverso: Se você é gestante, Cuide da sua alimentação!, tem ao lado o desenho, em 

negrito, de uma mulher de perfil, grávida, a cabeça está inclinada para baixo, em 

direção à barriga, seu braço segue ao longo do corpo. 

Logo abaixo da chamada segue, em tópicos, o texto informativo. Ao centro à 

esquerda há uma circunferência de um centímetro que contém o desenho de uma 

garrafa, um pedaço de queijo e, aparentemente, dois ovos, todos com contorno 

preto sobre o papel branco. 

 

Mensagem conotada 

 

O panfleto, elaborado em papel simples, apresenta um tipo de letra 

(aparentemente Monotype Corsiva) que pode atrapalhar o entendimento da parcela 

da população que tem dificuldades na leitura. Os desenhos representativos que este 
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informativo contém auxiliam na chamada inicial de forma bastante simplista e 

esteticamente sem qualidade e o pequeno círculo, com menos de um centímetro, 

torna-se quase indecifrável. Seria esse o objetivo? Ou qual seria o objetivo?  

A mensagem linguística é redigida objetivamente, o que facilita a 

compreensão. Todavia, traz informações que podem ser consideradas pelas 

gestantes como senso comum, nada de novo, para além daquilo que, 

cotidianamente, escutam e fazem quando estão grávidas. 

Este panfleto não aborda as necessidades do acompanhamento nutricional da 

gestante e a importância dele para o bebê que está se formando. Da mesma forma, 

não coloca questões como o enriquecimento de alguns alimentos preconizado pelo 

MS. 

Na leitura denotada realizada por S1, as informações que menciona sobre 

nutrição são dirigidas aos seus filhos e não a ela. Declara ser “importante a gente 

saber também, das coisas, que muitas coisas vão mudando conforme vai passando 

o tempo, as coisas mudam também.”, embora a escolha do informativo tenha sido, 

segundo seu relato, pelo título:  

Ela aponta o título — “Se você é gestante... cuide de sua alimentação” — 

como determinante de sua escolha por este informativo, mas cabe considerar que a 

escolha pode também ter sido influenciada pelo conhecimento cotidiano, pois se 

refere a um tema que S1 diz conhecer bem: “É porque esse aqui é constante na 

minha vida, esse aqui, não na minha, mas na dos meus filhos. Então, é uma coisa, 

assim, que eu ensino, explico pra eles.”  

Após a leitura do texto escrito, a fala volta-se para si, o discurso assume 

novos contornos: 

Eu acho que quis passar que quando a pessoa às vezes não tem uns 
problemas como ele fala da alimentação, que também muita alimentação 
tem proteína (lendo parte do texto) algumas tem o azeite contém, sobre os 
leite também. 

 

Após a segunda leitura (conotada), remete-se a questões de alguns 

alimentos, como as proteínas que alguns alimentos contêm. Ao ser questionada se o 

informativo contribuiria para sua gestação, diz: “Não pra mim não faria diferença”. 

Quanto ao fato de ter recebido acompanhamento nutricional durante o pré-natal, 

declara: “Não o médico não falou nada, mas já é normal”. 
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3.2.5 Folder 06: Planejamento familiar  

 

 

 

 
Figura 16 - Informativo 06 - Planejamento familiar 
(parte externa) 
Fonte: Crescem 

 Figura 17 - Informativo 06 - Planejamento familiar 
(parte interna) 
Fonte: Crescem 

 

 

 Mensagem denotada 

  

Na primeira parte, as duas chamadas: “Métodos Anticoncepcionais” e 

“Existem dois tipos de Métodos” aparecem como texto introdutório do folder. 

No anverso, já na parte superior, a chamada “Planejamento Familiar” abre o 

folder, seguida por desenho de um homem e uma mulher grávida que ocupa cerca 

de 60% deste informativo. As duas pessoas estão de frente uma para a outra, 

sorridentes. Ele veste uma camisa laranjada e calça azul escuro, está com a mão 

direita no bolso da calça e com o braço esquerdo abraça a mulher. Ambos têm 

cabelos escuros e ele tem olhos verdes. Ela está de olhos fechados, veste uma 

regata no mesmo tom da calça do homem e calça amarela. Sua mão esquerda 

segura a barriga na parte baixa e a mão direita está na parte superior. 

A quarta parte do informativo contém outro desenho de um homem e uma 

mulher sorridentes, de olhos fechados, cabelos ruivos. Ele veste camisa amarela e 

calça marrom, com a mão esquerda abraça a mulher e com a direita aponta para o 

bebê que está no colo dela. A criança, de olhos verdes, chupeta na boca, está 

sorridente, de braços abertos, usa somente fraldas e sapatinhos brancos nos pés. A 

mulher está com um vestido curto em tom lilás. Esta imagem, da mesma forma que 

a imagem anterior, ocupa 60% desse espaço do informativo. 

A parte interna do folder é constituída de desenho e texto escrito. As 

chamadas são sempre na cor laranja, seguidas de palavra-chave na cor azul 



 

 

93 

 

turquesa e do texto explicativo. Os desenhos representativos estão dentro de 

circunferências: Métodos Temporários/Métodos Naturais:  

• Tabelinha e método de ovulação: o desenho representativo é o da mão 

direita de uma pessoa em posição de pinça; entre os dedos indicador e polegar, um 

muco. 

• Métodos de barreira: camisinha (ou preservativo), camisinha feminina, 

diafragma e espermaticidas: ao lado do texto explicativo sobre camisinha está o 

desenho de um preservativo masculino. 

• Métodos hormonais, subdivididos em: pílula, anticoncepcional injetável de 

baixa dose, implantes, outros métodos hormonais, endoceptivo, DIU-Dispositivo 

Intrauterino. Há dois desenhos representativos: de uma cartela de pílula com uma 

seringa contendo um pouco de líquido e o endoceptivo segurado pela mão direita de 

uma pessoa. 

• Métodos definitivos, laqueadura e vasectomia: nesta parte há dois 

desenhos representativos. O primeiro é composto pelos órgãos internos femininos: 

útero e trombas que estão interrompidas por duas linhas paralelas vermelhas na 

vertical. O outro coloca em perfil o aparelho reprodutor masculino, com duas linhas 

vermelhas, paralelas e na horizontal, no canal que sai dos testículos.  

Para finalizar, há uma tarja de amarelo intenso com a chamada em vermelho: 

“Preste Atenção”, enfatizando a necessidade de consultar um médico para auxiliar 

na escolha acertada quanto ao método anticoncepcional a ser utilizado.  

 

Mensagem conotada 

 

O Folder 06 é direcionado a jovens e adultas que não desejam engravidar. 

Toda a mensagem linguística discursa incisivamente sobre os métodos 

anticoncepcionais. Neste caso, o informativo é de elaboração de uma empresa, 

pessoa jurídica, mas ao ser aceito e distribuído pela SMS à população, assume a 

política e o discurso do Governo municipal. A orientação referente ao planejamento 

familiar fica restrita ao ato de não se ter um filho, de não engravidar.   
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O folder tenta passar a imagem de um casal, pai e mãe, feliz, esperando seu 

bebê. Tal felicidade pode ser interpretada pelo fato de terem feito planejamento 

familiar, ou seja, desejarem e organizarem o nascimento do filho. Ela segura a 

barriga quase mostrando o bebê que carrega. Este folder tem como característica a 

simplicidade, uma vez que a imagem ilustrativa é um desenho de um casal de etnias 

diferentes, aparência simples, de fácil identificação popular. 

A imagem seguinte apresenta um outro casal, diferenciado do anterior pela 

coloração dos cabelos (pode até parecer que as mesmas pessoas, mostradas antes, 

tenham pintando o cabelo, mas esta não é a leitura inicial). Tal diferenciação poderia 

ter sido evitada para não interferir na continuação da cena: mãe grávida e, na 

sequência, mãe após o nascimento com seu bebê no colo. A mulher, pós-parto, já 

está sem nenhuma barriga, com um vestido que termina após as nádegas. A 

imagem mostra um bebê ativo, sorridente, saudável, usando bico e somente com 

fraldas.  

Tal cena pode ser problematizada, já que as orientações pediátricas e 

fonológicas contraindicam o uso de chupeta. Interessa, neste ponto, confrontar a 

imagem usada neste material com a seguinte mensagem do Folder 4: “Nunca dar 

chupeta [porque ela pode] causar problemas na dentição, na fala, infecções na boca 

e garganta”. Nota-se também a inadequação das vestimentas, sendo que um bebê 

recém-nascido não pode ficar sem roupas apropriadas. Nesse caso, o informativo 

auxiliaria ainda mais se evidenciasse o bebê sem o uso do bico e com roupas mais 

adequadas à sua proteção. 

Os desenhos representativos também evocam determinado conceito de 

família: pai, mãe e filho felizes. Será que o planejamento familiar pode ser feito 

apenas por um casal assim constituído? E a produção independente? E a gravidez 

tardia ou precoce?  

Os desenhos da parte interna do folder auxiliam no entendimento da 

mensagem linguística, embora ela contenha palavras que não fazem parte do 

cotidiano de grande parte da população. Mas de modo geral, a escrita é clara e 

simples, facilitando a leitura das informações sobre os métodos anticoncepcionais 

indicados para o planejamento familiar. 
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Este informativo, embora aborde a questão do planejamento familiar, traz 

informações de como evitar a gravidez, mas não das ações que a mulher ou o casal 

deve assumir, segundo as deliberações do MS, quando decide ter um filho. Será que 

a intenção do Governo é apenas evitar a gravidez? 

Para falar sobre a mensagem denotada do folder, S3 menciona sua própria 

conduta, retomada depois da segunda leitura (leitura conotada), quando acrescenta 

em sua narrativa o uso dos métodos anticoncepcionais. 

A leitura da mensagem linguística do Folder 6 não se deu na íntegra. S3 lê as 

chamadas, as imagens e em seguida se posiciona: 

  

É como eu te expliquei, a gente leu ali do planejamento familiar, eu tive meu 
planejamento familiar, eu fiz, eu tô 14 anos casada, eu esperei 8 anos pra 
ter o meu primeiro filho, então aqui no caso a pílula [apontando para a 
imagem], eu tomei pílula até... não, não quero. Agora eu tenho dois filhos já, 
qual é o meu objetivo (risos), assim, qual é o meu objetivo, tomar pílula? O 
meu marido pretende fazer a vasectomia, estão aí [apontando para as 
imagens e chamadas no informativo] Então assim, tem vários métodos pra 
pessoa, porque tens uns que tem um monte de filho e não tem condições 
de ter, mas tá aqui [apontando para o informativo], não é. Ah, porque eu 
não sabia [...], quando a gente vê esses informativos, rodando na rua essas 
coisas assim, aí a gente vê que tá ali, tá explicadinho. [...] Por que assim, 
não precisa nem tu ler, sabe assim, porque a pessoa, assim a própria 
imagem já faz, a pílula, os métodos, mesmo a pessoa não queira ler, muitas 
pessoas não sabem nem ler, mas por isso aqui já dá uma noção. 
 

 

3.3 Informativos direcionados a toda a população 

 

Os informativos 05, 10, 11 e 12: PSF Itajaí, Sorria!, Cartilha de Vacinas e 

Câncer de Pele possuem direcionamentos para a toda a população, não delimitam 

idade, nem público-alvo. Importa lembrar que as fontes emissoras (com exceção do 

Folder 6), o MS e a SMS, são os órgãos responsáveis pelo planejamento do 

material. A seleção da imagem, o retoque, a intitulação, a delimitação dos espaços 

para os textos são fatores de extrema importância, porque compõem as mensagens 

que serão lidas pela população, incluindo de forma especial as gestantes. A 

escritura do texto é essencial na elaboração dos informativos. Ela deve considerar 

as características do público-alvo, ser objetiva e clara para facilitar a leitura e a 

compreensão das mensagens, evitando dúvidas, como as percebidas no Folder 12 

(ver a leitura conotada do folder citado), com referência à questão do sol para bebês. 
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3.3.1 Folder 05: Programa de Saúde da Família - PSF 

 
 

 

 

 
Figura 18 - Informativo 05 - PSF (parte externa) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 Figura 19 - Informativo 05 - PSF (parte interna) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 
 
Mensagem denotada 

 

Na parte superior do anverso, consta o nome da instituição: Secretaria 

Municipal de Saúde. As três primeiras palavras estão escritas na cor azul escura e a 

palavra “Saúde” está em vermelho. Logo no centro está, em negrito, a sigla PSF 

Itajaí, abaixo: Programa de Saúde da Família.  

Seguindo verticalmente, há a logomarca desenhada do programa, constituída 

de formas geométricas. O verso é composto por um questionamento na parte 

superior: Quais as prioridades do PSF? Segue com a resposta, organizada em seis 

tópicos.  

A terceira parte inicia com uma frase interrogativa: O que é PSF? A resposta 

segue, contendo uma imagem que acompanha o texto e é composta por duas 

mulheres dispostas uma em frente à outra. A mulher que está de costas usa calça 

azul escura e colete amarelo com o dizer: Agente Comunitário; o logotipo não está 

inteligível. A mulher que está à sua frente segura um papel na mão direita, usa 

óculos, camiseta cor-de-rosa pink e bermuda azul turquesa. Na frente dela, ou seja, 

entre as mulheres, há uma cerca com barras de ferro que as separa. Abaixo, segue 

uma frase que abre para um texto explicativo: Objetivo do PSF. 

No anverso A, há duas frases interrogativas: Como é composta a equipe? E 

qual a competência de cada membro da equipe? A primeira resposta abre para dar 

continuidade ao questionamento seguinte. Entre as duas frases interrogativas 
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aparece a imagem de uma sala, na qual há uma mesa e três cadeiras. No lado 

esquerdo, a imagem de um médico sentado, estetoscópio contornando o pescoço, 

cabeça baixa, olhando para um papel branco; com a mão esquerda segura uma 

caneta e escreve algo sobre a folha.  

Sobre a mesa há vários outros papéis e uma lata de alumínio com dois 

canudos de plástico. À frente do médico estão sentadas uma criança e uma mulher. 

A criança está sentada próxima à parede da sala. Seus braços estão sobre a mesa, 

onde seu rosto se apóia; ela olha o papel que está sendo utilizado pelo médico. A 

mulher também observa esse papel; está sentada mais distante da mesa. Suas 

mãos estão unidas à frente do corpo e se apóiam nas pernas, sendo que no punho 

esquerdo há uma faixa de contenção.  

No verso A segue a resposta da segunda frase interrogativa, tendo no centro 

a imagem de um carro branco. Na porta do motorista aparece o brasão do município 

de Itajaí e, na outra porta, a logomarca do Programa da Saúde da Família. Na parte 

final da lateral lê-se a frase: Programa da Saúde da Família. Na parte de trás do 

carro está escrito: Itajaí-SC. O carro está estacionado na frente de uma casa branca. 

Na parte final da terceira parte interna do folder, há uma fotografia retirada 

numa rua de barro, tendo como pano de fundo um morro com grama e algumas 

árvores; ao fundo uma casa pintada na cor branca. Na estrada de barro, duas 

bicicletas são guiadas por duas mulheres vestidas com coletes vermelhos e calças 

jeans escuras. Na frente de cada bicicleta há uma cestinha que carrega uma mochila 

e pastas.  

 
Mensagem conotada  
 

 
A cor vermelha que destaca a palavra Saúde pode estar relacionada ao 

sentido de amor ou com o sinal de perigo que esta cor representa: Cuidado, sua 

saúde pode estar em risco! Como se trata de um Programa de Saúde da Família, a 

mensagem coloca em alerta a saúde do núcleo familiar. A logomarca traz consigo 

um conceito de família: pai (na cor azul claro), mãe (na cor vermelha) e filho (na cor 

branca). Alguns leitores podem interpretar como sendo dois adultos (sem 

determinação de gênero) e uma criança. A mãe, coincidentemente ou não, está na 

cor vermelha, o que pode remeter o leitor a fazer a mesma relação com a palavra 
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Saúde descrita acima: amor ou sinal de perigo. A criança está com os braços 

abertos e estendidos para o alto, representando alegria e saúde, se for considerado 

o sintagma do folder. A imagem mostra uma cena do perímetro urbano: prédios e 

casas. Não são representadas as comunidades rurais ou agrícolas. 

A fotografia que acompanha a frase “O que é PSF?” mostra a agente 

comunitária sendo recebida por uma moradora que segura um cigarro na mão 

direita. A conversa, o cadastramento e/ou a orientação, conforme os objetivos do 

PSF, possivelmente acontecem fora da casa, conduzindo à suposição de que a 

moradora não abre o portão de sua casa, ou seja, fica a hipótese de haver certa 

resistência da mulher quanto ao trabalho da agente de saúde. 

Na fotografia da parte interna, que ilustra a chamada: “Como é composta a 

equipe?”, aparece uma lata de alumínio com dois canudos sobre um papel que está 

sobre a mesa. A cena do médico preenchendo o formulário e a lata de alumínio ao 

lado, possivelmente um refrigerante, pode ser interpretada como falta de higiene e 

de inadequação alimentar. Infere-se que o profissional que deveria promover e 

preservar a saúde da população, por meio de exames e orientações, também 

fornece exemplos que podem ser considerados inapropriados aos objetivos a que se 

propõe, sobretudo quando se mostra um consultório médico em um folder que fala 

em saúde. 

A imagem das agentes comunitárias andando de bicicleta contrasta com a 

imagem do automóvel Fiat Doblô, praticamente novo, usada com intuito de passar à 

população a mensagem que o Programa atende em diferentes localidades e de 

diferentes formas. 

O folder é destinado a informar a população sobre o Programa e para isso 

traz informações sobre as prioridades, o objetivo, composição da equipe e suas 

respectivas funções, o que facilita a leitura do receptor. No que se refere à 

competência de cada membro da equipe, há mensagens linguísticas que deixam em 

dúvida a ação a ser desencadeada, como por exemplo: Busca ativa (competência 

médica); pré e pós-consulta, curativos (competência do auxiliar de enfermagem). 

Faltou informar quais as ações que as delimitam. Na descrição das prioridades, o 

informativo coloca, no mesmo item, questões relacionadas ao pré-natal, à prevenção 

de câncer do colo uterino e de câncer de mama e à atenção à menopausa. Estes 
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tópicos no mesmo item geram confusão, pois são ações diferenciadas e 

desenvolvidas em situações distintas.  

A gestante S5 demonstra conhecer o tema do informativo e faz suas 

colocações a partir dele, tecendo comentário referente à imagem do carro na leitura 

denotada: “Esse carro aí não tem não, aqui elas [as agentes de saúde] trabalham 

com o carro delas.” Após a segunda leitura (conotada), a entrevistada confronta as 

ações da equipe do PSF com seus próprios conhecimentos. 

 
O PSF família que eu sei é que cada casa, a família [...] tem um 
cartãozinho, o teu marido tem outro e cada um tem uma fichinha, não, é um 
prontuário pra família [...] cada rua tem uma... tipo assim, uma assistente 
que passa, elas passam aqui, elas se precisar de remédios elas trazem, se 
precisar marcar uma consulta elas marcam pra ti tu não precisa ir lá, é isso. 
 

 
A respeito do trabalho da equipe do Programa Saúde da Família, S5 entende que 
 
 

pode contar com o médico que trabalha com essa equipe, quando a gente 
não pode ir lá eles vem até aqui, elas são importante sim. [...] as vezes 
dependendo do estado que a pessoa tá, eles próprios vem visitar a gente, 
que nem quando eu tive ela, eles também tiveram aqui, então é 
interessante isso, porque quando a gente não pode ir lá, eles também vem 
até a gente, isso é importante. 

 
3.3.2 Panfleto 10: Sorria! 

 

 

                           
  

Figura 20 - Informativo 10 - Sorria! (parte externa)                 Figura 21 - Informativo 10 - Sorria! (interna) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí         Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 
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Mensagem denotada 

 

Este panfleto traz no anverso a chamada: “Sorria! É o melhor que você pode 

dar ao profissional que se dedica à sua saúde bucal”. Continua com uma frase 

introdutória seguida por texto informativo. Os itens de orientação estão escritos em 

nove tópicos dispostos verticalmente, um abaixo do outro. No verso, verticalmente à 

esquerda, aparece a chamada “Odontologia Itajaí”, seguida de outras duas 

chamadas sobre cuidados com o bebê e cuidados com a família; entre estas é 

colocado o texto informativo. 

 

Mensagem conotada 

 

O panfleto traz informações escritas que, para serem compreendidas, 

necessitam do conhecimento da língua, pois não há apoio visual de imagens ou 

desenhos representativos. Dessa forma, o panfleto é dirigido para a parcela da 

população alfabetizada funcional. As informações referentes aos bebês se 

restringem a uma frase: “Para limpar a gengiva do bebê, molhe a ponta da fralda ou 

da gaze em água limpa e passe suavemente da gengiva”, o que deixa vagos todos 

os cuidados nesse início de dentição.  

Informações sobre mamadeiras, chupetas, amamentação, início da dentição 

e outros cuidados deveriam estar presentes, considerando a necessidades de 

atenção intensa nessa etapa. O panfleto carece ainda de orientações sobre os 

cuidados específicos das gestantes e, em caso de infecções ou inflamações, quais 

as providências a serem tomadas. 

Ao fazer a leitura da mensagem linguística, a entrevistada S4, que já havia 

tido acesso a este informativo no período gestacional, ateve-se à questão da 

limpeza da gengiva do bebê e da pouca informação/orientação que o material traz 

sobre o assunto. 

Outra contradição ou eu não sei ler, porque diz para limpar a gengiva do 
bebê molhe uma fralda em água limpa, para limpar a gengiva do bebê após 
a cada mamada, aqui não diz que após a cada mamada limpar, aqui não diz 
é só para limpar a gengiva do bebê mais eu não entendi não me da 
nenhuma orientação eu sei do malefício deixar a gengiva sem limpar, mas 
esse não me diz nada. Aqui não diz que a cada mamada limpar. (S4) 
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3.3.3 Cartilha 11: Cartilha de vacinas: para quem quer mesmo saber das coisas 
 

 

 

 

 
Figura 22 - Informativo 11 - Vacinas (parte externa) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 Figura 23 - Informativo 11 - Vacinas (parte interna) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 
 
Mensagem denotada 

 
 
O anverso (capa) traz na sua parte central o desenho de um boneco na cor 

branco-azul, com cabeça em formato de gota d’água. Este boneco está com um olho 

aberto e o outro cerrado, o braço direito esticado, o braço esquerdo em posição 

fletida e as pernas esticadas para trás. Presa ao pescoço uma capa azul royal e no 

peito um hexágono dentro do qual está escrito “Zuper ZG”. Na parte inferior da 

cartilha aparece a chamada principal: “Cartilha de Vacinas, para quem quer mesmo 

saber das coisas”.   

No anverso A (capa), ocupando praticamente todo o espaço, um desenho de 

várias pessoas com idades diferentes reunidas: duas crianças, dois adolescentes e 

dois idosos, cada par se entreolhando de frente. Há também mais dois adultos, um 

atrás do outro, e uma mulher adulta e sozinha que está próxima ao grupo. 

Verticalmente estão dispostos, primeiro os idosos que possuem cabelos 

brancos, o homem com pouco cabelo e a mulher de coque; ambos de óculos. Ele 

usa camisa manga longa azul clara, calça social bege, sapatos marrom escuro; 

segura, na mão direita, um guarda-chuva azul royal com cabo de madeira. Ela usa 

vestido manga longa lilás, nas costas um xale roxo florido, meia calça puxando para 

cinza e sapatilhas marrom claro. Logo abaixo, está o casal de adolescentes e a 

adulta que está só. A garota tem cabelo curto, usa mini-camiseta vermelha, 
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deixando à mostra a barriga, calça azul royal, brincos no formato de argolas e batom 

rosa. O adolescente tem cabelo encaracolado na altura dos ombros e acima dos 

olhos, usa camiseta acinzentada com mangas na altura do cotovelo, calça com 

bolsos laterais na cor azul, sapatos acinzentados e está com uma mochila nos 

ombros da mesma cor da camiseta, deixando aparecer um caderno e uma régua. 

Seguindo, estão dispostas as duas crianças e os dois adultos. O menino segura dois 

balões, um verde e o outro azul; seu cabelo aparece somente na parte superior da 

cabeça; veste camiseta amarela, shorts azul claro com listras amarelas na lateral, 

tênis acinzentados. A menina está com o cabelo amarrado nas laterais, usa vestido 

e meias cor de rosa, sapatilhas esverdeadas. A adulta, grávida, tem cabelos 

castanhos compridos, usa vestido verde com uma barra na parte inferior e sapatilhas 

marrons.  

Na parte interna da cartilha, as páginas estão em cores diferentes e constam 

as seguintes chamadas: Para quem quer mesmo saber das coisas; Cartilha de 

Vacinas; Vacinas para Crianças; Vacinas para Adolescentes; Vacinas para Homens; 

Vacinas para Mulheres; Vacinas para Idosos; Estados do Brasil onde a Vacina para 

Febre Amarela é indicada; Quadro de vacinas e As vacinas provocam reações? 

Cada segmento de vacina é acompanhado pelos desenhos descritos 

anteriormente. Assim, na parte que fala da vacinas para crianças, numa página 

inteira, está o desenho das crianças e na página seguinte iniciam as informações 

referentes às vacinas dessa faixa etária. O texto explicativo segue, em toda a 

cartilha, a seguinte formatação: “Vacina Contra ________” (o nome da doença) e, 

entre parênteses, o nome da vacina. Abaixo, seguem as chamadas: Vacinas; Como 

se aplica? Quem deve tomar? Quando é preciso tomar a vacina? Quais os 

benefícios da vacina? Antes de cada item desses há um desenho representativo, 

respectivamente: vidro azul com rótulo branco contendo uma cruz vermelha e tampa 

amarela; injeção; a face de cada pessoa conforme a faixa etária para qual a vacina é 

indicada (seguindo os desenhos do anverso A); calendário com o numeral 1 em 

vermelho e uma margarida amarela com miolo laranja e uma folha verde.  

Também há em toda a cartilha um desenho representativo para cada tipo de 

doença. São monstros caricaturizados que têm no peito a letra inicial da doença. 

Cada vez que a vacina é indicada para a faixa etária, o suposto monstro aparece em 

algum local da página. 
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Mensagem conotada  

 

A cartilha chama a atenção pelas cores vivas e variadas que, na constituição 

do sintagma, a tornam alegre. A estética e o material utilizado para a impressão são 

pontos que se destacam positivamente. O mascote Zé Gotinha está na capa, o que 

permite identificar rapidamente qual o assunto tratado no material impresso. Sobre o 

aspecto da associação da imagem ao conteúdo, S2 comenta: 

 
E essa aqui da cartilha, como é aquele Zé Gotinha na frente, então também 
acho bem popular, em campanha, como tu falasse em televisão, no posto 
mesmo passa quando é época da campanha, sempre tem, então eu acho 
que o pessoal já conhece. 

 

O mascote traz no peito o mesmo símbolo utilizado pelo personagem Super-

Homem, mas no lugar do “S” do famoso herói aparecem as letras ZG. Estas iniciais 

possivelmente não são lidas pela população na sua especificidade, sendo que o 

mascote com sua capa já remete, para quem o reconhece, ao Super-Homem ou 

Super-Zé Gotinha.  

A imagem do anverso A, com uma leitura mais atenta, também já esclarece 

que a mensagem da cartilha de vacinas abordará diferentes faixas etárias; 

começando pelas gestantes e indo até os idosos. As roupas desses personagens 

auxiliam àqueles que leem a mensagem, pois traduzem o modo costumeiro de se 

vestir da população, ou seja, possivelmente haverá identificação daquele que lê com 

a sua faixa etária ou a sua condição humana. Aspecto interessante é que as 

imagens fixam padrões já estabelecidos de cores e vestimentas conforme o gênero. 

A cartilha permite, ao leitor mais atento e com prática de leitura, identificar as 

faixas etárias rapidamente, sendo que cada segmento está caracterizado por 

diferentes cores. A associação das imagens do anverso A com os tipos de vacina e 

o público ao qual elas se destinam auxilia a compreensão dos textos informativos 

que sucedem as ilustrações.  

Outro apoio à leitura da mensagem denotada são os mesmos símbolos para 

cada informação. Esta abordagem facilita a leitura e a torna mais lúdica, pois as 

informações envolvem conhecimentos acadêmicos que precisam ser apresentados 
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numa linguagem popular, mais acessível à população. Os monstros ou mascotes 

para cada vacina também auxiliam nesse processo.  

 As informações sobre as vacinas conotam a mensagem de que os 

produtores da cartilha têm a intenção de fazer a população compreendê-las. 

Todavia, no caso daqueles que não fazem uso da leitura, embora alfabetizados, a 

cartilha provavelmente não será compreendida na íntegra, porque são muitas as 

informações. Mas o ponto positivo é que este material poderá servir como uma 

agenda, um caderno de anotações para lembrar da vacinação em cada faixa etária.  

A gestante S1, na primeira leitura (denotada) da cartilha, fala que “não é só as 

crianças que tem que vacinar, idosos, tem essa coisa da rubéola, dá, um monte de 

coisa.” Quanto ao símbolo da campanha contra a AIDS, ela o identifica e o relaciona 

à campanha da vacinação: “Zé Gotinha”, revelando que capta informações sobre 

essa questão “na televisão bastante, no rádio essas coisas assim.” 

Após a segunda leitura, S1 se surpreende com a oferta de vacinas para 

adolescentes: “Uma coisa que eu não sabia era isso aqui. [...] Eu achava que não 

tinha, entendeu?” A entrevistada relata que a última vacina do filho foi aos cinco 

anos e fica aparentemente curiosa para saber se seu filho precisaria ou não tomar 

alguma outra vacina.  

S2 identifica o Zé Gotinha na capa da cartilha e fala da campanha de 

vacinação. Ao término da segunda leitura, afirma que as informações são 

esclarecedoras, pois o informativo revela o que significam as siglas das vacinas, traz 

a idade e a imunização. Também coloca que se ateve mais às necessidades de 

vacinas das suas filhas. 

 
A cartilha o que mais chamou a atenção foi pela cor, pelos desenhos, 
porque ela me lembra um livrinho infantil. Depois o conteúdo eu achei bem 
interessante porque explica bem sobre as doenças de cada tipo de vacinas, 
a idade que a criança tem que tomar, eu me prendi mais pela idade da I. 
(filha recém-nascida), que vai fazer dois meses e pela de adolescente que a 
minha filha tomar os reforços agora. [...] As vacinas da B. (filha mais velha) 
eu também fiz todas certinhas, então eu tinha bastante cuidado em fazer na 
época certa a vacina, então eu tenho bastante cuidado com a carteirinha 
dela, eu acho que foi mais esclarecedor pelos tipos de doença que protege 
cada, porque às vezes é só uma sigla que a gente, que a gente dá a vacina 
e tu não sabes quais são as doenças. [...] Bem esclarecedora, eu acho bem 
interessante, eu acho que eles até poderiam dar quando a gente leva o 
bebê pra vacinar, eles deveriam fornecer pra mãe uma cartilha dessa. 
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3.3.4 Folder 12: Câncer de pele 

 

 

 

 
Figura 24 - Informativo 12 - Câncer de pele (externo) 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 Figura 25 - Informativo 12 - Câncer de pele (interno)  
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itajaí 

 
Mensagem denotada 

 

Na parte superior do anverso, a chamada “Secretaria Municipal de Saúde” 

abre o folder. No centro deste há o desenho representativo de um sol com óculos, 

nariz e uma boca sorridente. Abaixo, a chamada: Câncer de Pele, Vamos prevenir. 

Abaixo dessas chamadas, segue o texto informativo disposto em tópicos. No verso, 

além da chamada e do texto informativo, há outro desenho representativo de um sol 

usando óculos. 

Na terceira parte, assim como no verso, o desenho representativo está na 

parte inferior: um guarda-sol com listras nas cores vermelha e azul claro, inclinado, 

encostando-se ao chão de areia, um sol alaranjado e duas linhas onduladas na cor 

azul. Também no anverso A, o desenho representativo está na parte inferior: um 

guarda-sol hasteado nas cores azul royal e amarelo intenso, um sol amarelo, um 

rádio cinza, uma caixa vermelha com alças nas laterais e tampa bege e, sobre esta, 

um copo transparente contendo um líquido avermelhado e um canudo. 

No verso, além da chamada e do texto informativo, há um desenho 

representativo de um sol laranja com amarelo e, ao lado, um copo cheio de água. E 

na terceira parte A, os desenhos representativos estão na parte inferior: uma mulher 

com maiô listrado rosa pink e preto, com as mãos nos cabelos longos, saindo da 

água; um pequeno frasco branco com um rótulo contendo um sol e o desenho de um 

homem até a cintura, nu, com boa aberta e as mãos segurando os óculos de praia 

sobre os olhos.  
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Mensagem conotada 

 

A posição de quem exerce o saber/poder está já na entrada do informativo, 

bem como o local deste poder disciplinar. A imagem do sol de óculos auxilia na 

leitura da mensagem proposta pelo folder.  

Embora o folder coloque, no texto escrito, que o filtro solar deve ser utilizado 

em diferentes momentos, ao “ar livre” ou “sob o sol”, as imagens que constam no 

informativo são todas de praia, reduzindo o impacto da mensagem que o informativo 

tenta colocar: a de que  é preciso romper o mito de que “filtro solar é só para ir à 

praia”.  

Outro desenho que está solto e que não permite a leitura é uma ampola entre 

o desenho de uma mulher saindo da praia e o de um homem com óculos de 

mergulho. Esta ampola será lida como um frasco de remédio e não como um filtro 

solar, se é esta a intenção. Da mesma forma, o desenho do homem com os óculos 

de mergulho não deixa claro o objetivo da imagem: Por que a boca aberta? 

A mensagem linguística que mais chamou minha atenção, por estar 

diretamente associada ao estudo aqui apresentado, refere-se ao parágrafo: 

 
Bebês até seis meses: 
Nada de sol para eles, nem de filtros solares. Bebês devem ficar na sombra 
total. Quando sair na rua com seu filho, use sombrinha para sol. 

 

Este texto está dizendo que os bebês não precisam de sol, o que contraria a 

recomendação de especialistas da área de saúde, que julgam essa informação 

incorreta.  Este fato deve ser problematizado, porque este informativo foi distribuído 

à população contendo uma informação equivocada ou, no mínimo, mal estruturada. 

Se a intenção era dizer que bebês não podem tomar sol entre 10 e 16 horas, o 

objetivo ficou comprometido. Ao invés de orientar as mães, a mensagem pode 

confundi-las em relação à necessidade ou não de sol para essa faixa etária. 

Quanto à leitura inicial deste folder, cujo primeiro contato se deu num 

consultório médico, a entrevistada S3 diz que o desenho chamou sua atenção e de 

seu filho e relata:  
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É, eu tava lá [no consultório] eu peguei e disse, oh, prevenção contra, eu 
tava até com o meu menino, aí ele perguntou: mãe o que é isso?, eu disse: 
Meu filho quando a mãe vai pra ficar no sol, ah passar o protetor, -“ah mãe 
pra quê?”. Sabe que criança não gosta e tal, aí ele disse isso aqui é pra 
isso, porque ele achou muito bonitinho isso aqui [referindo-se ao desenho 
do sol com óculos]. (S3) 
 

Nessa leitura denotada, S3 faz menção à prevenção do câncer de pele e 

remete à ação do uso de protetor solar e boné para seu filho e não para si própria. A 

explicação para o filho foi pautada nos conhecimentos prévios; ela não chegou a ler 

a mensagem linguística: “Isso, aí eu falei pra ele, é câncer de pele, a gente cuida 

desde criança, por isso a mãe passa protetor, boné não sei o que, aí a gente 

explicou pra ele. Eu lembro bem do panfleto”. 

Após a segunda leitura (conotada) do informativo, S3 menciona a 

necessidade de cuidar mais da pele e pegar sol durante a gestação, observando os 

horários mais adequados. Direcionando a leitura para a prevenção materno-infantil, 

se refere também à exposição do bebê ao sol:  

 
A gente se cuida mais, acaba, como eu vou te explicar, ah... se prevenir, a 
cuidar mais da pele. Na gravidez a gente precisa pegar um pouco de sol, 
como o bebê até precisa, mas é nos seus cuidados, nos seus horários, 
então a gente lendo o panfleto desse ele vai auxiliar. [...] É que na verdade 
ele [o folder] tá falando de sol excessivo, é muito importante, é mas assim, o 
bebezinho, o sol, o sol eles tem que pegar, mas aqui tá falando do sol 
excessivo né? 
 

Ao reler a mensagem linguística do informativo que fala mais especificamente 

dos bebês, a entrevistada faz relação desta parte da escrita do folder com as demais 

informações que leu anteriormente, fica em dúvida sobre os procedimentos 

referentes à exposição de sua filha ao sol.  

 

Nada de sol não, eles tem que ter sol, nós precisamos de sol, mas não 
nada, entendeu? [...] É porque assim, nada de sol para eles, pro bebê até 6 
meses, nada de sol para eles, tanto que eles pegam sol pela manhã. [...] É 
isso, pra quem pega, claro que aqui eu acho que eles tão, que eles querem 
passar do sol excessivo, das 11 às 15 horas, então nada de sol, ficou meio 
ruim, assim, pra nós mães, eu todo dia de manhã 8, 8 e meia que é sol das 
7 horas que é sol de verão, ela pega sol, porque o sol na verdade a gente 
precisa de sol, claro que não o sol forte. [...] É deixa a gente em dúvida, 
isso, assim é, será que o sol que eu tô dando pra ela tá prejudicando ou 
não?” 

 

A fala da mãe reflete a dúvida entre a mensagem linguística, as orientações 

que recebe de seu pediatra e os conhecimentos que adquiriu ao longo da vida. 
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Já S4, na primeira leitura, tece opiniões quanto à composição do informativo, 

fazendo um paralelo entre as imagens e o que elas trazem de orientação: “gostei, 

achei bacana, achei do tamanho interessante que me chamou minha atenção de lê, 

gostei das informações que me acrescentou em relação aos dos bebês”. A partir da 

segunda leitura, julga importantes as informações dispostas no material, 

relacionando-as com um caso de câncer de pele na família, e se posiciona dizendo: 

 
A princípio, eu achei bem interessante porque enfatiza bastante o protetor 
solar, que no nublado, sol ou sem sol tem necessidade, chama a atenção 
ali, bota bem claro o câncer de pele tem cura, é um dos fatores que me 
chama atenção, talvez por isso eu tenha pego esse folder, já tenho 
conhecido ela, porque a minha mãe tem câncer de pele. Então, acho 
interessante, tenho as informações que tá aqui, já tenho essas informações.  
 

Lendo novamente a informação referente aos bebês, S4 diz que o informativo 

entra em contradição com a fala médica e com a mensagem do próprio informativo: 

“o sol é um importante fonte de vitamina D e fortalece os ossos”. 

 
Eu entendo que... a única coisa que me chama a atenção é que entram em 
contradição com os médicos os pediatras porque aqui diz nada de sol pra 
eles, nada, eles tem que ficar na sombra, ele não pode pegar porque na 
infância diz ali, que tem câncer de pele. O médico diz para deixar a criança 
tomar banho de sol horários das 7 da manhã às 10 ou 9 assim em relação 
usar sombrinha é pra tomar sol ou não, porque diz para não tomar banho de 
sol, aqui no começo diz assim: o sol é uma importante fonte de vitamina D e 
fortalece os ossos ainda, e esta bem claro, nada de sol e filtro solar pra eles 
até os seis meses eu não estou entendendo. 

 

Finalizando esta etapa da pesquisa, a leitura dos informativos me pareceu 

afirmar ou confirmar a fundamentação teórica, entendida a partir da visão dos óculos 

de Foucault. A cada leitura do informativo eu via o Governo, o governamento, o 

saber, a biopolítica. Todos os informativos demonstraram ser dispositivos, pois 

queriam normalizar comportamentos. Não estou aqui indo a favor ou contra tais 

direcionamentos, apenas analisando os dados a partir do referencial teórico que deu 

sustentação a este estudo. Enfim, foi por esse motivo que as categorizações ficaram 

difíceis; todos os informativos pertenciam à categoria de dispositivos classificados 

por Foucault como de governamento. 
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3.4 Dispositivos de governamento 

 
Todos os informativos analisados nesta pesquisa foram considerados 

dispositivos de governamento, pois ampliam o exercício do poder com a finalidade 

de normalizar comportamentos por meio de discursos, regras, enunciados 

científicos. Também respondem a determinadas urgências de forma estratégica. 

Os atributos dos dispositivos podem ser observados em praticamente todos 

os informativos analisados. Os informativos 2 (GAMA) e 5 (PSF Itajaí) são 

direcionados à divulgação de programas municipais na área da saúde. Justificam a 

iniciativa, descrevem objetivos, público-alvo e metodologias, evidenciando a 

implantação, por parte do Governo municipal, de outras formas de governamento: 

programas que vão incidir sobre a população.  

Nos informativos são verificados os seguintes elementos que caracterizam 

um dispositivo de governamento: 

• Discursos sutilmente lançados à população e que respondem a uma 

urgência, seja ela representada pela prevenção às DST (contaminação e 

transmissão vertical) e ao câncer de pele, vacinas para todas as idades, 

amamentação, alimentação para gestantes, cuidados com os dentes ou apoio 

às adolescentes. Todas as abordagens procuram atuar direta ou indiretamente 

em situações-problema identificadas pelo Governo, envolvendo fatores que 

influenciam questões econômicas e sociais. Uma pessoa com DST, por 

exemplo, precisa de medicações específicas. Bebês que não são 

amamentados com leite materno apresentam mais comprometimentos de 

saúde. Isso implica aumento na incidência de doenças e consequente elevação 

dos gastos públicos com tratamentos de saúde. 

• Colocação de regras pautadas em determinados conhecimentos, 

notadamente saberes da medicina: “assim pega e assim não pega” Aids 

(Folder 1); “no pré-natal é preciso fazer exames de HIV no começo da gravidez 

e outro nos últimos 3 meses” (Folder 3); sobre o aleitamento materno, “até os 

seis meses de vida não é preciso oferecer mais nada, nem água”, “a partir dos 

seis meses, introduza aos poucos alimentos”, “não dê refrigerantes”, “nunca 

dar chupetas nem mamadeira” (Folder 4); “evitar frituras, alimentos gordurosos 
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e muito condimentados, além de bebidas que contenham cafeína” (Panfleto 9); 

“Quem deve tomar? Mulheres entre doze e quarenta e nove anos, 

independente de estarem grávidas ou não” (Cartilha 11); “não fique no sol entre 

10 horas e 16 horas”, “passe o filtro solar em intervalos regulares, mesmo que 

esteja nublado” (Folder 12). Citei apenas algumas regras contidas nos 

informativos para destacar essa característica dos dispositivos, sendo que os 

informativos trazem inúmeras outras que dizem o que fazer ou não fazer. Tais 

regras normalizam comportamentos de pessoas, de médicos, da sociedade, 

não necessariamente nessa ordem. 

• Os discursos, as regras e urgências revelam o biopoder/ biopolítica. Há 

todo um conjunto de ações e tecnologias que implícita ou explicitamente estão 

voltadas para o controle de indivíduos. Procuram dizer quando se deve 

engravidar (Informativo 6): “planejamento familiar com orientação de métodos 

contraceptivos e aconselhamento sobre a melhor época para engravidar”; o 

que comer, em que quantidade e com que frequência (Informativo 9); quantas 

consultas de pré-natal e quando iniciar esse acompanhamento (Informativo 3); 

como colocar a camisinha (Folder 1).  

Uma vez identificado que os informativos são dispositivos normatizadores, 

podem ser considerados como uma forma de ensinar as pessoas, uma “pedagogia 

cultural”. Neles constam saberes validados pela sociedade — saberes-poderes —, 

normas lançadas ao vento, microscopicamente como poeira, que cobrem sem pedir 

permissão. Uma simbiose perfeita: biopolítica e biopoder, a partir da qual, como diz 

Focault, se estabelecem relações de poder: o MS exerce seu poder sobre a 

gestante, sobre os médicos; os médicos sobre a gestante; a gestante sobre o feto; o 

poder do feto, por sua vez, incide sobre sua mãe, sobre o médico e sobre o MS. 

Esse círculo remete à constatação de Foucault (1995) de que uma sociedade sem 

relações de poder só poderia ser uma abstração. 

No caso da prevenção materno-infantil, o poder implica tomar decisões por 

outrem. O bebê em formação, essa nova vida sem muita oportunidade de escolha, 

depende das escolhas da sua progenitora que trarão, como consequências, 

responsabilidades a serem assumidas mais adiante, logo após o nascimento da 

criança. Trata-se de decisão para uma vida. Falar em prevenção materno-infantil é 

sobretudo falar do futuro de seres humanos.  
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As pesquisas citadas durante o percurso deste estudo evidenciaram a 

possibilidade de prevenir determinadas deficiências e/ou diminuir suas 

consequências. A investigação de Temporini e Kara-José (2004), por exemplo, 

demonstrou que a maioria dos casos de cegueira poderia ser evitada pelo saber-

poder médico, da mesma forma que os defeitos do fechamento do tubo neural 

(DFTN) que, como revela o estudo realizado por Pacheco et al. (2006), podem ser 

prevenidos com a ingestão do ácido fólico. Na mesma perspectiva, Morimura et al. 

(2006) mencionam a prevalência da transmissão vertical da sífilis e da HIV e sua 

prevenção por meio dos testes sorológicos, até momentos antes do parto, como 

preconiza o MS. 

É interessante notar que dos 12 informativos, nenhum abordou a formação da 

visão no bebê e os cuidados que a gestante pode ter para que o sistema visual da 

criança seja formado e desenvolva suas funções dentro dos padrões de 

normalidade. Embora referida por duas mulheres grávidas (S2 e S3) — “Ah, uma 

coisa que ele [o médico] passou para eu tomar antes de engravidar da I. para mim 

tomar até os três meses, foi o ácido fólico, eu tomei” (S2) —, a ingestão do ácido 

fólico para prevenção dos DFTN também não foi mencionada nos informativos, 

assim como questões referentes ao fechamento do tubo neural, à alimentação 

enriquecida com ferro e ácido fólico por determinação legal, citada por Pacheco et 

al. (2006), ou à ingestão de alimentos que contêm essa vitamina, listados por Nasser 

et al. (2005).  

Alguns questionamentos que fiz na introdução deste trabalho podem ser 

retomados e confrontados com a revisão teórica, embora não tenham sido ainda 

plenamente respondidos. Reescrevo aqui minhas inquietações: Há algo que possa 

ser feito para evitar deficiências? As mulheres se preparam para a gravidez? Se sim, 

de que forma? Se não, por quê? Há políticas públicas direcionadas à prevenção 

materno-infantil? 

Saliento que há inúmeras ações de Governo que podem evitar deficiências, 

síndromes e atrasos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor. Basta 

verificar as estratégias de governamento descritas nos documentos oficiais do 

Ministério da Saúde e disponíveis em meio eletrônico (www.saude.gov.br), como 

Agenda de Compromisso para a Saúde Integral da Criança e Redução da 

Mortalidade Infantil; Plano Operacional para a Redução da Transmissão Vertical da 
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Sífilis e HIV; Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento; Manual 

Técnico, Pré-Natal e Puerpério: atenção qualificada e humanizada. Todos 

evidenciam políticas públicas e se configuram como dispositivos, da mesma forma 

que os informativos distribuídos pela Secretaria de Saúde de Itajaí.  

Nesse contexto ganham destaque ações-regras de dispositivos, como o 

acesso da gestante a um atendimento de qualidade no pré-natal; captação precoce 

da gestante para início do pré-natal; realização de seis consultas de pré-natal; 

escuta ativa da mulher e de seus acompanhantes; realização de atividades 

educativas com linguagem clara e compreensível; anamnese; solicitação e análise 

de exames laboratoriais; avaliação nutricional; atenção à mulher e ao recém-nascido 

na primeira semana e consulta puerperal. Todas constituem ações que podem evitar 

deficiências.  

No que se refere à preparação para a gravidez, entendo que não tenho dados 

quantitativos para análise. Todavia, deixo problematizações que podem servir de fio 

condutor para outras pesquisas. Das cinco mulheres que tive a oportunidade de 

entrevistar, duas (S2 e S3) fizeram planos para engravidar. O planejamento familiar 

foi fortemente mencionado na fala de S3. Ela declara que ser mãe 

 
foi uma coisa planejada [...] Porque a gente tem que fazer um planejamento 
antes de [engravidar] a gente casa. Ah casei, vamos ter filhos? Mas antes 
de ter filho a gente tem que fazer um planejamento, tem que ver: vou ter 
condições de ter filhos?; se eu vou ter se eu não vou ter, as minhas 
condições financeiras, psicológicas principalmente porque hoje a sociedade 
que nós vivemos, a gente tem que ter bastante planejamento antes de 
qualquer coisa.  

 

S4 pensava em ter mais um filho, mas a gravidez veio antes da hora. Sobre o 

uso de métodos contraceptivos, ela comenta que estava “só cuidando, naquele 

negócio ou preservativo ou cuidava naquele sentido que a gente conhece”. Para 

duas mulheres (S1 e S5), a gravidez não foi planejada, sendo que uma delas (S1) já 

possui uma filha com deficiência: “Isso, o Dr. E.B., falou para eu não engravidar, 

para mim cuidar [...] nunca planejei” (S1). Já S5 não tomava pílula anticoncepcional 

“por causa da igreja, assim...”.  

Resumindo, das cinco mulheres, duas (S2 e S3) planejaram ter filho, 

prepararam-se para a gestação, fizeram exames, tiveram acompanhamento médico 

e ingeriram medicações indicadas pelo médico, como o ácido fólico.  
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Freitas (2006), em sua pesquisa, aponta que as matérias publicadas pela 

mídia sobre saúde no Brasil trazem conteúdos abrangentes, mas são superficiais, 

sem aprofundamento. Isso se aplica ao material distribuído pela SMS, guardadas as 

devidas proporções, já que, diferentemente dos jornais, revistas e outros suportes de 

comunicação de massa, os informativos são de pequeno porte e geralmente contêm 

mensagens curtas em uma linguagem resumida e pontual.  

Os comentários dos sujeitos de pesquisa indicam que o conteúdo textual não 

é o elemento mais atraente ou interessante dos informativos. Sobre a Cartilha de 

Vacinas (Informativo 11), S2 declara: “o que mais me chamou a atenção foi pela cor, 

pelos desenhos, porque ele me lembra um livrinho infantil. Depois o conteúdo eu 

achei bem interessante...”.  

No aspecto de valorização da imagem, retomo Barthes (1990, p. 20) e seu 

entendimento de que o texto escrito é “uma mensagem parasita, destinada a conotar 

a imagem, isto é, ‘insuflar-lhe’ um ou vários significados segundos [...] a palavra vem 

sublimar, patetizar ou racionalizar a imagem.” 

Com referência aos cuidados com a produção do material, a fonte emissora, 

seja ela o MS ou a SMS, deve selecionar todos os itens que irão compor o 

informativo com conhecimento de causa, a fim de alcançar o público receptor, como 

aconteceu com a Cartilha de Vacinação, que usa uma linguagem objetiva e clara, ao 

contrário do Folder 12, que “deixa a gente em dúvida” (S3), e do Informativo 8, que 

“poderia ser um pouquinho mais explicadinho [...] é importante explicar direitinho.” 

(S5).  

Outro ponto de grande importância é o fornecimento de informações 

compatíveis às necessidades das gestantes, como coloca S1: “Porque é importante 

a gente saber também, das coisas, que muitas coisas vão mudando conforme vai 

passando o tempo, as coisas mudam também”.  

Assim, a antecipação das possíveis leituras e os direcionamentos esperados 

são também responsabilidades da fonte emissora, já que o intuito das políticas e dos 

programas é conduzir a população para agir conforme as deliberações, prevenindo 

problemas de saúde.  

Nesse sentido, deve-se considerar que os informativos se constituem em 

“espaço significante: lugar de jogo de sentidos, de trabalho da linguagem, de 
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funcionamento da discursividade” (ORLANDI, 2002, p. 72). E nesse contexto, a 

neutralidade do discurso é uma ilusão, uma vez que ele envolve o histórico e o 

ideológico.  

 
3.5 Triangulação de dados 

 

Com objetivo de aumentar a validade dos resultados desta pesquisa, faço a 

partir daqui uma triangulação de dados, examinando a situação a partir de três 

pontos de referência: a fundamentação teórica, as entrevistas com as cinco 

mulheres participantes da pesquisa e as leituras dos informativos feitas por mim e 

pelas entrevistadas, incluindo percepções, interpretações, convergências e conflitos 

que emergem do confronto dessas três fontes. 

Entendo que a triangulação, que “obedece ao duplo requisito da abrangência 

dos processos de pesquisa e da confirmação de informação” (SARMENTO, 2003, p. 

157), permite uma inserção mais aprofundada da pesquisadora no contexto no qual 

se observam os fatos, as falas e as ações dos sujeitos, buscando analisar o objeto 

de pesquisa na relação entre o real e a teorização sobre o real. Esse procedimento 

metodológico possibilita também uma compreensão mais abrangente dos 

significados construídos pelos sujeitos com referência a determinados aspectos do 

fenômeno em estudo. 

Trata-se, como colocam Adorno e Castro (1994), de uma alternativa de 

aprofundamento da análise, sem a pretensão de se chegar à verdade objetiva. Mas 

ressalto que as análises por mim desenvolvidas e o discurso que delas derivam não 

são neutros nem imparciais, mesmo porque, como assevera Orlandi (1987, p. 13), 

“numa realidade social e histórica como a nossa, em que se é obrigado a reconhecer 

que sempre se ocupam determinadas posições (e não outras) no conflito constitutivo 

das relações sociais, não se pode fazê-lo neutramente”. 

Começo destacando a escolha feita pelas gestantes dos informativos para 

leitura. S1 optou pelo Panfleto 9 “porque esse aqui é constante na minha vida” e S4 

foi atraída pelo formato da Cartilha 8: “me chamou a atenção por ser um caderninho 

bem feitinho”. Já S2, referindo-se ao Folder 4, declara: “Como eu tava passando, tô 

amamentando e tive o seio machucado, por isso mais eu me interessei”.  
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O que se evidencia na fala das gestantes é que a escolha está relacionada a 

questões presentes no seu próprio contexto de vida, a situações que foram ou estão 

sendo vivenciadas e a dúvidas que possuem. Em alguns casos, como o de S2, a 

expectativa não foi alcançada; ela escolheu o Folder 4 com a ideia de que iria 

receber alguma orientação sobre o “peito machucado”, mas a informação desejada 

não estava contida no informativo.  

No processo de triangulação de dados, a síntese das leituras realizadas pelas 

mulheres participantes da pesquisas pode ser confrontada com o texto literal 

(mensagem linguística) contido nos informativos acerca da prevenção materno-

infantil e com a leitura conotada que fiz como pesquisadora.  

Para facilitar tal análise, elaborei o quadro 1, apresentado a seguir. O número 

e o título do informativo aparecem na primeira coluna, a mensagem linguística literal 

do informativo na segunda, os posicionamentos da mulher-gestante, no que diz 

respeito às suas condutas para consigo mesma ou para seus filhos, na terceira e o 

recorte da leitura conotada que descrevi anteriormente na quarta coluna. Para 

delimitar este recorte me atenho, neste momento, apenas à descrição dos aspectos 

que abordam a prevenção materno-infantil.  

 

 

Informa- 
tivo 

Mensagem linguística do 
informativo referente à 

prevenção materno-infantil 

Posicionamentos das 
gestantes frente às 
ações para consigo 

mesma 

Principais e resumidos 
pontos da leitura conotada 
da pesquisadora referente 

à prevenção materno-
infantil 

1:
 P

ro
gr

am
a 

P
or

to
 

S
au

dá
ve

l 

Assim Pega: da mãe infectada 
para o bebê, durante a 
gestação, na hora do parto e 
através do aleitamento 
materno. 
Sífilis Congênita: A mãe 
contaminada transmite o vírus 
para o bebê, provocando aborto 
espontâneo, cegueira e 
problemas mentais. 

Nenhuma gestante teve 
acesso ou o escolheu. 

Investimento maciço no Porto 
de Itajaí frente à DST revela 
grande incidência; diferenças 
pejorativas na representação de 
gêneros; menção da 
transmissão vertical e as 
consequências do vírus para o 
bebê. 
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Informa- 
tivo 

Mensagem linguística do 
informativo referente à 

prevenção materno-infantil 

Posicionamentos das 
gestantes frente às 
ações para consigo 

mesma 

Principais e resumidos 
pontos da leitura conotada 
da pesquisadora referente 

à prevenção materno-
infantil 
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O Grupo de Apoio às mães 
adolescentes grávidas do 
município de Itajaí oferece 
atendimento diferenciado 
com acompanhamento, 
orientação e reflexão nesta 
importante fase de suas 
vidas, para assim 
proporcionar uma gravidez 
sem riscos e garantir uma 
vida saudável para a mãe e 
para a criança. 

S3 coloca 
posicionamentos 
direcionados para as 
adolescentes grávidas e 
seus familiares. Não 
menciona nenhuma ação 
sua para com sua filha 
recém-nascida.  

A organização de um Grupo 
de Apoio para gestantes 
revela a incidência da 
gravidez infanto-juvenil; traz 
objetivamente as 
consequências para o bebê 
e, nas entrelinhas, para a 
jovem e para a sociedade. 

3:
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No Pré-natal é preciso fazer 
exames de HIV no começo 
da gravidez e outro nos 
últimos 3 meses. 
No Serviço Público de 
saúde, o exame de HIV é 
um direito seu e de seu 
bebê. 
Lembre-se: “o importante é 
que venha com saúde” 

S1, no primeiro 
momento, não se 
posiciona quanto aos 
exames que fez e se fez 
conforme a indicação do 
informativo, ou seja, dois 
exames de HIV. Após a 
leitura conotada, fala da 
transmissão vertical, 
todavia não a menciona 
pela imagem e sim pelo 
texto linguístico.  Sua fala 
aparentemente se remete 
a outrem: “pais, mães e 
crianças.” 
 
S5, na primeira leitura  
não reconhece a 
campanha contra a 
transmissão vertical e por 
este motivo não vê 
sentido para permanecer 
com o folder e realizar a 
leitura dele. 

Aborda a transmissão 
vertical, os tratamentos para 
os pais contaminados e a 
não contaminação do bebê 
antes, durante e depois do 
nascimento. Frisa a questão 
da expectativa pelo 
nascimento “com saúde”, o 
que pode gerar angústia e 
“frustração” posterior. 
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 O leite materno é o primeiro 

e mais completo alimento. É 
tudo que o bebê precisa 
para crescer forte e 
saudável... 
Além disso, quando 
amamentado, o bebê recebe 
proteção contra infecções, 
alergias e muitas outras 
doenças... 

S2 faz as leituras e se 
posiciona frente às suas 
condutas e os benefícios 
para suas filhas. 
 
S5 lê o folder e avalia 
sua própria conduta (“a 
gente pode”; “não dou 
chupeta pra ela”). 

Traz informações 
importantes e essenciais ao 
aleitamento; todos os pontos 
são positivos. Questões 
como dores e fissuras ao 
amamentar, levantar durante 
a madrugada, não ter onde 
deixar o filho após o término 
do período de licença 
maternidade não foram 
abordadas, apesar de serem 
situações reais vivenciadas 
pelas mães. 
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Informa- 
tivo 

Mensagem linguística do 
informativo referente à 

prevenção materno-infantil 

Posicionamentos das 
gestantes frente às 
ações para consigo 

mesma 

Principais e resumidos 
pontos da leitura conotada 
da pesquisadora referente 

à prevenção materno-
infantil 
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Pré-natal com oferta mínima 
de 06 consultas durante a 
gravidez; Planejamento 
Familiar com orientação de 
métodos contraceptivos e 
aconselhamento da melhor 
época para engravidar. 
Incentivo ao aleitamento 
materno. 
Acompanhamento do 
desenvolvimento e 
crescimento infantil, vacina e 
prevenção da desnutrição e 
obesidade. 

S5 faz as leituras do 
folder e se coloca entre 
as pessoas que recebe 
atendimento do PSF (“a 
gente pode contar com a 
equipe dali”,  “que nem 
eu, tive ela, eles também 
tiveram aqui“). Não se 
posiciona quanto ao 
planejamento para 
engravidar, consultas ou 
exames de que o 
informativo menciona. 

O folder traz as ações 
desenvolvidas pelo PSF, 
algumas delas relacionadas 
à prevenção materno-
infantil, deliberando ações, 
como realização de seis 
consultas pré-natal e outras 
mais incisivas, como quando 
engravidar. Deixa ocultas 
algumas questões, como o 
conceito de família, o amor e 
os perigos relacionados à 
progenitora. 
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Se você quer evitar a 
gravidez, é imprescindível 
usar corretamente algum 
método anticoncepcional. 
Existem dois tipos de 
métodos:  
Temporários ou reversíveis, 
se interrompidos, permitem 
que a mulher fique grávida 
novamente.  
Definitivos ou irreversíveis, 
dificilmente possibilitam uma 
nova gravidez. 

S3 faz as leituras e 
relaciona a mensagem 
do informativo às suas 
condutas em relação ao 
planejamento familiar. 

Fala diretamente sobre 
como evitar a gravidez,  
métodos anticoncepcionais 
temporários e definitivos, 
mas em nenhum momento 
fala quais as ações que a 
mulher deve assumir para 
planejar ter um filho, 
incluindo consultas, exames 
e nutrição. 
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Se o tratamento for 
realizado durante a gravidez 
(e quanto antes, melhor), 
mãe, companheiro e filho 
podem ficar curados. Caso 
contrário, a sífilis congênita 
pode provocar a morte do 
seu bebê ou deixar  seu 
bebê com complicações, 
que vão desde a cegueira e 
surdez até deficiências 
mentais. 

S2 reflete sobre as 
orientações descritas no 
Cartão Informativo e a 
sua própria conduta (“se 
eu tivesse esse folhetim 
eu iria pedir para ele 
fazer”). 

Com perguntas e repostas 
diretas, o informativo é 
objetivo. Aborda a questão 
de fazer o exame e retornar 
para pegar o resultado, 
revelando ser esta uma 
ação não tão “normalizada” 
e também, ocultamente, 
responsabiliza os “pais” pela 
transmissão ou não do vírus. 
para o bebê. Destaca que o 
“Estado faz a sua parte”. 
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Informa- 
tivo 

Mensagem linguística do 
informativo referente à 

prevenção materno-infantil 

Posicionamentos das 
gestantes frente às 
ações para consigo 

mesma 

Principais e resumidos 
pontos da leitura conotada 
da pesquisadora referente 

à prevenção materno-
infantil 
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No Brasil a incidência de 
sífilis entre os recém-
nascidos é alta. Além disso, 
é difícil identificar essa 
doença. A sífilis primária 
costuma não ser percebida 
pelo paciente e, na fase 
latente, pode se prolongar 
por muitos anos. Por isso 
para evitar a Sífilis 
Congênita, é importante que 
você solicite o teste para 
seu diagnóstico durante o 
pré-natal. 
A triagem faz parte do 
exame pré-natal e deve ser 
realizada no início da 
gravidez, e de novo no início 
do 3º trimestre. Também é 
recomendada durante a 
internação hospitalar por 
parto ou aborto.  

S4 não faz relações com 
sua conduta, 
mencionando a 
complexidade das 
informações contidas na 
cartilha informativa. 
 
S5 tenta compreender a 
mensagem linguística, 
mas não faz a relação 
com a DST/Sífilis. Diz 
que é importante ter a 
informação, pois pode ter 
o vírus e nem saber (“é 
importante explicar 
direitinho que a gente as 
vezes pode ter ou né, 
sem saber”). 

Informativo que, para ser 
distribuído à população, não 
está com linguagem 
inteligível; traz informações 
essenciais relacionadas aos 
exames para detectar 
infecção do vírus da Aids e 
sífilis, as formas tratamento 
e as consequências da 
infecção. A imagem aborda 
a dificuldade de se 
identificar o vírus da sífilis e 
enfatiza a importância do 
exame. 
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Comer alimentos bem 
diversificados, incluindo 
carnes de todos os tipos, 
massa, arroz, pães, leite e 
derivados, feijões, frutas, 
verduras e legumes. 

S1 faz as leituras, mas 
remete os cuidados a 
outrem, seus filhos ou 
outras pessoas (“na 
minha não, mas dos 
meus filhos”; “quando a 
pessoa, às vezes, não 
tem uns problemas”). 

Traz informações referentes 
à alimentação da mãe, 
todavia, não aborda quais as 
necessidades nutricionais da 
gestante nem as 
consequências para a mãe e 
para o bebê que está em 
formação quando a 
alimentação não está 
adequada; não menciona 
questões relativas aos 
bebês que estão em 
formação. 

10
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Cuidados com o bebê: para 
limpar a gengiva do bebê, 
molhe a ponta da fralda ou 
gaze em água e passe 
suavemente na gengiva. A 
escovação inicia-se assim 
que nascer o primeiro dente 
do bebê. Os pais devem 
orientar a escovação 
enquanto a criança 
demonstrar necessidade de 
auxílio para atingir todas as 
faces dentais. A escova de 
dente deve ser macia e não 
deve ser dividida com 
ninguém. 

S4 faz as leituras do 
informativo e gostaria de 
ter mais informações 
para saber como 
proceder com seu bebê 

O folder traz a ação de 
limpar a gengiva do bebê, 
mas não oferece outras 
orientações necessárias 
quanto à dentição saudável 
futura e ao não uso de bico 
— no caso de uso, comprar 
modelo ortodôntico e não 
colocar na boca de outrem. 
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Informa- 
tivo 

Mensagem linguística do 
informativo referente à 

prevenção materno-infantil 

Posicionamentos das 
gestantes frente às 
ações para consigo 

mesma 

Principais e resumidos 
pontos da leitura conotada 
da pesquisadora referente 

à prevenção materno-
infantil 
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Quando é preciso tomar a 
vacina? Logo após o 
nascimento, na 
maternidade, em apenas 
uma dose.  
Mulheres grávidas, não 
vacinadas anteriormente, 
precisam receber pelo 
menos duas doses da 
vacina durante a gravidez, 
sendo que a segunda dose 
deve ser recebida pelo 
menos trinta dias antes do 
parto, para poder proteger o 
bebê contra o tétano 
neonatal (mal dos sete dias). 

S1 faz as leituras e 
reflete sobre a sua falta 
de informação referente a 
vacinas para 
adolescentes, para seu 
filho (“uma coisa que eu 
não sabia era isso aqui, 
vacina para 
adolescentes”). 
 
S2 realiza as leituras e 
diz que se ateve mais na 
idade das vacinas para 
suas filhas e para seu 
próprio conhecimento. 

Traz informações objetivas, 
esclarecendo quais e 
quando as vacinas devem 
ser recebidas pela gestante 
e para o bebê, enfatizando 
os benefícios da 
imunização. 

12
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Bebês até seis meses: nada 
de sol para eles, nem de 
filtros solares. Bebês devem 
ficar na sombra total. 
Quando sair na rua com seu 
filho, use sombrinha para o 
sol. 

S3 faz as leituras, mas 
precisa da minha 
intervenção para 
interpretar a mensagem 
referente aos bebês e 
avaliar suas próprias 
condutas em relação à 
sua filha recém-nascida. 
 
S4 faz as leituras e 
relaciona as mensagens 
com a sua mãe que 
possui câncer de pele. 
Também recebe ajuda da 
pesquisadora para 
avaliar a mensagem 
referente ao sol para 
bebês. 

Traz informações que 
deixam dúvidas sobre como 
proceder em relação ao sol 
para bebês com menos de 
seis meses de vida.  

 

Quadro 01: Posicionamentos das gestantes frente às ações para consigo mesma 

 

A partir desses dados, constata-se que nove entrevistadas compreenderam a 

mensagem principal. Não posso afirmar que elas exploraram todas as possibilidades 

de leitura que os informativos traziam. Em outras sete leituras das gestantes, a 

mensagem principal não foi lida. 

Na leitura de S5, o símbolo da Campanha contra o HIV do Folder 3 foi assim 

lido: o sapatinho branco indicando “um tipo de neném” e o laço vermelho como 

sendo “um coração? olhando para ele, uma menina”. Neste informativo, a 

mensagem de transmissão vertical contida na imagem não foi lida por nenhuma das 

entrevistas. No caso de S5, deve-se considerar a forte influência exercida pela 
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instituição igreja, que permite supor uma conduta na qual não se cogita 

comportamentos de risco que possam resultar em contaminação por DST/Aids.  

Da mesma forma, a Cartilha 8, que traz uma mulher grávida nua, de perfil, 

sobre um fundo preto, não foi lida por nenhuma gestante, o que sugere a dificuldade 

em se identificar os sinais clínicos da sífilis, senão pelo exame, ou seja, a pessoa 

pode estar com a sífilis, passar para seu bebê e a doença só ser percebida anos 

mais tarde.  

Segundo os relatos que obtive das depoentes, os exames de DST foram 

realizados apenas no início da gestação. O exame do último trimestre da gravidez, 

conforme consta no Folder 3, na Cartilha 8 e nos documentos oficiais do MS, não foi 

mencionado por nenhuma delas. A entrevistada S2 afirma ter feito dois exames para 

HIV, porque o primeiro foi extraviado. 

Algumas ações de prevenção materno-infantil indicadas pelo MS e que 

estiveram presentes nas entrevistas das mulheres-mães foram: todas iniciaram o 

acompanhamento da sua gestação antes dos 120 dias, com mais de seis consultas 

de pré-natal, e dizem ter realizado os principais exames laboratoriais. Segundo elas, 

não tiveram acompanhamento nutricional e odontológico. Duas planejaram ter o 

filho; três tiveram alguma intercorrência durante a gestação e uma gestante teve a 

escuta ativa dela e de seus acompanhantes.   

Nas falas dos sujeitos de pesquisa, a questão da naturalização também 

aparece. S1, quando questionada sobre o acompanhamento nutricional oferecido 

pelo médico, diz: “Não, o médico não chegou a falar, mas já é normal.” O 

acompanhamento nutricional é uma indicação do MS para o período do 

planejamento e para todo o período gestacional; todavia, a “omissão” médica não é 

questionada, pois “alimentar-se bem” já faz parte do conhecimento popular.  

Vale trazer as palavras da mesma gestante referentes à primeira leitura do 

Panfleto 9: “É porque esse aqui é constante na minha vida, esse aqui, não na minha, 

mas na dos meus filhos. Então é uma coisa assim que eu ensino, explico pra eles.” 

Aqui a gestante lê o título do informativo: “Se você é gestante, cuide da sua 

alimentação” e direciona essa ação para seus filhos.  

Acontece o mesmo na segunda leitura do mesmo informativo, quando S1 

menciona as proteínas de alguns alimentos, como se o assunto dissesse respeito a 
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outras pessoas: “Eu acho que quis passar que quando a pessoa às vezes não tem 

uns problemas como ele fala da alimentação, que também muita alimentação tem 

proteína [...] algumas tem, o azeite contém, sobre o leite também.” Neste relato a 

mãe demonstra conhecimento do senso comum, mas não mencionada as 

propriedades nutritivas necessárias à sua gravidez e à vida que está se formando 

intrauterinamente.   

S1 considera que as informações dos informativos já são de alguma maneira 

veiculadas na sociedade; ao comentar sobre a importância do Panfleto 9, diz que  

“pra mim não faria diferença [...] porque também já é bem enunciado.” Porém, é um 

saber que vai até certo ponto, como pode ser percebido pelo seu relato anterior.  

Na leitura da Cartilha 11, S1 demonstra surpresa ao saber que há vacinas 

para adolescentes, sendo que um dos seus filhos está próximo dessa fase: “Uma 

coisa que eu não sabia era isso aqui. [...] Vacinas para adolescentes [...] Eu achava 

que não tinha, entendeu?” Com base nesses dados, as gestantes podem assumir e 

naturalizar as normas de Governo, mas quais normas estão chegando até elas? 

Analisemos as normas contidas no Folder 12 (Câncer de Pele) na parte que 

fala do sol para os bebês. Segundo o próprio folder, o sol é uma importante fonte de 

vitamina D, essencial para o fortalecimento dos ossos, o que é confirmado pelo 

saber médico; a carência de vitamina D é um problema grave em crianças, pois 

causa raquitismo, doença que pode retardar o crescimento.  

A pediatra Lina Aparecida Zardo apud Zero Hora (2009) enfatiza a 

necessidade de os pais fazerem passeios com os filhos em ruas, praças e jardins, 

escolhendo áreas menos poluídas, que atrapalham a incidência da luz do sol. 

Segundo a médica, para os bebês, o recomendado é de 20 a 30 minutos por dia. 

Para as crianças maiores, a partir de dois anos, o ideal é o banho de sol com 

duração de 30 minutos a uma hora, sempre nos horários adequados: em torno das 9 

horas ou das 17 horas. Mas a mensagem linguística do informativo, ao se referir a 

bebês menores de seis meses, adverte: “nada de sol para eles [...] devem ficar na 

sombra total.”  

Soma-se a esses dados o fato de que, mesmo em situações que fazem parte 

do contexto dessas mulheres, a mensagem linguística precisou da minha mediação 

para ser compreendida, como foi o caso do Folder 12. Sem a mediação (pedi que 
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lessem novamente) a mensagem teria sido lida, mas não problematizada. Em outras 

leituras (Folder 3 e Cartilha 8), a mensagem de prevenção foi compreendida após a 

leitura do texto. S5, mesmo ao ler o texto da Cartilha 8, não conseguiu compreender 

a imagem: “por que a grávida está nua num fundo preto?” 

É perceptível a diferença de orientação de conduta de S5 em relação às 

demais entrevistadas. O Governo promovido pelos movimentos religiosos pode ser 

visto nas atitudes dessa mulher. Ela adiou a participação no grupo de gestantes, 

porque os encontros coincidiam com os dias e horários de reunião de seu grupo 

religioso; não fazia uso de anticoncepcionais, pois entendia que a Igreja era contra; 

comparou a escrita da Cartilha 8 com a versão da Bíblia. S5 não compreendeu a 

imagem do Folder 3 e não identificou o símbolo da campanha contra a Aids, o que 

sugere que o tema é pouco discutido no seu meio social. 

A influência da Igreja fica evidente no seguinte relato, quando a entrevistada 

fala sobre o motivo de não usar anticoncepcional: 

 
Não que, por causa da igreja, assim. [...] Só que aí, como a gente já têm 
três, aí fiquei com medo, aí eu fui falei com o padre, fui perguntar pra ele 
por que a Igreja era contra isso e aquilo. Ele explicou, que a Igreja não é 
contra pra quem é casado, porque no mundo que tá hoje, não dá pra se 
colocar um filho todo ano, mas assim, a Igreja é contra por causa dos 
jovens, adolescentes, não quer que pai e mãe incentivem eles a, a praticar 
o sexo essas coisas, mas ela é contra nesse sentido, mas para o casal ai 
não, a não ser a pílula do dia seguinte, que aí e contra do mesmo jeito, que 
é um aborto, vasectomia, liga, ligar essas coisas. (S5). 

 

Cabe aqui lembrar Foucault (2004) e sua abordagem da relação entre as 

práticas discursivas e os poderes que as controlam e delimitam para refletir sobre os 

elementos exteriores que exercem pressão e condicionam a produção e a 

distribuição de discursos. Fortemente influenciado pelas instituições – como o 

Estado, a família, a religião, o mercado, a ideologia –, o discurso das entrevistadas, 

assim como o dos informativos, é afetado por fatos, relações de poder, contextos 

sociais, decisões políticas, interesses econômicos, crenças religiosas e concepções 

estéticas.  

Outro dado evidenciado pelo estudo em algumas das falas registradas se 

refere à compreensão por parte das gestantes sobre as ações de prevenção. Ao 

lerem as mensagens dos informativos, suas falas se dirigiam aos filhos, a outras 

mulheres, a outras pessoas e não a si mesmas. É como se, antes delas, viesse 
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primeiro o outro. Talvez a situação fosse outra se elas tivessem participado de um 

grupo de gestantes e procurado mais informações sobre o que é preciso saber para 

engravidar – em síntese, se elas tivessem “cuidado mais de si”.  

Dentre outras ações de prevenção que não foram oferecidas à maioria das 

gestantes no período pré-natal, destaco a escuta ativa, prevista no Manual Técnico 

Pré-Natal e Puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada, no qual o Ministério da 

Saúde preconiza “escuta ativa da mulher e de seus(suas) acompanhantes, 

esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a consulta e as 

condutas a serem adotadas”. (BRASIL, 2006, p. 10). 

Fato preocupante é a pouca atenção dos profissionais de saúde no 

atendimento às gestantes, associada à falta de conhecimento delas sobre métodos 

anticoncepcionais e medidas de prevenção a deficiências. O depoimento de S4 

evidencia a falha da assistência pré-natal quando ela ressalta que os médicos 

 
não são capazes de perguntar se a gente tem deficiência na família, se 
alguém tem. Eles não sabem que a minha irmã tem deficiência auditiva e 
que meu pai tem 3 primos com síndrome de down, não, não ele não sabe 
nada do meu histórico, nem se meu marido tem tinha saúde ou não, ele foi 
conhecer o meu marido, claro, na primeira consulta, mas nunca perguntou: 
tu tens ou tua família, teus pais tem algum problema de saúde, diabetes ou 
alguma coisa assim. 
 

Também pouco eficientes são alguns informativos que não oferecem 

informações claras e acessíveis, como o Folder 6 que, ao invés dar orientações 

sobre como planejar filhos e ter uma gravidez consciente e saudável, concentra-se 

apenas nos métodos anticoncepcionais e não aborda nenhum outro aspecto relativo 

ao título do informativo: “Planejamento Familiar”, como se isso se resumisse a evitar 

gravidez. No Portal Saúde (2010), o MS afirma que “o planejamento familiar é um 

direito assegurado na Constituição Federal. Consiste num conjunto de ações que 

auxiliam o casal que deseja ter filhos ou ainda, na prevenção da gravidez.” 

Diferentemente dos informativos pouco esclarecedores, aqueles que são bem 

elaborados, com mensagens objetivas, linguagem simples e imagens significativas 

para a população à qual se destinam, como o Folder 4 e a Cartilha 11, foram 

compreendidos pelas entrevistadas.  

Importa lembrar que o Manual de Pré-Natal e Puerpério estabelece que 

estados e municípios, por meio das unidades integrantes de seu sistema de saúde, 
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devem desenvolver “atividades educativas a serem realizadas em grupo ou 

individualmente, com linguagem clara e compreensível, proporcionando respostas 

às indagações da mulher ou da família e as informações necessárias” (BRASIL, 

2006, p. 10). Isso deveria se aplicar às ações que envolvem a distribuição de 

material impresso. 

Os informativos analisados enunciam normas de prevenção materno-infantil, 

indicando condutas que podem garantir qualidade de vida à população, mas a 

ineficácia de sua distribuição confirma a constatação de Marcello (2005) de que, se 

os sujeitos tivessem sido assujeitados às normas, a mídia não seria utilizada para 

atuar no sentido de criar dispositivos, reafirmá-los e atualizá-los continuamente. 

Mas como assimilar as normas desses dispositivos se a produção deles é 

descontextualizada, se a linguagem deles não é decodificada pelo público cotidiano, 

se eles sequer são lidos por muitos profissionais que atuam nos serviços públicos de 

saúde? Essa situação se torna mais séria quando se trata de conduzir o Governo de 

práticas e condutas que implicam decidir pelo outro, por alguém que nem nasceu 

ainda ou que está sendo planejado.   

O não assujeitamento às normas e a falta de conhecimento sobre questões de 

saúde materno-infantil ou, em muitos casos, de assistência adequada, leva muitas 

mães-gestantes a negligenciar o cuidado de si e o cuidado do filho. Um exemplo é 

S4, com histórico de várias pessoas com deficiência na família, que, ao ser 

questionada sobre o teste do olhinho42, não sabia responder se foi ou não feito e, 

quanto ao teste da orelhinha43, disse: 

 
Vou te contar um segredo, não foi feito. Não foi feito sabes por quê? No dia 
que eu sai de lá da maternidade, na época da enchente, depois, tinha que 
fazer depois de 30 dias, aí quando a gente voltou pra fazer por causa 
daquele rolo de enchente, a pessoa que cuidava não tava. Porque foi 15 
dias depois que era voltar pra fazer, aí...  
 

                                                 
42 Triagem neonatal que pode prevenir doenças e até mesmo detectar alguma alteração para evitar 
sequelas mais graves. O teste do olhinho (ou o teste do reflexo vermelho) é um exame que deve ser 
realizado rotineiramente em bebês na primeira semana de vida e pode detectar e prevenir diversas 
patologias oculares, assim como o agravamento dessas alterações, como uma cegueira irreversível. (GUIA 
DO BEBÊ, 2010). 
43 O teste da orelhinha ou triagem auditiva neonatal é realizado já no segundo ou terceiro dia de vida do 
bebê. Esse exame consiste na colocação de um fone acoplado a um computador na orelha do bebê que 
emite sons de fraca intensidade e recolhe as respostas que a orelha interna do bebê produz. (GUIA DO 
BEBÊ, 2010). 
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Ao receber o exame para toxoplasmose com resultado positivo, a entrevistada 

foi orientada pelo médico a fazer o teste do pezinho: “ele ficou muito assustado [...] 

disse bem, assim, rapidinho [...] depois tens que fazer o teste do pezinho, tens que 

pedir o exame de toxoplasmose porque é bem provável que a criança venha com 

problema na visão”. E ela o fez, optando inclusive pelo teste particular, mas na sua 

fala não aparece a orientação médica para a realização dos outros dois testes 

(olhinho e orelhinha). Cabe salientar que a toxoplasmose44, além de prejudicar a 

visão, pode acometer o sistema nervoso central e causar a perda da audição 

neurossensorial. 

Com o que expus, quero chegar ao ponto que mais me chamou a atenção 

nesta pesquisa: o cuidado de si. Tomo o cuidado de si das mulheres-mães, cuidado 

de si para consigo mesma e, consequentemente, para a vida que está sendo gerada 

no seu ventre. Se, para os gregos, o cuidado de si (epiméleia) designava labor, um 

conjunto de ocupações, e para os latinos (cura), tinha o sentido de diligência, 

direção, trabalho, guarda e cuidados de amor, então a gestação está inserida nesse 

conceito, assim como as ações da mulher que faz planejamento familiar. Nessa 

perspectiva, as entrevistadas S2 e S3 exerceram o cuidado de si quando 

organizaram sua vida para assumir a maternidade.  

Parafraseando Sócrates em seu diálogo com Alcibíades (FOUCAULT, 2006), 

quando argumenta ao jovem que se ele quer tomar nas mãos o destino da cidade e 

ter sucesso na vida política, deve antes ocupar-se de si mesmo, eu digo: se queres 

te tornar mãe, tomar nas mãos o destino do teu filho, deves primeiramente ocupar-te 

contigo mesma — preparar-se, modificar-se, transformar-se para a concepção — 

para depois governar a ti e a teu filho.   

O cuidado de si é entendido aqui como uma condição pedagógica, ética e 

também ontológica para chegar a ser um bom governante. Como assevera Foucault 

(2006b), constituir-se em sujeito que governa implica que se tenha constituído em 

sujeito que se ocupa de si. 

                                                 
44 De acordo com o Instituto de Ensino e Pesquisa em Psicoterapia (IEPP, 2010), cerca de metade das 
mulheres infectadas durante a gravidez dá à luz crianças com toxoplasmose congênita. O risco de o feto 
ser infectado é maior se a mãe for infectada no final da gravidez, mas a doença é geralmente tanto mais 
grave quanto mais cedo no período de gravidez se verificar a infecção. Dentre outras manifestações, a 
toxoplasmose congênita pode causar: microcefalia ou hidrocefalia, atrasos intelectuais e motores, 
apoplexias, perda de audição sensorioneural. 
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As políticas públicas devem intensificar programas de formação para que a 

mulher possa agir com consciência, clareza e competência nos percalços que 

podem surgir durante a gestação, o parto e pós-parto. Exemplos dessa preparação 

são as mulheres-gestantes S2 e S3. Na vida delas, o conjunto de ações, o labor e o 

cuidar estão presentes: adquiriram casa própria, planejaram quando teriam seus 

filhos, tiveram cuidados com a pressão alta, com a alimentação, com o peso, com a 

ingestão do ácido fólico, com a vacinação antecipada, com exames, pararam de 

trabalhar por opção, estavam estáveis financeiramente, enfim, elegeram um rol de 

ações e foram, pouco a pouco, executando-as e se “preparando” para a gravidez — 

práticas de subjetivação, como explica Foucault (1985). 

A tomada de decisão para o engravidar seria o primeiro despertar, uma 

agitação, um movimento de inquietude que direciona “o olhar” da mulher para a 

gestação. O cuidado de si implica, necessariamente, uma escolha de vida, um modo 

de viver a vida, de ser mãe.  

Mas o cuidado de si pressupõe também identificar quais os saberes que 

possibilitam “viver como se deve” ou quais os saberes que a mulher, com o “primeiro 

despertar” para ser mãe, deve possuir. Quais os cuidados de si devem ser adotados 

para assumir a maternidade? Que amplitude essa atenção terá sobre o corpo e 

sobre a alma, ou seja, sobre a mulher por inteiro? São esses os questionamentos 

que faço quando trato das questões materno-infantis.  É fundamental aprender o 

necessário para ser mãe, para governar-se a si própria e aos outros. Só esse 

direcionamento trará à mulher-mãe a atitude-liberdade, a coerência e a coragem de 

agir com consciência.  

No cuidado de si, é importante que a mulher absorva o saber médico, ou seja, 

é necessário saber sobre exames, alimentação, fatores de risco e de sucesso, 

ingestão de medicamentos, vacinas e mais uma série de orientações e 

procedimentos voltados à saúde materno-infantil. Esse cuidar de si envolve o cuidar 

do outro. É nesse sentido que o cuidado de si se constitui numa verdadeira prática 

social. O cuidar de si mãe é cuidar do filho, é cuidar do entorno, é cuidar da 

sociedade. Cuidado este que não pode ser observado no relato da depoente S1, que 

mesmo tendo uma criança com paralisia cerebral, engravida sem planejar, 

colocando em risco sua vida e a de seu bebê. 
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O cuidado de si seria então um princípio regulador: fazer ou não fazer, por 

exemplo, o exame de sífilis e o que essa decisão acarretará para si própria, para o 

bebê e para a sociedade, ou então fazer ou não o planejamento familiar. São 

questões que a prática do cuidado de si faz refletir e que aqui nesta pesquisa 

puderam ser vivenciadas, compartilhadas com as gestantes à luz das leituras das 

mensagens denotadas e conotadas dos informativos.  

Talvez fosse o caso de aprender com os gregos o cuidado de si para consigo 

mesma e para com o outro, desnaturalizar comportamentos e conceitos, colocar-se 

na posição de aprendiz – saber sobre prevenção, sobre si mesma, sobre o outro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegando ao porto, analisando a trajetória 

 

 
Após concluir a interessante trajetória desta pesquisa, chego ao porto de 

onde zarpei para a aventura desta investigação com uma bagagem considerável de 

descobertas e novos saberes, mas também de preocupações e outros 

questionamentos, principalmente sobre os diagnósticos da situação da saúde 

materno-infantil no Brasil.  

Transmissão vertical do HIV, toxoplasmose, defeitos do fechamento do tubo 

neural e outras malformações congênitas fazem parte do cotidiano de milhares de 

crianças que poderiam ter nascido completamente saudáveis se, durante a 

concepção, a gravidez, o parto e o puerpério, as mães fossem atendidas com ações 

de prevenção, acompanhamento e tratamento eficientes. 

O impacto das medidas governamentais realizadas nessa área tem sido 

positivo, mas ainda insuficiente para permitir que os indicadores de doenças que 

afetam gestantes e bebês sofram redução significativa. Programas e planos do 

governo federal, assumidos pelos serviços de saúde municipais, dificilmente 

conseguem ser colocados em prática de maneira plena.  

Constato a inobservância de práticas aparentemente simples, mas capazes 

de prevenir deficiências e transtornos sérios de saúde, como a indicação do 

consumo de ácido fólico e ferro durante a gravidez e orientações nutricionais 

direcionadas a saúde da mulher nessa condição.   

Ações preconizadas pelo Ministério da Saúde são muitas vezes 

negligenciadas, a exemplo da escuta ativa da mulher e de seus(suas) 

acompanhantes, esclarecimento de dúvidas, orientações sobre condutas a serem 

adotadas e programas educativos com uso de linguagem clara e compreensível, 

proporcionando respostas às indagações da mulher e da família.  

Associo essas questões à leitura dos informativos sobre prevenção materno-

infantil distribuídos à população do município de Itajaí/SC e à compreensão do 

conteúdo pelas mães-gestantes.  
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Esta pesquisa buscou entender como as mensagens dos informativos são 

lidas por esse público e como essas leituras auxiliam na tomada de decisão 

referente às ações necessárias de prevenção materno-infantil. Os resultados não 

são animadores e apontam para falhas na produção e na distribuição de material 

informativo pelas unidades de saúde municipais. O maior problema se refere à 

comunicação deficitária e ineficiente entre as instituições de Governo e a população.  

Os informativos não são encontrados facilmente: não raro ficam guardados 

nas escrivaninhas dos atendentes das unidades de saúde ou jogados sobre algum 

balcão qualquer. Muitos intermediários desse processo comunicativo — enfermeiros, 

médicos e outros agentes de saúde — sequer conhecem o conteúdo do material, 

não leem os informativos e nem os oferecem aos usuários dos serviços.   

Não se trata aqui de negar a relevância dos trabalhos promovidos pelo 

Governo municipal e dos dispositivos usados para organização das relações de 

poder, mas sim analisá-los a partir da ótica da população de mães-gestantes. 

Importa considerar que o cuidado de si está fortemente imbricado em sistemas de 

saber e dispositivos de poder que fazem repensar o comprometimento e a ética, 

tanto dos agentes de saúde quanto das mães-gestantes, com as relações de poder 

que envolvem o controle de suas práticas do cuidado de si e do outro.   

Isso implica reconhecer, retomando Foucault (2004b, p. 307), “que as 

relações de poder/governamentalidade/governo de si e dos outros/relação de si para 

consigo compõem uma cadeia, uma trama e que é em torno destas noções que se 

pode, a meu ver, articular a questão da política e a questão da ética.”  

É bem verdade que todas as questões de saúde pública estão associadas a 

uma série de aspectos socioeconômicos e culturais que determinam a conduta das 

mães-gestantes que utilizam os serviços oferecidos pelos municípios. Também é 

notória a falta de conhecimento e de compromisso de muitas mulheres com o seu 

bem-estar e a extensiva saúde de seus filhos. Nota-se até certa resistência a 

determinadas práticas, a exemplo do uso de métodos anticoncepcionais, muitas 

vezes influenciada por instâncias de poder como a família e a Igreja.  

Esses são aspectos importantes revelados nas entrevistas e nas leituras dos 

informativos feitas por mim e pelas participantes da pesquisa. Chega a surpreender 

o fato de que mulheres grávidas desconheçam informações consideradas primárias, 
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como o processo de desenvolvimento embrionário, a necessidade de exames no 

pré-natal, vacinas e outras medidas indispensáveis para prevenir deficiências e a 

transmissão vertical de doenças aos bebês. As falas das entrevistadas direcionaram 

as orientações contidas nos informativos para outros e não para elas próprias. Como 

então dialogar com essas mulheres sobre o cuidado de si?  

Nesse contexto, a saúde requer não apenas medidas de prevenção, mas 

igualmente reivindica apoio da educação. Paralelamente à formação de profissionais 

que prestem atenção qualificada e humanizada, é preciso que o governo mobilize 

recursos para desenvolver ações amplas e articuladas que visem a uma mudança 

efetiva do atual modelo assistencial na área da saúde materno-infantil, capaz de 

modificar também a conduta muitas vezes irresponsável ou negligente da 

população, que geralmente resulta da falta de conhecimento.  

Este estudo evidencia que a falta de informações claras, acessíveis e de fácil 

compreensão se apresenta como um aspecto deficitário da rede de saúde pública de 

Itajaí, apontado nos depoimentos das mulheres entrevistadas. A leitura das 

mensagens denotadas e conotadas dos informativos analisados nesta pesquisa 

revelam que, para corrigir essa situação, não basta acionar dispositivos de poder 

político, mas articulá-los ao saber e à ética para ter condições de construir, 

reinventar e promover novas formas de interferência social que respeitem o 

indivíduo em sua subjetividade e o coletivo em suas demandas comuns. 

Enfatizo a urgência de estimular os sujeitos a problematizar as questões que 

lhes dizem respeito, a interrogar suas condutas e a refletir sobre o seu papel nessa 

complexa teia de relações de poder. Em síntese, armar situações em que o “sujeito 

reconhece ter o direito de interrogar a verdade nos seus efeitos de poder e o poder 

nos seus discursos de verdade” (FOUCAULT, 1999, p. 3). Mas é fundamental que o 

saber/poder seja exercido no sentido de dar sustentação à cidadania, aos direitos 

universais à saúde e à dignidade humanas.  

Montar campanhas bem fundamentadas teoricamente e pautada em recursos 

gráficos sofisticados, sem que elas tenham direcionamento objetivo, 

encaminhamento claro e compatível às necessidades da população, certamente não 

significa bons resultados. De nada adianta imprimir fôlderes e cartilhas com belas 

imagens, mas sem conteúdo compreensível, que faça sentido para ao leitor. Eis aí a 

importância da legibilidade das mensagens para que elas realmente ajudem a 
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modificar condutas e a prevenir doenças evitáveis, às vezes com medidas bastante 

simples. 

Há que se considerar que existe negligência da população com referência à 

saúde materno-infantil, mas interpretar essa condição exige um olhar atento, quem 

sabe com os óculos de Foucault, para além das fronteiras do óbvio. É preciso 

remexer na caixa de ferramentas e selecionar as mais adequadas ao trabalho que 

se pretende realizar.  

Assim como “é idiotice um sujeito levar um furador de gelo para o deserto” 

(Alves, 2002), também não é coerente organizar textos para não serem lidos, 

produzir mensagens de difícil leitura e compreensão, propagar normas que não 

serão assimiladas, mesmo que seja para o bem. Tanto governar quanto comunicar 

exige estratégias adequadas, bem planejadas, da mesma maneira como é 

importante planejar a família. 

Considero ter respondido, com esta dissertação, os questionamentos iniciais 

da pesquisa : Há algo que pode ser feito para evitar deficiências? Elas podem ser 

evitadas? Como as mulheres se preparam para a gravidez? Se não o fazem, por 

quê? Há política pública direcionada à prevenção materno-infantil? Tais políticas e 

ações chegam, de forma eficaz, à população? São inteligíveis? As mulheres 

percebem a importância de tais ações de prevenção? Quais opções fazem? 

Do estudo que finalizo aqui, trago a convicção de que o Governo dos outros 

na prática de saúde, para ser bem-sucedido, deve necessariamente ser precedido 

pelo Governo de si próprio, pois é a partir da consciência do eu, do olhar para si, que 

o sujeito organiza e regula o seu poder sobre o outro, considerando seu próprio 

direito de “não aceitar como verdadeiro o que uma autoridade sustenta ser 

verdadeiro, mas só se forem considerados, em plena autonomia, como boas, as 

razões para o aceitar” (FOUCAULT, 1999, p. 3).  

O fato de o sujeito se perceber no comando de seus atos, não significa 

rejeição às relações de controle e disciplina que se estabelecem no cotidiano social, 

nem negação aos dispositivos culturais e pedagógicos que venham a melhorar a sua 

qualidade de vida. Mesmo porque, como considera Foucault (2004a, p. 284) nada há 

de constrangedor “na prática de alguém que, em um dado jogo de verdade, sabendo 
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mais do que um outro, lhe diz o que é preciso fazer, ensina-lhe, transmite-lhe um 

saber, comunica-lhe técnicas”.  

Assim, os sujeitos, conscientes dos limites de seu saber e de seu poder 

dentro da teia social, podem declarar aos governantes: “governa-nos como seres 

racionais, mostrando-nos o que é útil e nós seguiremos. Mostra-nos o que é 

prejudicial e disso nos afastaremos.” (FOUCAULT, 1985, p. 97). 
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APÊNCICES 

 

 

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

a) CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________________________________, 

RG________________________, CPF ___________________________ abaixo 

assinado, concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente 

informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 

como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me 

garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 

leve a qualquer penalidade.  

Local e data:_______________________________________________________ 

Nome:____________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável:__________________________________ 

Telefone para contato:_______________________________________________ 

 
 

b) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Você, mãe ou parente de aluno matriculado na APAE de Itajaí, está convidada a 

participar, como voluntária, da pesquisa PREVENÇÃO MATERNO-INFANTIL E 

DISPOSITIVOS PEDADÓGICOS: O ÓBVIO E O OBTUSO NUMA RELAÇÃO 

NECESSÁRIA. Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa 

você não será penalizada de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
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Título: PREVENÇÃO MATERNO-INFANTIL E DISPOSITIVOS PEDADÓGICOS: O 

óbvio e o obtuso numa relação necessária 

A pesquisa visa avaliar a comunicação dos informativos distribuídos à sociedade 

tendo como pano de fundo Michel Foucault e de Roland Barthes 

 

Vocês estão convidadas a comentar sobre o informativo, onde e como tiveram 

acesso a estes, peço que descrevam o que estão lendo; posteriormente solicito que 

comentem/descrevem qual a mensagem pretendida. Finalizando este momento, 

peço que relacionem os informativos com alguma possível tomada de decisão 

referente ao processo gestacional. Seguindo, peço que respondam (entrevista) 

afirmativa ou negativamente a execução das ações possíveis listadas segundo a 

orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde de 

prevenção materno-infantil (em que época soube que estava grávida, realizou pré-

natal e quantas consultas, recebeu quais vacinas, etc.).  

 

Os procedimentos realizados serão, portanto, a aplicação de entrevista semi-

estruturada com as mulheres grávidas parentes próximas dos alunos matriculados 

APAE de Itajaí, com posterior análise dos dados. 

 

A devolução dos dados será feita de forma verbal e escrita (entrega do resumo da 

dissertação) para a apreciação dos envolvidos, numa reunião, a combinar, na APAE 

de Itajaí. 

 

Todos os sujeitos da pesquisa se manterão anônimos e antes da utilização de 

qualquer dado coletado a dissertação será avaliada pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Nomes da Pesquisadora: Patrícia Debrassi __________________________________ 
 
Orientação: Professora Dra. ______________________________________________ 
 
Assinaturas do Pesquisado:  ______________________________________________ 
 

Data:      /     / 2____ 
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Apêndice B – Roteiro da entrevista semiestruturada 

 

a) DADOS GERAIS 

 

1. Idade mãe e do pai no período de gestação: 

2. Data da Entrevista: 

3. No dia da entrevista a mãe estava com ____ meses e ____ dias de gestação 

ou o bebê estava com _______ dias 

4. Escolaridade: Pai e da Mãe 

5. Ocupação: pai e da mãe: 

6. Estado Civil referente a paternidade:  

7. Grau de parentesco com pai: 

8. Você acha que ser ou não parente do pai do bebê pode influenciar no 

crescimento e desenvolvimento do seu filho (a). Como  

9. Sua residência tem tratamento de: 

(   ) esgoto 

(   ) água potável: 

10. O pai ou a mãe usa algum tipo de droga: 

Mãe Pai 

(  ) cigarro (  ) cigarro 

(   ) maconha (   ) maconha 

(   ) cocaína (   ) cocaína 

(   ) álcool (   ) álcool 

(   ) outros  (   ) outros 

11. Como é esse uso 

12. Número de filhos   

(   ) 1  

(   ) nenhum 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) mais do que 3 

(  ) algum aborto 

(  ) algum filho falecido 
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13. O bebê que vc está esperando é o (primeiro, segundo...) 

14. Fale um pouco sobre como você descobriu que estava grávida 

15. Com quantos meses estava quando descobriu a gravidez 

16. Você planejou a gravidez 

(   ) sim 

(   ) não, mas aceitou 

(   ) não e ainda não aceitou 

17. Fale um pouco sobre o que você espera dessa gravidez 

18. Fale um pouco da sua gestação até esse momento 

19. Alguma doença ou problema de saúde antes da gravidez 

20. E durante esses meses de gravidez, alguma doença ou problema com a sua 

saúde 

21. Você é hipertensa 

(   ) sim, descobri: 

(   ) não 

(   ) não tenho essa informação 

22. Seu peso antes de engravidar e agora 

23. Com quantos meses de gravidez você procurou seu médico  

24. Qual foi o médico que você procurou 

25.  Fale um pouco sobre as consultas pré-natal 

26. Quantas consultas você já fez até esse momento 

27. Como você vê seu pré-natal 

28. Quais os remédios que você tomava antes de engravidar 

29. Fale um pouco sobre os remédios que você tomou por conta própria  

30. Fale um pouco dos remédios que o seu médico receitou para vc tomar 

31. Fale um pouco mais sobre as orientações recebidas do seu médico 

32. Quais você julgou ser mais importante 

33. Fale um pouco sobre os exames que você fez antes de engravidar 

34. Fale um pouco dos exames que você fez depois de engravidar: 

35. Você fez teste para saber se tinha HIV, sífilis ou outra DST: 

36. Como você se sentiu ao fazer o exame para doenças sexualmente 

transmissíveis? 

37. Fez exame para anemia 

38. E exame de urina 
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39. Quais foram as vacinas que você tomou 

40. Tomou algum remédio, ácido fólico, sulfato ferroso 

41. De que forma foi feito o aconselhamento nutricional 

42. Qual o tipo de gravidez que você considera que está tendo? Fale um pouco 

mais sobre isso 

43. Tem plano de saúde 

44. Comente sobre o tipo de parto que deseja fazer, e por que dessa escolha 

45. No que essa gravidez está sendo diferente da gravidez do seu outro filho 

46. O que você está fazendo de diferente nessa gravidez 

47. Seu médico já a orientou sobre o teste do pezinho 

 

b) SOBRE OS INFORMATIVOS 

 

48. Você teve acesso a estes informativos 

49. Onde você teve acesso 

50. Escolha 3 informativos 

51. Por que vc escolheu esses informativos 

52. Que tipo de informação vc vê nesses informativos 

53. Descreva o que você percebe nesse informativo 

54. Qual a mensagem que vc acha que queriam passar com estes informativos? 

Fale um sobre isso 

55. Esses informativos tiveram alguma importância para vc durante a gestação 

56. Fale-me sobre importância ou não desses informativos para a sua gestação 

57. Onde vc buscou informações para sua gestação 
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Apêndice C – Momentos das entrevistas dos sujeitos da pesquisa 

 

a) Momentos: o sujeito de pesquisa 1 – S1 

 

S1, ao me receber, esperava, na verdade, uma profissional que viesse 

verificar as necessidades de sua filha J. Por este motivo discorreu, com detalhes, 

sobre a paralisia cerebral da menina. Começou dizendo: 

 

“Para eu não ficar correndo risco do sangue, por que para falar a 

verdade essa aqui tem paralisia, ela não parece, mas ela tem 

paralisia.”   

 

O sangue da mãe é O negativo e o do seu marido é O positivo. Os dois 

primeiros filhos nasceram com o RH negativo, ou seja, compatível com a mãe, 

sendo que a menina (segunda gestação) possui paralisia cerebral. A mãe espera o 

nascimento do seu terceiro filho, para ter a certeza que não terá “problemas como o 

da outra filha”. Relata: 

  

“Eu não sei, é uma injeção que eles dão pra coisa do sangue, reação 

sei lá o que. Aí assim, daí como ele nasceu então eu não precisei, 

nem eu e nem ele. Só que assim, isso, só que se a J. nascesse com 

o sangue dele, eu já precisaria e ela também. Só que ela também 

não precisou porque ela nasceu com o meu sangue. Daí então no 

caso, no caso se essa nascer eu vou ter que tomar, só que daí 

depois eu não posso mais ter filho, entendeu? Isso é, porque pra 

depois, pra depois não dar problema. Só que é assim, como a J. já 

nasceu com problema, então melhor já se prevenir.” 

 

Menciona, a princípio, não ter feito nenhum exame para saber como está a 

filha. Em seguida, S1 diz ter feito o exame “ambes”: 

 

“Ainda não tem, é “ambes”, sei lá um tipo de sangue assim que eles 

fazem para saber como é que tá o meu sangue, como ele tá indo 

entendeu, tá tudo bem.” 

 

S1 fala da provável causa da paralisia cerebral da filha: 
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“Provavelmente, deve ter faltado oxigênio no cérebro dela na hora do 

parto e na hora não deu problema, foi dá depois.” 

 

Após a segunda gravidez, foi orientada, novamente, pelo médico a não 

engravidar:  

 

“Isso, o Dr. E. B., falou para mim não engravidar, para mim cuidar. 

Passei sete anos tomando pílula.” 

 

Esta mãe, com sua história de vida, teve acesso, no consultório médico, a um 

dos doze informativos objetos desta pesquisa, o número 3: Vai ser Menino ou 

Menina?. Escolheu outros dois, números 9 e 11, respectivamente: Se Você é 

Gestante, Cuide da sua Alimentação e Cartilha de Vacinação, para quem quer 

mesmo saber das coisas. O Folder 3, mais apropriadamente definido, foi visto, mas 

não lido: 

 

“Esse aqui eu acho que foi num consultório médico, que eu fui bater 

ultrassom e vi, mas não cheguei a ler. Tava lá, não deu tempo, só 

sentei e o médico chamou.” 

 

Quanto à leitura do folder número 3, S1 identifica o símbolo da campanha 

contra o HIV/AIDS: 

 

“Ah, esse aí significa a coisa da AIDS, do HIV.” 

 

E ao ser questionada: “E o sapatinho, o que pode representar junto com o 

laçinho vermelho?, dá a seguinte resposta: 

 

“Que a criança é soropositiva.” 

 

Após a leitura do texto escrito, a leitura da mensagem se modifica e ela 

apresenta mais informações referentes ao assunto: 
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“Que as mães e os pais tem que fazer, eles tem que fazer os exames 

pra ver se a criança ou os próprios pais tem o, esse soropositivo que 

eles falam. Daí porque a criança as vezes pode nascer sem esse 

problema, então por isso que a família tem que, também tem que 

fazer exame, tem tratamento, pela prefeitura não, é municipal que dá 

os remédios, essas coisa toda, esse caso aí é bem enunciado.” 

 

Ao ser questionada sobre a importância ou não de receber este folder durante 

sua gravidez e se as informações ali descritas acarretariam alguma mudança de 

atitude, a resposta é a mesma para este informativo e para o seguinte: 

 

“Pra mim também não, porque eu já sabia. Não, porque a gente 

também sabe, essa gestação não é a primeira, já é o terceiro, então 

a gente sabe, tu já é ciente, então (risos).” 

 

Ao se referir ao segundo informativo escolhido e lido, Panfleto 9, S1 declara:  

 

“Porque é importante a gente saber também, das coisas, que muitas 

coisas vão mudando conforme vai passando o tempo, as coisas 

mudam também.” 

 

Na intenção de compreender melhor a escolha do informativo, pergunto: “A 

tua escolha foi pelo título?” E prontamente recebo um parecer afirmativo. A escolha 

pode, também, ter sido influenciada pelo conhecimento cotidiano, pois se refere a 

um tema que S1 diz conhecer:  

 

“É porque esse aqui é constante na minha vida, esse aqui, não na 

minha, mas na dos meus filhos. Então, é uma coisa, assim, que eu 

ensino, explico pra eles.” 

 

Continuando, solicitei a S1 fazer a leitura do texto escrito. Após a leitura do 

panfleto, a fala volta-se para si, o discurso torna-se diferente do primeiro:  

 

“Eu acho que quis passar que quando a pessoa às vezes não tem 

uns problemas como ele fala da alimentação, que também muita 
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alimentação tem proteína (lendo parte do texto) algumas tem o azeite 

contém, sobre os leite também.” 

 

E ao ser questionada sobre a importância de ter acesso a estas informações 

por meio do material impresso, diz: 

 

“Não pra mim não faria diferença. Não porque também já é bem 

enunciado.” 

 

Quando pergunto se recebeu ou não orientação ou acompanhamento 

nutricional, responde: 

 

“Não, o médico não chegou a falar, mas já é normal.” 

 

Na leitura do último informativo, Cartilha 11, S1 interpreta a mensagem 

pretendida pelo órgão emissor, ou seja, a cartilha se refere a vacinas para todas as 

idades: mulheres grávidas até idosos. Esta interpretação foi feita a partir do 

desenho, o qual traz várias pessoas em diferentes idades: 

 

 “Também, a mesma coisa, família, que não é só as crianças que 

tem que vacinar, idosos, tem essa coisa da rubéola, dá, um monte de 

coisa.” 

 

Quanto ao símbolo da campanha contra a AIDS, S1 o identifica e o relaciona 

à campanha da vacinação: “Zé Gotinha”. Novamente ao ser questionada “aonde” 

adquiriu tal conhecimento, menciona: 

 

“Na televisão bastante, no rádio essas coisas assim.” 

 

Na segunda leitura, respondendo aos meus questionamentos, S1 comenta:  

 

“Uma coisa que eu não sabia era isso aqui.” 

“Vacinas para adolescentes.” 

“Eu achava que não tinha, entendeu?” 
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A entrevistada relata que a última vacina do filho foi aos cinco anos e fica 

aparentemente curiosa para saber se seu filho precisaria ou não tomar alguma outra 

vacina.  

 

 

b) Momentos: o sujeito de pesquisa 2 – S2 

 

Enquanto amamenta sua filha no peito, questiona sobre a “existência de 

bebês na APAE”: 

 

“Porque assim, eu sempre assim, é claro, é filho, Deus o livre se 

acontece, se nasce, só que eu acho que é triste, não pela criança, 

mas eu acho pelos outros, sabias as pessoas olham parecem que 

vai morrer.” 

 

No que se refere à sua gestação, S2 diz ter planejado. Comenta ter tido uma 

gestação tranquila, com a ingestão de medicamentos sob orientação médica para 

enjoo e anemia. Realizou o pré-natal e fala sobre sua importância, dizendo que 

 

 “a gente fica mais segura, tira as dúvidas e se acontecer algum 

problema tu já resolve e não espera o nenê nascer pra depois tentar 

resolver.” 

 

A seguir, S2 relembra a indicação médica para a ingestão do ácido fólico e 

comenta a explicação médica para a indicação:  

 

“Ah, uma coisa que ele me passou antes até de eu engravidar da I. 

pra mim tomar até os três meses foi o ácido fólico, eu tomei.” 

 

No dia da entrevista sua filha mais nova estava com 46 dias de vida, nasceu 

com 39 semanas de gestação. Suas duas filhas nasceram de parto tipo cesariano, 

porque 

 

“eu tinha um sopro no coração e aí quando eu fiz a primeira vez da 

B. quando eu engravidei ai a Dr. E. achou melhor eu fazer cesária 
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pra não ter o esforço, e até agora eu não tinha e se eu quisesse 

escolher parto normal poderia optar, mas tu vê, eu tive as dores a 

noite inteira e não tive dilatação nenhuma, então ela não iria nascer 

de parto normal mesmo?” 

 

Teve pressão alta na primeira gravidez e relata que na sua família já houve 

vários casos de pressão alta e diabetes. Ao ser questionada sobre o 

acompanhamento nutricional durante pré-natal, responde: 

 

“Eu tomava, assim, como eu já tenho, como eu já tava mais gordinha 

a gente cuidou um pouquinho da alimentação. [...] pediu que eu 

caminhasse, não pra emagrecer, mas por causa da coluna, pra 

fortalecer mais pro final, só isso. Mas foi tão tranqüilo [...] O açúcar, 

mas eu mesma, não foi nem ele [o médico] que pediu. Como nós 

fizemos os exames da diabetes e da glicose sempre deu normal, 

mas eu tinha medo, porque e a minha família já teve diabetes, minha 

mãe tem, minhas tias, tinham pressão alta, elas tudo tem, então eu 

tinha receito, entendeu? Aí eu evitava, não comia muita doçura, eu 

procurava comer bastante fruta, as verduras, eu mesma por mim 

mesma que procurava cuidar.”  

 

Lembrando os exames solicitados pelo ginecologista, descreve:  

 

“Foi, foi o de sangue, aquele de toxoplasmose, de rubéola ele me 

pediu [...] de anemia, hematoto, de urina, esses exames assim? O de 

HIV nós fizemos dois, porque extraviou um. Porque ele fez, eu fiz 

acho que até antes de engravidar, quando eu fui comentar com ele 

que eu queria engravidar, ele já pediu da rubéola, da toxoplasmose e 

do HIV e depois assim, eu já tava com quatro ou cinco meses ele 

disse: ‘ah C. tu não fizesse’; não eu fiz porque eu brincava com meu 

marido: se tu vê eu chegar lá no seu [ininteligível] eu fui  lá pra te 

matar. Eu disse assim pra ele: eu fiz tenho certeza.” 

 

Seguindo a entrevista, mais direcionada à questão do acesso e das leituras 

sobre os informativos, S2 comenta que teve acesso a um informativo, no consultório 
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ginecológico, sobre “célula-tronco”. Dos doze informativos objetos da pesquisa, S2 

não teve acesso a nenhum deles. Ela salienta que 

 

“eu não vi esses, nesse pré-natal todo eu não tive acesso a folhetos, 

eu acho assim que em consultório quando tu tas esperando entre 

uma consulta e a pessoa vai olhando, se tiver ali, tu acaba pegando, 

tu acaba lendo e te informado. No posto a mesma coisa, se tu vais lá 

pra qualquer coisa elas como estão te vendo gestante, elas deviam 

ter o interesse e, ah te chamar, te dar o informativo, porque por mais 

que tu não souberes ler tudo, mas alguma coisa tu vai ler. Nem que 

seja a imagem, o texto da frente, sempre alguma coisa vai chamar a 

atenção e a pessoa vai ler e vai ter mais interesse em saber o que 

tem dentro.” 

 

 A entrevistada escolheu três informativos, justificando sua escolha: 

 

 “Esse da amamentação (folder 4), porque como eu tô amamentando 

e agora eu tô com pouco leite, eu acho que esse seria legal. Esse 

aqui (cartão 7), eu achei como eu te falei, pela foto, eu achei bem, 

uma foto tão bonita, nem tanto pelo (texto) e a Cartilha de Vacina 

(cartilha 11), também como ela é pequenininha eu acho que teria 

boas informações.” 

 

Ainda se posicionando sobre sua escolha, comenta: 

 

“Eu acho que ele (folder 4) me passa da importância de amamentar. 

As duas mães amamentando isso foi o que a primeira vez eu vi. 

Como eu tava passando, tô amamentando e tive o seio machucado, 

por isso mais eu me interessei.” 

 

A fala a seguir diz respeito à leitura da(s) mensagem(ns) do Cartão 7: 

 

“Ela me passa uma mãe bem amorosa, zelosa com o bebezinho. Aí 

depois que eu li sobre a prevenção da AIDS, do HIV e sífilis. Até 

como eu comentei contigo do HIV eu fiz dois exames na gravidez que 

um tinha sido extraviado e de sífilis não foi feito. Então se eu tivesse 
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o folhetim eu iria pedir pra ele fazer. Eu ia comentar com ele sobre o 

assunto, sobre o teste, como ele só pediu do HIV, então eu pediria da 

sífilis.” 

 

Após a leitura da cartilha, S2 se posiciona em vários momentos com os 

seguintes dizeres: 
 

“A cartilha o que mais chamou a atenção foi pela cor, pelos 

desenhos, porque ela me lembra um livrinho infantil. Depois o 

conteúdo eu achei bem interessante porque explica bem sobre as 

doenças de cada tipo de vacinas, a idade que a criança tem que 

tomar, eu me prendi mais pela idade da I. (filha recém-nascida), que 

vai fazer dois meses e pela de adolescente que a minha filha tomar 

os reforços agora. [...] As vacinas da B. (filha mais velha) eu também 

fiz todas certinhas, então eu tinha bastante cuidado em fazer na 

época certa a vacina, então eu tenho bastante cuidado com a 

carteirinha dela, eu acho que foi mais esclarecedor pelos tipos de 

doença que protege cada, porque às vezes é só uma sigla que a 

gente, que a gente dá a vacina e tu não sabes quais são as doenças. 

[...] Bem esclarecedora, eu acho bem interessante, eu acho que eles 

até poderiam dar quando a gente leva o bebê pra vacinar, eles 

deveriam fornecer pra mãe uma cartilha dessa.” 

 

Finalizando a entrevista, mas antes, retomando a leitura inicial (imagem, cor, 

desenhos, etc.) e, posteriormente, a leitura da mensagem linguística, daria para 

fazer uma relação objetiva, direta, entre uma e outra? Apenas com a leitura da 

imagem, cor, texto, o leitor conseguiria saber do que se tratava o informativo: 
 

 “E essa aqui da cartilha, como é aquele Zé Gotinha na frente, então 

também acho bem popular, em campanha, como tu falasse em 

televisão, no posto mesmo passa quando é época da campanha, 

sempre tem, então eu acho que o pessoal já conhece.” (Comentário 

referente à Cartilha 11). 

 

 

 “É, eu acho que se a pessoa não soubesse ler ela não saberia que 

se tratava dos dois testes, porque é só uma imagem de amor da mãe 
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beijando o bebê, porque quer dizer amor porque ela vai pedir o teste 

por amor ao filho, mas quem não sabe ler já ia tá mais dificultado. O 

de amamentar não, porque tu já estás vendo e já estas sabendo 

que...” (Comentário referente ao Cartão 7 e ao Folder 4). 

 

 

c) Momentos: o sujeito de pesquisa 3 – S3 

 

Após a conversa sobre a APAE, os atendimentos que seu irmão recebe na 

instituição, um pouco da história de vida deste, começamos a entrevista 

propriamente dita. S3 fez nove consultas durante o pré-natal e também conversava 

com seu médico por meio da internet. Diz ter feito todos os exames pertinentes à 

gestação, tomou ácido fólico e relata os motivos dessas intervenções.  S3 relata que 

se planejou para ser mãe: 

 

“Como eu disse pra ti, foi uma coisa planejada, então vou ter, porque 

a gente, ah, não porque a gente casou, morava de aluguel, tudo, 

então não vamos ter filho. Compramos a nossa casa, tão certinho, 

então vamos fazer, eu vou parar de trabalhar e cuidar dos meus 

pequenos. Claro porque eu tenho as condições pra gente poder ficar 

em casa, senão eu tinha que trabalhar, mas graças a Deus, dá pra 

levar.” 

 

Ao ver o Folder 6 (Planejamento Familiar) volta a comentar sobre a 

importância do planejamento na sua vida e justifica da escolha deste informativo: 

 

“Porque a gente tem que fazer um planejamento antes de 

[engravidar] a gente casa. Ah casei, vamos ter filhos? Mas antes de 

ter filho a gente tem que fazer um planejamento, tem que ver: vou ter 

condições de ter filhos?; se eu vou ter se eu não vou ter, as minhas 

condições financeiras, psicológicas principalmente porque hoje a 

sociedade que nós vivemos, a gente tem que ter bastante 

planejamento antes de qualquer coisa. Eu estou casada já 14 anos, 

eu esperei 8 anos pra ter filho, não eu vou ter a minha casa, eu vou 

ter a minha estrutura, eu trabalhei, construí o que eu quis, agora sim 
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eu vou ter um filho, então assim, esse tipo de planejamento que eu 

tive. Então assim, o planejamento familiar.” 

 

Cabe salientar que S3 teve acesso a apenas um dos informativos (Folder 12) 

objetos desta pesquisa. Como o procedimento metodológico que descrevi 

anteriormente previa que cada sujeito de pesquisa realizasse a leitura de três 

informativos, mesmo não tendo acesso a eles no período gestacional, S3 escolheu 

mais dois informativos: os de número 2 e 6. 

Quando questionada sobre o motivo da escolha do Folder 2, antes da leitura 

da mensagem deste, relacionou-o ao Folder 6, dizendo que ambos foram escolhidos 

pela mensagem linguística, ou seja, pelo título de cada peça: 

 

“É que eu li aqui [Folder 2]: grupo de apoio a mães, a mães 

adolescentes, então, nossa, eu tô vendo as adolescentes assim é, 

grávidas, quanto mais não são nem adolescentes, são meninas, 

crianças ficando grávidas e, aí a gente se pergunta o porquê, de 

repente faltou isso. [apontando para o Folder 6: Planejamento 

Familiar]. Faltou planejamento dos próprios pais dessas 

adolescentes.” 

 

A leitura da mensagem linguística do Folder 6 não se deu na íntegra. S3 lê as 

chamadas, as imagens e, em seguida, se posiciona: 

  

“É como eu te expliquei, a gente leu ali do planejamento familiar, eu 

tive meu planejamento familiar, eu fiz, eu tô 14 anos casada, eu 

esperei 8 anos pra ter o meu primeiro filho, então aqui no caso a 

pílula [apontando para a imagem], eu tomei pílula até... não, não 

quero. Agora eu tenho dois filhos já, qual é o meu objetivo (risos), 

assim, qual é o meu objetivo, tomar pílula? O meu marido pretende 

fazer a vasectomia, estão aí [apontando para as imagens e 

chamadas no informativo] Então assim, tem vários métodos pra 

pessoa, porque tens uns que tem um monte de filho e não tem 

condições de ter, mas tá aqui [apontando para o informativo], não é. 

Ah, porque eu não sabia [...], quando a gente vê esses informativos, 

rodando na rua essas coisas assim, aí a gente vê que tá ali, tá 
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explicadinho. [...] Por que assim, não precisa nem tu ler, sabe assim, 

porque a pessoa, assim a própria imagem já faz, a pílula, os 

métodos, mesmo a pessoa não queira ler, muitas pessoas não 

sabem nem ler, mas por isso aqui já dá uma noção.” 

 

No que se refere à leitura da mensagem linguística do Folder 2, S3 fala: 
 

“Esse aqui é um grupo de apoio pra elas que já ficaram grávidas. É 

importante porque muitas ficam grávidas e não tem nem apoio de pai 

e nem mãe, não tem esse acesso a nada, então esse aqui ela já tem, 

ela já tem uma, um como eu vou te explicar, um apoio como o 

próprio grupo fala, um apoio a elas.” 

 

Quanto à leitura inicial do Folder 12, cujo primeiro contato deu-se num 

consultório médico, a entrevistada relata:  

 

“É, eu tava lá [no consultório] eu peguei e disse, oh, prevenção 

contra, eu tava até com o meu menino, aí ele perguntou: mãe o que 

é isso?, eu disse: Meu filho quando a mãe vai pra ficar no sol, ah 

passar o protetor, -“ah mãe pra quê?”. Sabe que criança não gosta e 

tal, aí ele disse isso aqui é pra isso, porque ele achou muito bonitinho 

isso aqui. [se referindo ao desenho do sol com óculos].” 

 

A explicação para seu filho foi pautada nos conhecimentos prévios; ela não 

chegou a ler a mensagem linguística. 

 

“Isso, aí eu falei pra ele, é câncer de pele, a gente cuida desde 

criança, por isso a mãe passa protetor, boné não sei o que, aí a 

gente explicou pra ele. Eu lembro bem, do panfleto.” 

  

Segue a entrevista dizendo que o desenho chamou sua atenção e de seu 

filho. Quando solicitei que realizasse a leitura da mensagem linguística, S3 realizou 

a leitura, mas não na íntegra, olhando também as imagens. Dessa forma, direcionei 

a leitura para a parte do informativo que interessava à pesquisa, ou seja, que 

mencionava algo sobre a prevenção materno-infantil. Cito alguns dos comentários 

da entrevistada após a leitura do referido trecho:  
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“A gente se cuida mais, acaba, como eu vou te explicar, ah... se 

prevenir, a cuidar mais da pele. Na gravidez a gente precisa pegar 

um pouco de sol, como o bebê até precisa, mas é nos seus 

cuidados, nos seus horários, então a gente lendo o panfleto desse 

ele vai auxiliar. [...] É que na verdade ele [o folder] tá falando de sol 

excessivo, é muito importante, é mas assim, o bebezinho, o sol, o sol 

eles tem que pegar, mas aqui tá falando do sol excessivo né?” 

 

Aparentemente, a entrevistada esperava uma posição da minha parte, mas 

como pesquisadora eu não poderia emitir minha opinião e não mencionei nada, 

permaneci no silêncio. Ela prossegue: 

  

“Como eu tô lendo, que entrou na minha cabeça: nada sol para eles, 

mas por que nada de sol pra eles? Nada de sol não, eles tem que ter 

sol, nós precisamos de sol, mas não nada, entendeu? [...] É porque 

assim, nada de sol para eles, pro bebê até 6 meses, nada de sol 

para eles, tanto que eles pegam sol pela manhã. [...] É isso, pra 

quem pega, claro que aqui eu acho que eles tão, que eles querem 

passar do sol excessivo, das 11 às 15 horas, então nada de sol, ficou 

meio ruim, assim, pra nós mães, eu todo dia de manhã 8, 8 e meia 

que é sol das 7 horas que é sol de verão, ela pega sol, porque o sol 

na verdade a gente precisa de sol, claro que não o sol forte. [...] É 

deixa a gente em dúvida, isso, assim é, será que o sol que eu tô 

dando pra ela tá prejudicando ou não?” 

 

A fala da mãe reflete a dúvida entre a mensagem linguística, as orientações 

que recebe de seu pediatra e os conhecimentos que adquiriu ao longo da vida. 

 

d) Momentos: o sujeito de pesquisa 4 - S4 

  

Após os esclarecimentos referentes à pesquisa e sobre a polêmica que 

envolveu a matrícula da sobrinha, sem deficiência, na APAE de Itajaí, iniciei a 

entrevista. 
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S4 descobriu que estava grávida com quatro semanas e meia, apesar de 

desejar ter mais um filho e estar “só cuidando, naquele negócio ou preservativo ou 

cuidava aquele sentido que a gente conhece”. A gravidez chegou antes do previsto. 

Não participou do grupo de gestante; fez doze consultas durante a gravidez. 

Segundo S4, só ficou sabendo que havia um grupo de gestantes quando estava com 

oito meses de gravidez: 

 

“Não, não, eu nem fiquei sabendo, eu fiquei sabendo quando tava de 

oito meses, que tinha no M. [hospital], ah, eu disse, com oito meses, 

só ter duas semanas pra que fazer, eu disse...” [não termina a frase]. 

 

S4 teve pressão alta na gestação de sua primeira filha e depois dos seis 

meses desta gestação também. Relata que 

 

“não tomava o AS [na primeira gestação] aí eu tive pressão alta, 

hipertensão, pré-eclampsia no parto, eu tive, fui, eu só voltei mesmo 

e, tanto que nesta gestação, assim que eu tive a I., o médico já 

deixou bem claro que eu não posso mais ter filhos, não.” 

 

 Quanto aos exames, relata ter feito o exame de HIV antes de engravidar 

como forma de se prevenir: 

 

“Eu disse vou fazer porque eu acho assim que tava passando, à 

mídia tava enfatizando muito sobre isso, e como eu sou uma pessoa 

assim, muito, muito tranqüila, muito cabeça aberta pra essas coisas, 

e daí, eu disse, e meu marido trabalha no Porto e ele tem que fazer, 

eles têm que fazer de seis em seis meses eles são chamados pra 

fazer uma bateria de exame de HIV, urina e sangue. Então, eu tava 

me sentindo muito a vontade. Aí eu peguei e fui e fiz no C., do nada. 

A minha mãe ficava horrorizada: tu tens coragem, eu acho que é por 

causa da idade, elas querem morrer, ela dizia, eu nunca vou, e não 

fazia o exame. Eu disse não, se eu tiver eu não vou morrer disso, eu 

dizia, porque eu vou, eu vou atrás de... Não, peguei, fiz o exame, fui 

lá no C., peguei o resultado, isso tem sete anos, antes de ficar 

grávida de novo, ai eu disse, bom se eu ficar grávida, se eu por  



 

 

157 

 

porventura ficar grávida, não que era uma intenção, assim tão logo, 

eu tô tranqüila. E de fato.” 

 

Quanto aos exames solicitados pelo médico ginecologista, S4 relata que um 

deles deu resultado positivo: 

 

“E ele disse que tive toxoplasmose, então ele ficou muito assustado. 

[...] Tive o vírus. Deu positivo, então ele ficou muito assustado, ai eu 

disse, mas o que pode acontecer, aí ele disse bem, assim, rapidinho 

ele disse assim, não T., seguinte, depois tens que fazer o teste do 

pezinho, tens que pedir o exame de toxoplasmose porque é bem 

provável que a criança venha com problema na visão, atinge 

geralmente a visão ele falou não necessariamente só, mas 

geralmente a visão então vamos, depois tem que ver porque ou tu 

teve na gestação ou tu teve antes, porque deu positivo. Ai tá, 

acabou, beleza, aí eu fui ao pediatra assim que ela tinha 4 a 5 dias e 

o pediatra já mandou fazer particular esse exame que, do pezinho” 

 

Ela prossegue, contando que ficou apreensiva e ansiosa pelo resultado do 

teste do pezinho e por este motivo optou por fazer o exame de forma particular, ou 

seja, pagou para fazer o teste e ter, segundo ela, o resultado de forma mais rápida. 

 

“Como eu vi que deu positivo eu tinha que correr com a máquina, 

porque não adiantava eu esperar 30 dias, pra uma coisa que eu 

podia ter em 10 [...]. O teste do pezinho da H. [primeira filha] veio 3 

meses depois.” 

 

No decorrer da entrevista, descreve um fato que ocorreu dez dias antes do 

prazo final para o nascimento de sua filha. Ela sentia muita dor, queria antecipar o 

parto, mas seu médico solicitou que ela aguardasse até ele retornar de um 

congresso. 

 

“Não então no mínimo espera até o dia 10, que eu vou viajar e 

quando eu voltar eu faço a tua cesária. Não é possível, me sentia 

muito mal a minha pressão no pico direto e eu com a maquininha em 

casa direto olhando, daí eu dizia não dá, não dá eu não tô 
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agüentando mais, tanto que ela veio de livre espontânea vontade. No 

meu útero aconteceu alguma coisa, outra má informação, começou a 

vazar um líquido que não era da bolsa e eu tive uma ruptura no 

útero, tá, que por causa disso eu não posso engravidar novamente, 

porque eu tenho o útero, uma fissura no útero e é uma hemorragia 

que não se contém, mata a mãe, não o feto se ele esta formado. 

Então eu peguei e começou a vazar este líquido, que chegou lá não 

era bolsa, não era nada, mas vamos fazer, não tinha problema, 

vamos fazer, aí eu peguei, quando eles tiraram ela, ela fez coco, em 

cima de mim, sabe, quando eles tiraram, então não acredito,  

ninguém me explicou isso, eu acredito que ela estava no limite, 

porque nenhum feto vai evacuar dentro da mãe [...]. É por isso que a 

gente toma vacina de tétano, é por isso que a criança pode engolir 

aquilo dentro da placenta, dentro do útero da mãe e, entende? Olha 

eu fiquei pasma, mas tu pensa que alguém me explicou sobre isso? 

Não, olha mãezinha, é assim oh, aconteceu... Não, então alguma 

coisa de errado tinha.” 

 

Como S4 não ficou sabendo ou optou por não participar do grupo de 

gestante, também não recebeu as orientações necessárias. Abaixo seguem 

fragmentos da entrevista, momentos em que ela compara a sua conduta na primeira 

com a da segunda gestação. 

 

“Um dos motivos que da H. [primeira filha] que eu não amamentei, eu 

ganhei ela no S. I. em B., não teve nenhum tipo de informação. Eu 

saí de lá, não amamentei e eu vim pra casa e ela gritava de fome, 

ninguém me explicou que o sistema nervoso da gente interfere na 

amamentação eu tive pré-eclampsia, eu vim pra casa, eu fui 

internada, eu fui internada dia 25 de dezembro e só ganhei ela dia 27 

e só vim pra casa dia 29, esse tempo todo ela não mamou, nesse 

tempo todo eu não tive informação nenhuma” [a mãe altera a voz, 

demonstrando indignação]. 

 

Sobre o parto da segunda filha, em outro hospital, lembra: 
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“Já vem a enfermeira na hora que ela desceu lá pra te explicou:  oh 

mãezinha fica calma, relaxa, eu chorava, porque tava assim, não 

mãezinha esse leitinho aí, esse colostro é o que  é o que sustenta..., 

ah então tá, ela ficava com a boca marcada de leite, assim de 

colostro assim, tá vendo mãezinha ela está mamando, tá descendo, 

então aquilo já vai, oh  e assim, no meu  quarto, naquelas paredes  

laterais tinha um negócio escrito, então enquanto eu tava 

embalando, assim, esperando alguma coisa tu lias aquilo ali, muito 

bacana, achei muito bacana, mas também  só, só sobre isso 

[amamentação].” 

 

No que se refere à leitura das mensagens dos informativos, S4 teve acesso a 

dois informativos distribuídos pela SMS à população (os de número 10 e 12). Foi 

necessário apenas escolher um terceiro informativo e justificar sua escolha:  

 

“Vamos ver. Esse sem dúvida eu quero, esse da sífilis na gravidez 

[Cartilha 8], porque eu não tenho noção do que pode acontecer, que 

malefício e que beneficio trás uma resposta de um exame, esse eu 

quero.” 

 

 A entrevistada, quando novamente questionada se, em seu pré-natal, não foi 

esclarecida sobre os exames básicos que foram realizados, ela relata que não sabe 

se o exame da sífilis foi feito. Continuando, na leitura inicial da Cartilha 8, S4 diz: 

 

“Aqui, ‘Sífilis na Gravidez: trate com carinho’, eu ia adorar pegar um 

folder desse pra ler, até porque a foto me chamou bastante a 

atenção: linda. Uma mulher grávida nua, lindo, uma foto linda, escrito 

num papel preto que daí a sombra dela chamou bastante a atenção, 

bem clara, escrito com letras bem legal, bem branquinhas, simples: 

na gravidez trate com carinho. Eu ia adorar ler um negócio desse me 

chamou atenção por ser um caderninho bem feitinho, ia adorar, ia 

gostar de ler, me chamou a atenção ele, por este motivo.” 

 

Após a leitura da mensagem do informativo: 
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“Esse achei lindo mais ele é muito difícil, cheio de palavras difícil, 

alguma coisa eu entendo, mas olha só, nascido congênitos precoce 

[começa a ler o informativo] sinais, seronisa, obstrução nasal. Não ia 

continuar a maioria também e se eu tivesse no consultório eu não ia 

ler.” 

 

Ao ser questionada se a escolha deste informativo foi pela imagem, S4 diz: 

 

“Sim, foi pela imagem, mas ele não é esclarecedor ele é mais 

confundiu ele não me deixou feliz ele tem a capa linda eu iria lê, 

porque eu gosto de lê, mas as outra não, se eu estive lá no 

consultório esperando já não iria lê, pegaria um que seria mais 

agradável.” 

 

E na leitura do folder 10, coloca: 

 

“Outra contradição ou eu não sei ler, porque diz para limpar a 

gengiva do bebê molhe uma fralda em água limpa, para limpar a 

gengiva do bebê após a cada mamada, aqui não diz que após a 

cada mamada limpar, aqui não diz é só para limpar a gengiva do 

bebê mais eu não entendi não me da nenhuma orientação eu sei do 

malefício deixar a gengiva sem limpar, mas esse não me diz nada. 

Aqui não diz que a cada mamada limpar. 

 

Já sobre o Folder 12, na leitura denotada, assim se posiciona: 

 

“A princípio em relação às letras, é bem visível, bem claras, às letras 

grandes, às chamadas, ali que diz, o cabeçalho, bem grandes, com 

letras, cores boas, desenho esclarecendo o sol, querendo 

demonstrar que está na praia com o guarda sol a caixa térmica 

mostrando copo e água, deve tá querendo dizer sobre líquido, que 

eu não tô lendo, só descrevendo, né, aqui a mesma coisa tá 

mostrando o filtro solar com duas pessoas na praia ou no sol. Posso 

virar? Aqui a mesma coisa o guarda sol e o sol, um solzinho, um 

solzão e é isso” 
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Depois, a leitura conotada: 

 

“A princípio, eu achei bem interessante porque enfatiza bastante o 

protetor solar, que no nublado, sol ou sem sol tem necessidade, 

chama a atenção ali, bota bem claro o câncer de pele tem cura, é um 

dos fatores que me chama atenção, talvez por isso eu tenha pego 

esse folder, já tenho conhecido ela, porque a minha mãe tem câncer 

de pele. Então, acho interessante, tenho as informações que tá aqui, 

já tenho essas informações. Mas gostei, achei bacana, achei do 

tamanho interessante que me chamou minha atenção de lê, gostei 

das informações que me acrescentou em relação aos dos bebês.” 

 

Nesse momento problematizei a mensagem linguística do folder que diz: 

“Bebês até seis meses – nada de sol para eles, nem de filtros solares. Bebês devem 

ficar na sombra total. Quando sair na rua com seu filho, use sombrinha para sol.” S4 

lê novamente a mensagem e analisa: 

 

“Eu entendo que... a única coisa que me chama a atenção é que 

entram em contradição com os médicos os pediatras porque aqui diz 

nada de sol pra eles, nada, eles tem que ficar na sombra, ele não 

pode pegar porque na infância diz ali, que tem câncer de pele. O 

médico diz para deixar a criança tomar banho de sol horários das 7 

da manhã às 10 ou 9 assim em relação usar sombrinha é pra tomar 

sol ou não, porque diz para não tomar banho de sol, aqui no começo 

diz assim: o sol é um importante fonte de vitamina D e fortalece os 

ossos ainda, e esta bem claro, nada de sol e filtro solar pra eles até 

os seis meses eu não estou entendendo.” 

 

Já finalizando a entrevista, S4 se posiciona referente ao pré-natal:  

 

“Eles [refere-se aos médicos] não são capazes de perguntar se a 

gente tem deficiência na família, se alguém tem. Eles não sabem que 

a minha irmã tem deficiência auditiva e que meu pai tem 3 primos 

com síndrome de down, não, não ele não sabe nada do meu 

histórico, nem se meu marido tem tinha saúde ou não, ele foi 

conhecer o meu marido, claro, na primeira consulta, mas nunca 
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perguntou: tu tens ou tua família, teus pais tem algum problema de 

saúde, diabetes ou alguma coisa assim.” 

 

Faz uma pausa e continua: 

 

“Síndrome de Down e auditivo tenho mais. É hereditário?” 

 

Questionada pela pesquisadora sobre a realização do teste da orelhinha, 

responde: 

 

“Vou te contar um segredo, não foi feito. Não foi feito sabes por quê? 

No dia que eu sai de lá da maternidade, na época da enchente, 

depois, tinha que fazer depois de 30 dias, aí quando a gente voltou 

pra fazer por causa daquele rolo de enchente, a pessoa que cuidava 

não tava. Porque foi 15 dias depois que era voltar pra fazer, aí...” 

 

Finalizo a entrevista agradecendo pela entrevista e por sua disponibilidade. 

 

 

e) Momentos: o sujeito de pesquisa 5 - S5 

 

Nas duas participações no grupo de gestante ficou sabendo do grupo de 

Saúda da Família: 

 

“Não, fiquei sabendo [do grupo de gestantes] porque nos dois últimos 

meses de gravidez eu comecei a participar, assim, das palestras de 

gravidez, porque era segunda e na segunda pra mim é ruim porque 

eu tenha Legião de Maria e as duas, os dois últimos meses eu fui e 

foi ali que eu fiquei sabendo.” 

 

Quando questionada sobre sua decisão de faltar às reuniões da Legião de 

Maria para frequentar o grupo de gestantes, responde: 

 

 “Ah, sei lá, deu vontade.” 

 



 

 

163 

 

A instituição igreja também está presente em outras decisões da mãe. No 

decorrer da conversa sobre o planejamento ou não de conceber o terceiro filho, S5 

relata não ter planejado. Revela que não fazia uso de pílula anticoncepcional: 

 

 “Nada, eu nunca tomei anticoncepcional. Agora eu tô. [...] Só 

cuidava.” 

 

Quando indagada do porquê de não tomar o anticoncepcional, ela responde: 

 

“Não que, por causa da igreja, assim. [...] Só que aí, como a gente já 

têm três, aí fiquei com medo, aí eu fui falei com o padre, fui perguntar 

pra ele por que a Igreja era contra isso e aquilo. Ele explicou, que a 

Igreja não é contra pra quem é casado, porque no mundo que tá 

hoje, não dá pra se colocar um filho todo ano, mas assim, a Igreja é 

contra por causa dos jovens, adolescentes, não quer que pai e mãe 

incentivem eles a, a praticar o sexo essas coisas, mas ela é contra 

nesse sentido, mas para o casal ai não, a não ser a pílula do dia 

seguinte, que aí e contra do mesmo jeito, que é um aborto, 

vasectomia, liga, ligar essas coisas...” 

 

Após descobrir sua gravidez já na primeira semana, S5 realizou o pré-natal na 

Policlínica Votorantin/Cordeiros, num total de nove consultas.  Também no início da 

gestação diagnosticaram a depressão: 

 

“Tive depressão (com entonação mais branda) até hoje eu tenho, 

porque não, não tomei remédio, até a ginecologista que ela cuida de 

mim, ela disse que não era pra mim ter tomado, que o médico que eu 

procurei lá no São Lucas que me passou a tarja preta, que ele 

passou tarja preta...” 

 

Mesmo sendo orientada pelo médico a “tomar remédio”, S5 não o fez e 

atualmente recebe apoio de outra médica, o que a deixa mais confortável, pois, 

aparentemente, ficou em dúvida quanto à sua decisão. 

No que se refere ao acesso aos informativos, a entrevistada teve contato com 

quatro dos doze informativos analisados: três deles na policlínica (números 3, 4 e 5) 
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e um no laboratório onde foi fazer seus exames (número 8). Foi solicitado que 

retirasse um deles e que justificasse sua opção. Segue a transcrição limpa da 

conversa: 

 

S5 - “Ah, podes tirar o do sapatinho.” 

P – “Por que tu retirarias este?” 

S5 - “Ah, porque, deixa eu ver, é um sapatinho, é um neném, é tipo 

um neném.” 

P – “O sapatinho. E esse laçinho vermelho sobre o sapatinho, ele te 

faz lembrar de alguma coisa?” 

S5 - [pensando] “Laçinho vermelho? Se tem algum significativo?” 

P – “Ele te faz pensar em alguma coisa?” 

S5 - “Não tem significativo, não, sei lá um coração? Olhando ele, uma 

menina.” 

 

O Folder 4 foi, assim, primeiramente, lido: 

 

“Ah, essas mulheres amamentando, que é muito importante o leite, 

materno pra mim é isso.” 

 

Após a leitura do informativo na íntegra, S5 se posiciona: 

  

S5 - “A mensagem é clara, não tem como não entender que o leite é 

importante, pelo menos até os seis meses só leite no peito, que 

depois a gente pode aos poucos, com bastante cuidado e 

observação introduzir outros alimentos, não dar chupeta, não dou 

chupeta pra ela, não dou chupeta por outros, não dou. Sei lá, nunca 

chupei, às vezes a criança é bonitinha e com aquela coisa, não faz o 

meu tipo. E, então, assim, que a chupeta além de deixar a criança 

feia, que é o que eu acho, ela, também, pode provocar, por causa da 

dentição, outros problemas, depois tu quer tirar a chupeta da criança 

é aquele trabalho, elas ficam doentes, então, pra evitar essas coisas, 

é melhor não dar. A mensagem é clara, é bem clara.” 

P – “Tu achas que é importante que as pessoas tenham acesso a 

estes informativos?” 
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S5 - “É importante, ainda mais por causa das cólicas, que 

refrigerante, tem mãe que quer dar essas coisas pra eles deste cedo, 

dar refri, dar suco com bastante açúcar, às vezes um suco de laranja 

ao invés de dar laranja lima, da laranja pêra que é a mais ácida, 

então é importante.” 

 

Percebe-se que a fala, após a leitura do folder, está mais completa, com 

dados importantes referentes ao seu filho. Da mesma forma acontece com o Folder 

5; respectivamente segue a transcrição da primeira e da segunda leitura: 

 

S 5 - “O PSF família que eu sei é que cada casa, a família, pelo 

menos antes era assim, tu vai lá e tu tem um cartãozinho, o teu 

marido tem outro e cada um tem uma fichinha, não, é um prontuário 

pra família, que eu saiba é isso, e é assim, é por rua, cada rua tem 

uma... tipo assim, uma assistente que passa, elas passam aqui, elas 

se precisar de remédios elas trazem, se precisar marcar uma 

consulta elas marcam pra ti tu não precisa ir lá, é isso.” 

P – “E aqui, no folder, tu observas isso que me falastes, nestas 

imagens, nestas fotos, nestas letras, o que tu vêe aqui?” 

S5 - “Esse carro aí não tem não, aqui elas trabalham com o carro 

delas.” 

P – “E aqui, as imagens o que elas te passam?” 

S5 - “Ah, é o trabalho, o trabalho delas.” 

P – “Esse aqui do Programa da Família, o que, quais são as 

informações que eles quiseram passar pra gente?” 

S5 - “Que pode contar com o médico que trabalha com essa equipe, 

quando a gente não pode ir lá eles vem até aqui, elas são importante 

sim. A que a gente pode contar com a equipe dali, porque às vezes a 

gente vai no postinho e acha que tem que ser atendida ali no balcão, 

naquela hora, aquele médico, e eles tem também, porque o mesmo 

médico que trabalha ali, também trabalha aqui com essa equipe, as 

vezes dependendo do estado que a pessoa tá, eles próprios vem 

visitar a gente, que nem quando eu tive ela, eles também tiveram 

aqui, então é interessante isso, porque quando a gente não pode ir 

lá, eles também vem até a gente, isso é importante.” 
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Quando solicitada, no primeiro momento após ler as imagens, S5 levanta a 

questão do conhecimento prático, ou seja, aquele que é de sua vivência, real, 

cotidiano: as “assistentes trabalham com seus próprios carros e não com o carro que 

está na imagem”. Talvez por utilizar os serviços prestados pelo Programa da 

Família, as leituras levantaram questões pertinentes ao programa, muitas das quais 

não estão escritas no folder.  

A leitura do último Folder 8 revela certo estranhamento: 

 

S5 - “Ah, eu queria saber o porquê é preto. Porque me chama 

atenção, por que a grávida está nua num livro preto? No caso 

assim.” 

P – “Pra ti, poderia ou deveria estar em qual cor, qual cor tu elegerias 

para uma pessoa grávida?” 

S5 – “Ah, uma cor colorida, branquinha, assim cheia de florzinha.” 

P – “Esse preto, pra ti traz uma coisa, o quê?” 

S5 – “De muita tensão.” 

P – “Te causa certo estranhamento, por quê?” 

S5 – “Por que ela tá nesse preto.” 

 

S5 com três filhos, crê que ser mãe é algo sublime e diz que o folder passa 

algo de “muita tensão”. Após a segunda leitura, S5 diz:  

 

“S5 - Ai, eles conseguem passar só que tem cada doença ai que eu 

nem sei dizer o nome, ver o nome (risos), é importante explicar 

direitinho que a gente às vezes pode ter ou né, sem saber”. 

P – “E isso aqui, esse tipo de informativo, tu achas que fica claro pra 

vocês, assim, como tu dissestes, com todas essas palavras?” 

S5 – “Não, é complicado.” 

P – “Daria pra entender e fazer o que eles estão pedindo aqui ou, 

pelo menos, ficar de olho no que tem ou o que pode acontecer com a 

tua filha ou com teu filho ou com o próprio adulto?” 

S5 – “Eu acho que podia ser um pouquinho mais, eu acho que 

quanto mais simples melhor, sabes quando tu colocas muitos 

detalhes, muito nome difícil ninguém entende, é como tu pegar a 

Bíblia. A Bíblia tem uma edição que é mais fácil de entender, tem 
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uma edição que é mais complicada pra entender, às vezes por causa 

de uma palavrinha muda a frase e ali tá a mesma coisa.” 

P – “Então pra ti, esse informativo aqui...” 

S5 – “É importante.” 

P – “O conteúdo que eles falam sobre sífilis é importante saber?” 

S5 – “É importante, só que poderia ser um pouquinho mais 

explicadinho.” 
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Apêndice D - Quadros de informativos que as mulheres mães tiveram acesso no 
período gestacional (A), informativos escolhidos (E) para análise e informativos 
retirados (R) 
 
 

Informativo S1 S2 S3 S4 S5 Total 
Parcial 

X 

Total 
Parcial 

E 

Total 
Parcial 

R 

Total 
Geral 

1: Programa Porto Saudável         00 

2: Grupo de apoio às mães 
adolescentes 

  E    01  01 

3: Vai ser Menino ou 
Menina? 

X    XR 02  01 02 

4: Até os seis meses, seu 
filho precisa só de leite 
materno... 

 E   X 01 01  02 

5: PSF Itajaí     X 01   01 

6: Planejamento Familiar   E    01  01 

7: Exija o teste para aids e 
sífilis... 

 E     01  01 

8: Sífilis na gravidez    E X 01 01  02 

9: Se você é gestante, cuide 
da sua alimentação 

E      01  01 

10: Sorria!     X  01   01 

11: Cartilha de Vacinas E E     02  02 

12: Câncer de Pele   X X  02   02 

Total de acesso ao 
informativo por gestante: 

01 00 01 02 04 

Total por Legenda: 

 
 
 

08 

 
 
 

08 

 
 
 

01 
Total de informativos lidos: 

 
 
 
 
 

16 
Legenda: 

X – Acesso aos informativos      E – Escolha dos informativos        R – Retirada de 
Informativos 
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Apêndice E - Quadro de fragmentos das leituras dos informativos (denotada e 
conotada) realizadas pelas mulheres-mães 
 
 

S/ 
Inf. 

Mensagem Denotada Mensagem Conotada 

S
1/

  
Fo

ld
er

 3
 

“Ah, esse aí significa a coisa da AIDs, 
do HIV.” 
“Que a criança é soropositiva.” 
 
 

“Que as mães e os pais tem que fazer, 
eles tem que fazer os exames pra ver se 
a crianças ou os próprios pais tem o, 
esse soropositivo que eles falam, daí 
porque a criança as vezes pode nascer 
sem esse problema, então por isso que 
a família tem que, também tem que 
fazer exame, tem tratamento, pela 
prefeitura, é municipal que dá os 
remédios, essas coisa toda, esse caso 
aí é bem enunciado.” 

S
1/

  P
an

fle
to

 9
 “É porque esse aqui é constante na 

minha vida, esse aqui, não na minha, 
mas na dos meus filhos. Então é uma 
coisa assim que eu ensino, explico pra 
eles.” 

“Eu acho que quis passar que quando a 
pessoa às vezes não tem uns 
problemas como ele fala da 
alimentação, que também muita 
alimentação tem proteína (lendo parte 
do texto) algumas tem o azeite contém, 
sobre os leite também.” 

S
1/

  
C

ar
til

ha
 1

1 

“Também, a mesma coisa, família, que 
não é só as crianças que tem que 
vacinar, idosos, tem essa coisa da 
rubéola, dá um monte de coisa.” 

“Uma coisa que eu não sabia era isso 
aqui.” 
“Vacinas para adolescentes.” 
“Eu achava que não tinha, entendeu?” 

S
2/

  
C

ar
tã

o 
7 

“Ela me passa uma mãe bem amorosa, 
zelosa com o bebezinho. [...]” 

“[...] Aí depois que eu li sobre a 
prevenção da AIDS, do HIV e sífilis. Até 
como eu comentei contigo do HIV eu fiz 
dois exames na gravidez que um tinha 
sido extraviado e de sífilis não foi feito. 
Então se eu tivesse o folhetim eu iria 
pedir pra ele fazer.” 
“É, eu acho que se a pessoa não 
soubesse ler ela não saberia que se 
tratava dos dois testes, porque é só uma 
imagem de amor da mãe beijando o 
bebê, porque quer dizer amor porque ela 
vai pedir o teste por amor ao filho, mas 
quem não sabe ler já ia tá mais 
dificultado.[...]” 

S
2/

  
Fo

ld
er

 4
 

“[...] esse da amamentação (folder 4), 
porque como eu tô amamentando e 
agora eu tô com pouco leite, eu acho 
que esse seria legal.” 
“Eu acho que ele (folder 4) me passa da 
importância de amamentar. As duas 
mães amamentando isso foi o que a 
primeira vez eu vi. Como eu tava 
passando, tô amamentando e tive o 
seio machucado, por isso mais eu me 
interessei.” 

“É como eu falei pra ti, como eu já 
amamentei a  minha filha mais velha, 
então muita coisa eu já sei, qual a 
importância, é mais importante pra 
saúde do bebê, o afeto, que fica a mãe e 
o bebê enquanto tá amamentando, eles 
estão te olhando, sorrindo, então é mais 
isso. Eu achei bem interessante, é bem 
esclarecedor.” 
“Sim pra incentivar, eu acho, que ele 
incentiva bastante a amamentação.” 
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S
2/

  
C

ar
til

ha
 1

1 

“A Cartilha de Vacina, também como 
ela é pequenininha eu acho que teria 
boas informações.” 
“A cartilha o que mais chamou a 
atenção foi pela cor, pelos desenhos, 
porque ela me lembra um livrinho 
infantil [...]” 
“E essa Cartilha aqui, como é aquele Zé 
Gotinha na frente, então também acho 
bem popular, em campanha, como tu 
falasse em televisão, no posto mesmo 
passa quando é época de campanha, 
sempre tem, então eu acho que o 
pessoal já conhece” 

“Depois o conteúdo, eu achei bem 
interessante porque explica bem sobre as 
doenças de cada tipo de vacinas, a idade 
que a criança tem que tomar, eu me prendi 
mais pela idade da I., que vai fazer dois 
meses e pela de adolescente que a minha 
filha vai tomar os reforços agora.” 
“[...] eu acho que foi esclarecedor pelos tipos 
de doença que protege cada, porque as 
vezes é só uma sigla que a gente, que a 
gente dá a vacina e tu não sabes quais são 
as doenças.” 
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“É que eu li aqui: grupo de apoio a 
mães, a mães adolescentes, então, 
nossa, eu tô vendo as adolescentes 
assim é, grávidas, quanto mais não são 
nem adolescentes, são meninas, 
crianças ficando grávidas e, aí a gente 
se pergunta o por quê, de repente faltou 
isso. [apontando para o folder 6: 
Planejamento Familiar].” 
“Faltou planejamento dos próprios pais 
dessas adolescentes.” 

“Esse aqui é um grupo de apoio pra elas 
que já ficaram grávidas. É importante 
porque muitas ficam grávidas e não tem 
nem apoio de pai e nem mãe, não tem 
esse acesso a nada, então esse aqui ela 
já tem, ela já tem uma, um como eu vou 
te explicar, um apoio como o próprio 
grupo fala, um apoio a elas.” 
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“Porque a gente tem que fazer um 
planejamento antes de [engravidar] a 
gente casa. Ah, casei vamos ter filhos? 
Mas antes de ter filho a gente tem que 
fazer um planejamento, tem que ver: 
vou ter condições de ter filhos?; se eu 
vou ter se eu não vou ter, as minhas 
condições financeiras, psicológicas 
principalmente porque hoje a sociedade 
que nós vivemos, a gente tem que ter 
bastante planejamento antes de 
qualquer coisa. Eu estou casada já 14 
anos, eu esperei 8 anos pra ter filho, 
não, eu vou ter a minha casa, eu vou 
ter a minha estrutura, eu trabalhei, 
construí o que eu quis, agora sim, eu 
vou ter um filho, então assim, esse tipo 
de planejamento que eu tive. Então 
assim, o planejamento familiar.” 
 

“É como eu te expliquei, a gente leu ali 
do planejamento familiar, eu tive meu 
planejamento familiar, eu fiz, eu tô 14 
anos casada, eu esperei 8 anos pra ter o 
meu primeiro filho, então aqui no caso a 
pílula [apontando para a imagem], eu 
tomei pílula até... não, não quero. Agora 
eu tenho dois filhos já, qual é o meu 
objetivo (risos), assim, qual é o meu 
objetivo, tomar pílula? O meu marido 
pretende fazer a vasectomia, estão aí 
[apontando para as imagens e 
chamadas no informativo].” 
“[...] Então assim, tem vários métodos 
pra pessoa, porque tens uns que tem um 
monte de filho e não tem condições de 
ter, mas tá aqui [apontando para o 
informativo], não é. Ah, porque eu não 
sabia [...], quando a gente vê esses 
informativos, rodando na rua essas 
coisas assim, aí a gente vê que tá ali, tá 
explicadinho.” 
“Por que assim, não precisa nem tu ler, 
sabe assim, porque a pessoa, assim a 
própria imagem já faz, a pílula, os 
métodos, mesmo a pessoa não queira 
ler, muitas pessoas não sabem nem ler, 
mas por isso aqui já dá uma noção.” 
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“É, eu tava lá (no consultório) eu 
peguei, e disse, oh, prevenção contra, 
eu tava até com o meu menino, aí ele 
perguntou: mãe o que é isso?, eu disse: 
Meu filho quando a mãe vai pra ficar no 
sol, ah passar o protetor, -“ah mãe pra 
quê?”. Sabe que criança não gosta e 
tal, aí ele disse isso aqui é pra isso, 
porque ele achou muito bonitinho isso 
aqui. [se referindo ao desenho do sol 
com óculos].” 
“Isso, aí eu falei pra ele, é câncer de 
pele, a gente cuida desde criança, por 
isso a mãe passa protetor, boné não sei 
o que, aí a gente explicou pra ele. Eu 
lembro bem, do panfleto.” 
 

 “A gente se cuida mais, acaba, como eu 
vou te explicar, ah... se prevenir, a cuidar 
mais da pele. Na gravidez a gente 
precisa pegar um pouco de sol, como o 
bebê até precisa, mas é nos seus 
cuidados, nos seus horários, então a 
gente lendo o panfleto desse ele vai 
auxiliar.” 
“É que na verdade ele [o Folder] tá 
falando de sol excessivo, é muito 
importante, é mas assim, o bebezinho, o 
sol, o sol eles tem que pegar, mas aqui 
tá falando do sol excessivo né?” 
“Como eu tô lendo, que entrou na minha 
cabeça: nada de sol para eles, mas por 
que nada de sol pra eles? Nada de sol 
não, eles tem que ter sol, nós 
precisamos de sol, mas não nada, 
entendeu?” 
“É porque assim, nada de sol para eles, 
pro bebê até 6 meses, nada de sol para 
eles, tanto que eles pegam sol pela 
manhã.” 
“É isso, pra quem pega, claro que aqui 
eu acho que eles tão, que eles querem 
passar do sol excessivo, das 11 às 
15horas, então nada de sol, ficou meio 
ruim, assim, pra nós mães, eu todo dia 
de manhã 8, 8 e meia que é sol das 7 
horas que é sol de verão, ela pega sol, 
porque o sol na verdade a gente precisa 
de sol, claro que não o sol forte.” 
“É deixa a gente em dúvida, isso, assim 
é, será que o sol que eu tô dando pra ela 
tá prejudicando ou não?” 
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“[...] Aqui, “Sífilis na Gravidez: trate com 
carinho”, eu ia adorar pegar um folder 
desse pra ler, até porque a foto me 
chamou bastante a atenção: linda. Uma 
mulher grávida nua, lindo, uma foto 
linda, escrito num papel preto que daí a 
sombra dela chamou bastante a 
atenção, bem clara, escrito com letras 
bem legal, bem branquinhas, simples: 
na gravidez trate com carinho. Eu ia 
adorar ler um negócio desse me 
chamou atenção por ser um caderninho 
bem feitinho, ia adorar, ia gostar de ler, 
me chamou a atenção ele, por este 
motivo.” 

“esse achei lindo mais ele é muito difícil, 
cheio de palavras difícil, alguma coisa eu 
entendo, mas olha só, nascido 
congênitos precoce [começa a ler o 
informativo]  sinais, seronisa, obstrução 
nasal. Não ia continuar a maioria 
também e se eu tivesse no consultório 
eu não ia ler. 
[..]ele não é esclarecedor ele é mais 
confundiu ele não me deixou feliz ele 
tem a capa linda eu iria lê, porque eu 
gosto de lê, mas as outra não, se eu 
estive lá no consultório esperando já não 
iria lê, pegaria um que seria mais 
agradável. 
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Teve acesso ao Folder e não fez a 
leitura da mensagem denotada, foi 
lendo a mensagem lingüística e 
conotada 

“Outra contradição ou eu não sei ler, 
porque diz para limpar a gengiva do 
bebê molhe uma fralda em água limpa, 
para limpar a gengiva do bebê após a 
cada mamada, aqui não diz que após a 
cada mamada limpar, aqui não diz é só 
para limpar a gengiva do bebê mais eu 
não entendi não me da nenhuma 
orientação eu sei do malefício deixar a 
gengiva sem limpar, mas esse não me 
diz nada. Aqui não diz que a cada 
mamada limpar. 
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“[...] a princípio em relação às letras, é 
bem visível, bem claras, às letras 
grandes, às chamadas, ali que diz, o 
cabeçalho, bem grandes, com letras, 
cores boas, desenho esclarecendo o 
sol, querendo demonstrar que está na 
praia com o guarda sol a caixa térmica 
mostrando copo e água, deve tá 
querendo dizer sobre líquido, que eu 
não tô lendo, só descrevendo, né, aqui 
a mesma coisa tá mostrando o filtro 
solar com duas pessoas na praia ou no 
sol. Posso virar? Aqui a mesma coisa o 
guarda sol e o sol, um solzinho, um 
solzão e é isso” 
 

A princípio, eu achei bem interessante 
porque enfatiza bastante o protetor solar, 
que no nublado, sol ou sem sol tem 
necessidade, chama a atenção ali, bota 
bem claro o câncer de pele tem cura, é 
um dos fatores que me chama atenção, 
talvez por isso eu tenha pego esse 
folder, já tenho conhecido ela, porque a 
minha mãe tem câncer de pele. Então, 
acho interessante, tenho as informações 
que tá aqui, já tenho essas informações. 
Mas gostei, achei bacana, achei do 
tamanho interessante que me chamou 
minha atenção de lê, gostei das 
informações que me acrescentou em 
relação aos dos bebês. 
(depois de questionada pela 
pesquisadora) “Eu entendo que... a 
única coisa que me chama a atenção é 
que entram em contradição com os 
médicos os pediatras porque aqui diz 
nada de sol pra eles, nada, eles tem que 
ficar na sombra, ele não pode pegar 
porque na infância diz ali, que tem 
câncer de pele. O médico diz para deixar 
a criança tomar banho de sol horários 
das 7 da manhã as 10 ou 9 assim em 
relação usar sombrinha é pra tomar sol 
ou não, porque diz para não tomar 
banho de sol, aqui no começo diz assim: 
o sol é um importante fonte de vitamina 
D e fortalece os ossos ainda, e esta bem 
claro, nada de sol e filtro solar pra eles 
até os seis meses eu não estou 
entendendo.” 
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S5 - “Ah, podes tirar o do sapatinho.” 
P – “Por que tu retirarias este?” 
S5 - “Ah, porque, deixa eu ver, é um 
sapatinho, é um neném, é tipo um 
neném.” 
P – “O sapatinho. E esse laçinho 
vermelho sobre o sapatinho, ele te faz 
lembrar de alguma coisa?” 
S5 - “(pensando) Laçinho vermelho? 
Se tem algum significativo? 
P – “Ele te faz pensar em alguma 
coisa?” 
S5 - “Não tem significativo, não, sei lá 
um coração? Olhando ele, uma 
menina.” 

 

Não foi feita a leitura conotada 
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“Ah, essas mulheres amamentando, 
que é muito importante o leite, materno 
pra mim é isso. “ 

 
 

“A mensagem é clara, não tem como 
não entender que o leite é importante, 
pelo menos até os seis meses só leito 
no peito, que depois a gente pode aos 
poucos, com bastante cuidado e 
observação introduzir outros alimentos, 
não dar chupeta, não dou chupeta pra 
ela, não dou chupeta por outros, não 
dou. Sei lá, nunca chupei, às vezes a 
criança é bonitinha e com aquela coisa, 
não faz o meu tipo. E, então, assim, que 
a chupeta além de deixar a criança feia, 
que é o que eu acho, ela, também, pode 
provocar, por causa da dentição, outros 
problemas, depois tu quer tirar a chupeta 
da criança é aquele trabalho, elas ficam 
doentes, então, pra evitar essas coisas, 
é melhor não dar. A mensagem é clara, 
é bem clara.” 
“É importante, ainda mais por causa das 
cólicas, que refrigerante, tem mãe que 
quer dar essas coisas pra eles deste 
cedo, dar refri, dar suco com bastante 
açúcar, às vezes um suco de laranja ao 
invés de dar laranja lima, da laranja pêra 
que é a mais ácida, então é importante.” 
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“O PSF família que eu sei é que cada 
casa, a família, pelo menos antes era é 
assim, tu vai lá e tu tem um 
cartãozinho, o teu marido tem outro e 
cada um tem uma fichinha, não, é um 
prontuário pra família, que eu saiba é 
isso, e é assim, é por rua, cada rua tem 
uma... tipo assim, uma assistente que 
passa, elas passam aqui, elas se 
precisar de remédios elas trazem, se 
precisar marcar uma consulta elas 
marcam pra ti tu não precisa ir lá, é 
isso.” 
“Esse carro aí não tem não, aqui elas 
trabalham com o carro delas.” 
 

S5 - “Que pode contar com o médico 
que trabalha com essa equipe, quando a 
gente não pode ir lá eles vem até aqui, 
elas são importante sim. A que a gente 
pode contar com a equipe dali, porque 
às vezes a gente vai no postinho e acha 
que tem que ser atendida ali no balcão, 
naquela hora, aquele médico, e eles tem 
também, porque o mesmo médico que 
trabalha ali, também trabalha aqui com 
essa equipe, as vezes dependendo do 
estado que a pessoa tá, eles próprios 
vem visitar a gente, que nem quando eu 
tive ela, eles também tiveram aqui, então 
é interessante isso, porque quando a 
gente não pode ir lá, eles também vem 
até a gente, isso é importante.” 
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Ah, eu queria saber o por que é preto. 
Porque me chama atenção, por que a 
grávida está nua num livro preto? No 
caso assim.” 
De muita tensão.” 
 
 
 
 
 

 

- Ai, eles conseguem passar só que tem 
cada doença ai que eu nem sei dizer o 
nome ver o nome (risos), é importante 
explicar direitinho que a gente às vezes 
pode ter ou né, sem saber”. 
“Eu acho que podia ser um pouquinho 
mais, eu acho que quanto mais simples 
melhor, sabes quando tu colocas muitos 
detalhes, muito nome difícil ninguém 
entende, é como tu pegar a Bíblia. A 
Bíblia tem uma edição que é mais fácil 
de entender, tem uma edição que é 
mais complicada pra entender, às vezes 
por causa de uma palavrinha muda a 
frase e ali tá a mesma coisa.” 
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Apêndice F - Relação de informativos não selecionados  

 

a) Informativo: Panfletos não selecionados 

 

Panfleto:01 
• Intitulação: Todos por um trânsito mais seguro 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Codetran 
 
Panfleto:02 
• Intitulação: Pronto Atendimento Odontológico: é o plantão que vai atender a 
comunidade itajaiense nos casos de urgência odontológica. 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:03 
• Intitulação: Sua luta tem muita força na luta contra a AIDS 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:04 
• Intitulação: Cigarro aumenta a pobreza e a desnutrição 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:05 
• Intitulação: Qualquer pessoa pode contrair o vírus da AIDS 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   ( x ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:06 
• Intitulação: O que fazer em caso de emergência odontológica 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Particular 
 
Panfleto:07 
• Intitulação: Apesar de nunca ter fumado, só agora parei de respirar a fumaça dos 
outros. Obrigado por respeitar a lei e a nossa saúde. 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   ( x ) SES   (   ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:08 
• Intitulação: Ajude a combater o Caramujo Africano Gigante 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Panfleto:09 
• Intitulação: Fumar é gol contra: saia ganhando! 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
 
 
b) Informativo: Fôlderes não selecionados 
 
Folder: 01 
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• Intitulação: Descubra se esta doemça está colocando a sua saúde na balança 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Particular 
  
Folder: 02 
• Intitulação: Itajaí orgulho de viver aqui 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Prefeitura Municipal de 
Itajaí 
 
Folder: 03 
• Intitulação: Três passos para uma vida melhor 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 04 
• Intitulação: Programa Bem-Me-Quer: prevenção doença sexualmente transmissível 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 05 
• Intitulação: Vista-se. Use o básico: jeans e camisinha 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 06 
• Intitulação: Sabe o que acontece quando um amigo seu pega o vírus da AIDS? 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 07 
• Intitulação: Vacinação Anti Rábica 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 08 
• Intitulação: Seu dente caiu ou quebrou... Siga as orientações 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Particular 
 
Folder: 09 
• Intitulação: Um recado para você mulher 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 10 
• Intitulação: Saiba como identificar a diabete e viva melhor! 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    ( x ) Particular 
 
 
Folder: 11 
• Intitulação: Chegou a camisinha da mulher 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 
Folder: 12 
• Intitulação: Itajaí está melhor de saúde! 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
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Folder: 13 
• Intitulação: Tuberculose tem cura 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (  x  ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
 
c) Informativo: Cartilhas não selecionadas 
 
Cartilha: 01 
• Intitulação: Boas práticas na manipulação de alimentos 
• Fonte Emissora:  (    ) MS   (    ) SES   ( x ) SMS    (    ) Particular 
 
Cartilha: 02 
• Intitulação: Viver mais e melhor 
• Fonte Emissora:  ( x ) MS   (    ) SES   (    ) SMS    (    ) Particular 
 


