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RESUMO 

ANDRADE, Elizane. Jogo do Strip Quizz: análise dos conteúdos pedagógicos de 

Educação Sexual em um quadro do programa televisivo Amor & Sexo. 2011. 165 
Folhas. Dissertação (Mestrado) – Universidade do Estado de Santa Catarina. Centro 
de Ciências da Educação. Mestrado em Educação, Florianópolis, 25 de fevereiro. 
 

A pesquisa realizou um estudo crítico sobre os conteúdos pedagógicos de educação 
sexual presentes em um programa televisivo que abordava intencionalmente a 
temática da sexualidade humana em um canal aberto da televisão brasileira. O 
material analisado é composto pelos dez episódios do jogo Strip Quizz um quadro de 
perguntas e respostas com uma atriz e um ator convidados para o programa Amor & 
Sexo da Rede Globo. O suporte de divulgação direta foi a televisão onde todos a ele 
tiveram acesso nas sextas feiras às 23h30min. Mas foi na internet que o retomamos, 
enquanto ficaram disponibilizados na página da emissora. Para nós essa forma de 
acesso ao programa os caracterizou como objetos de aprendizagem, podendo ser 
utilizados, reutilizados, adaptados ou referenciados, tendo como suporte as 
tecnologias da informação e comunicação.  A investigação, pautada no materialismo 
histórico-dialético, caracteriza-se metodologicamente por entender a sexualidade 
como decorrência da construção social da práxis humana, assim como na inferência 
de que os programas de TV como um todo, “transpiram” sexualidade, pois são 
produzidos, apresentados, representados, por seres humanos sempre sexuados. 
Nosso questionamento central referiu-se a quais vertentes pedagógicas de 
educação sexual estavam implícitas ou explícitas nos conteúdos pedagógicos do 
jogo do Strip Quizz. Na metodologia de análise utilizamos Bardin (2009), a luz do 
referencial teórico proposto por Nunes (1996) para uma educação sexual 
emancipatória, a partir de sua tipificação de Vertentes Pedagógicas de Educação 
Sexual na Educação Brasileira. Estas categorias constituem o referencial teórico-
filosófico central para a análise. O resultado aponta para a predominância de 
vertentes que visam à permanência de padrões estereotipados, preponderando 
como resultado uma aparente liberação, que expressa fortemente uma normatização 
velada de valores pautados no senso comum, alienando ainda mais o ser humano 
quanto à dimensão da sexualidade, negando-lhe um processo de educação para a 
emancipação. Os resultados são indicadores para fortalecer a necessidade de 
desenvolvermos práticas emancipatórias intencionais de Educação Sexual na busca 
de uma vida mais plena e mais feliz. 
 
 
Palavras-chave: educação sexual, emancipação humana, objetos de 
aprendizagem, tecnologias, programas de televisão. 



ABSTRACT 

ANDRADE, Elizane. Strip Quizz Game: analysis of the pedagogical contents of 

Sexual Education in a part of the television program Love & Sex. 2011. 165 pages. 
Dissertation (Master) – Santa Catarina State University. Sciences of Education 
Center. Master in Education, Florianópolis [Brazil], 25th  of february 2011. 
 

This research carried on a critical study of the pedagogical contents of sexual 
education in a television program that intentionally approached thematic of human 
sexuality in an open channel of the Brazilian television. The analyzed material is 
composed of the ten episodes of the Strip Quizz game, a scene of questions and 
answers with an actress and an actor invited for the program Love & Sex of Rede 
Globo channel. The support of direct disclosure was the television, where everybody 
had access every friday at 11.30 p.m. But it was in Internet that we retook this 
program, while it had been made available in the page of the broadcaster. For us, 
this way of accessing to the program characterized them as objects of learning, able 
to be used, reused, adapted or taken as a reference, being supported by the 
information and communication technologies. The research, based on the 
description-dialectic materialism, is methodologically characterized by understanding 
the sexuality as a result of the social construction of human praxis, as well as in the 
inference that television programs as a whole, “perspire” sexuality, because they are 
produced, presented, represented, by human beings that always are sexuado1. Our 
central questioning mentioned which pedagogical approaches of sexual education 
were implicit or explicit in the pedagogical contents of game of the Strip Quizz game. 
In the analysis methodology, we used Bardin (2009), in the light of theoretical 
referencial proposed by Nunes (1996) for an emancipating sexual education, from its 
characterization of Pedagogical Aspects of Sexual Education in Brazilian Education. 
These categories constitute the central theoretician-philosophical referencial for the 
analysis. The result points to the predominance of aspects aiming to the permanence 
of stereotyped standards, prepondering as result of an apparent liberation, that 
expresses strongly a covered standardisation of values based on the common sense, 
alienating still more the human being for the sexuality dimension, denying to it an 
education process for the emancipation. The results are indicators that strenghen the 
necessity for us to develop emancipating intentional practices of Sexual Education in 
the search of a fuller and happier life. 
 
Key-words: sexual education, human emancipation, objects of learning, 
technologies, television programs. 

                                            
1 singular term of the Portuguese language 
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