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Consultório midiático sexual: análise das colunas
de revistas destinadas ao público adolescente
Clarissa Castiglione*

Introdu~¡¡o

Para iniciar estas reflex6es que colocam em discussáo o
formato jornalístico das colunas de consulta veiculadas nas revistas
para adolescentes é necessário, primeiro, apresentar como este
campo de investiga~ao será abordado. Trata-se de um campo que
constitui um espaco de interatividade e prestacáo de sarvíco em
vários veículos de comunicacao no Brasil. As colunas de consulta
várn se consolidando nas revistas destinadas ao público adolescente
e térn como objetivo esclarecerdúvidas de leitores que buscam, na
mídia, ajuda para resolver problemas sobre temas como saúde, sexo,
afetividade e drogas.

Além de prestar servico aos adolescentes, essas secñas
demonstram ser urna forma de estimular a interacáo do público com
a intormacao veiculada: é através desse espaco que especialistas
habilitados em quest6es douniverso juvenil oferecem a oportunidade
de um aconselhamento para as dúvidas e añicñes de muitos
adolescentes que, portimidez ou vergonha, preferem usaresse canal
anónimo na busca de uma solucáo ou de um encaminhamento para
seus problemas.

Mesmo sendo um formato que difere da reportagem e da
matéria jornalística, as colunas de consulta devem utilizar critérios
comprometidos com a responsabilidade de formar e informar seus
leitores. No entanto, é notável que essas secñes apresentem
problemas de producño, edi~¡¡o, respostas inadequadas ou
preconceituosas, falta de profundidade ededominio eerrostécnicos.
A maneira pela qual as perguntas e respostas sao veiculadas nas
colunas de consulta pode, dependendo da edi~¡¡o e da abordagem,
levar o adolescente iI desinformacáo, ou seja, ao nao cumprimento
da fun~¡¡o mldla-educacáo. Pautadas em cima de problemas que

* Aluna especial do curso de pós-graduacao na Universidade Estadual Paulista IUnesp),
jornalista darevista 8auru Newse das revistas daEditora Novo Mundo.
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partem de um enfoque pessoal para atingir o coletivo, esse espaco
realiza um trabalho de sensibilizacáo social: suas matérias possuem
um formato que transcende o jornalismo tradicional, inovando na
abordagem das questñes que dificilmente aparecem nas
reportagens.

Oformato tem feito com que leitores adolescentes utilizem a
mídia como consultório médico que esclarece dúvidas relativas a
quest1íes psicológicas e de relacionamento. A identiflcacéo da
necessidade dediscussáo desse meio eosdesafios da agenda social
como rnidia-eüucacáo deu-se a partir do pressuposto de que a
sexualidade é atualmente vista como um problema de saúde pública.
Optou-se entáo, por um estudo motivado por indaqacñes e com
metodologia adequada. Em seu desenvolvimento a revisáo de
literatura oferece consideracñas sobre a mldia como prestadora de
servico no contexto do atendimento a saúde do adolescente, sua
importancia no universo juvenil e os desafios de Iinguagem,
abordagem e edigao.

Em um estudo analitico, foi apresentado o perfil editorial das
revistas Atrevida, Capricho e Todateen, seguido de análise das
secñes Sexo Seguro, Sexo e Sexo 100 Vergonha. Dado o limite de
espaco, optou-se por apresentar nesta ccmunicacño algumas
referencias que embasaram a análise, sem a pretensño de oferecer
umrelato minucioso da reflexáo teórica,das opcñes metodológicas e
das conclusñes finais.

Desafios de linguagem, edigao, estrutura e coRteúdo

Um importante levantamento divulgado pela Andi, Ministério da
Saúde e Unicef revela que, a cada dez minutos, um leitor, ouvinte ou
telespectador procura a mldia para esclarecer suas dúvidas e expor
seusproblemas Intimos. Catalán (2002, p.6) constatou que existe uma
grande procura por esse tipo de lníormacáo que aborda dúvidas
relativas a questóes psicológicas e de relacionamento vindas do
público adolescente. Ainda, a pesquisa revelou que quatro mil
perguntas sao enviadas pormes asprincipais secñes de consulta do
país, sendo que, das questóes formuladas, 47% sao feitas por
adolescentes de 13 a 17 anos.
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o anonimato é urna das características que conquistam a
conñanca dojovem nahora de enviar sua dúvida para as colunas de
consulta. Expor seu problema íntimo para milhares de leitores e ser
respondido, sem ser identificado é a garantia de que seu conflito
pessoal vai estar protegido da familia e dos amigos. Para Vivarta
(2003, p. 106), o formato das colunas de consulta permite "a
contextualizacáu da informa~ao, pois asperguntas!respostas partem
do enfoque mais pessoal para influir no coletivo. muitas vezes indo
além do que as pautas das reportagens costumam cobrír". A
sexualidade é atualmente vista como umproblema desaúde pública:
"É o que há de mais íntimo nos individuos e aquilo que os reúne
globalmente como espécie humana. A sexualidade é um 'negócio de
Estado', tema deinteresse público, pois a conduta sexual dizrespeito
a saúde pública, anatalidade, avitalidade das descendencias e da
espécie" (Altamann, 2001, p.576).

Para Buitoni (2002, p.22) "[al timidez, a facilidade de escrever
sobre a intimidade sem precisar aparecer pessoalmente, a busca de
orientacáo e o desejo de falar de amor sempre foram campo fértil
para o consultório sentimental". Outra característica que leva o
adolescente a escrever é a sequranca de que um especialista irá
responde-lo de forma profissional. Hoqan (2000, p.73) acredita que
materias direcionadas a saúde do adolescente causam um impacto
na vida dos jovens e que devem possuir acompanhamento médico
especializado para controlar o que a midia veicula em imagens e
mensagens. Considerando que a mídia assume uma referencialidade
enquanto organizadora de um discurso coerente, verossímil e
verificável perante seu público, as colunas de consulta sao
consideradas pelos adolescentes como um canal de informa~ao

incontestável, já que a mídia possuiu esse caráter manipulador, de
poder. Segundo Scalzo, (2004, p.54), "A primeira regra é: nao escrever
para si mesmo. Principalmente no jornalismo de revista, o leitor é
alguém específico, comcara, nome e necessidades próprias".

Mais do que um desafio da agenda social, as colunas de
consulta enfrentam a responsabilidade de estarem afinadas com os
desejos e anseios de seu público. Mas, o que faz o adolescente
busca-las como meio direto de receber íntormacáo? De acordo com
dados levantados pela parceria Andi, Unicef e Ministério da Saúde,
45% dos adolescentes afirmam procurar essas colunas porque sao
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fontes esclarecedoras e 30,7% por timidez e ou vergonha de
esclarecer dúvidas com os pais. O interesse e a procura dos jovens
pelo servíco proposto pelas colunas de consulta sao motivados
também pelo precário atendimento público desaúde que existe hoje
em dia: segundo pesquisa acima citada, cerca de 8% dos
adolescentes afirmam procurar as colunas de consulta devido il
dificuldade em conseguir atendimento médico. Porém, existem
problemas de producño. edi~ao, respostas inadequadas ou
preconceituosas, alguns graves erros técnicos, falta deprofundidade
e de dominio sobre os temas focados. Ouaglia et al (2003, p. 103)
evidencia que a mídia carrega uma cota de responsabilidade na
composlcño dosenunciados veiculados eque énotável notextopara
adolescentes o uso de palavras desatualizadas, incorretas ou
preconceituosas. Segundo Vilas Boas (1996, p. 71):

l...) "slém do habitualestilo formal-coloquial do jornalismo, a revista
toma pressoes da literatura e as trsnspoem para uso corrente,
podendo-se obter uma outra forma de exaressño, ao mesmo tempo
criativa e erudita. Da mesma forma o faz com expressoes populares
(jargoes, neologismos, coloquialismos, etc.)"

Observa-se também que as colunas de consulta ainda nao
encontraram o equilibrio entre a linguagem técnica e a informal. As
vezes, o nivel de Iinguagem chega a ser extremamente caricata,
desrespeitando o autor da pergunta. Já, em outras, chegam a serem
puramente técnicas. Lage, (1998, p.37) acredita que:

'0 registro coloquial seria setnpre preferivel, do ponto de vista da
eficiencia dacomunicscño. Paraaspessoas depouca escolaridade e,
mesmo para as que estudaram ou lidam constantemente com a
Iinguagem formal e mais acessivel e permite mais rápida fruifiio e
mawrexpres~0dade~

A estrutura jornalística das colunas engloba também critérios
na edi~ao visual, escolha do título e edi~ao da coluna. Na edi~ao

visual, o importante é saber usar de forma coerente as ilustracñes
para as perguntas, pois, as imagens témque retorcer o conteúdo das
respostas e nao cnntradizá-las. "Pode-se optar porum visual lúdico e
divertido, sem deturpar o conteúdo das respostas". aponta Vivarta
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(2002, p. 40). Fotos e i1ustrae6es sao ferramentas utilizadas e quando
bem utilizadas cumprem a funeao mldla-educacáo. "O sentido da
mensagem estará determinado pela selecáo fotográfica: o texto
circunstancia as fotos, nao o contrário", evidencia Lage (1979 apud
Marques, 2003).

Qutros deslizes foram detectados, inclusive quest6es de foco,
quanto ao espaco dedicado aprornocso dasaúde, respostas que nao
incentivam aeoes de protagonismo juvenil e ainda falta de indicaeao
de ssrvícos. A seguir, segue a descricáo das análises das colunas de
consulta que respondem quest6es sobre sexo das tres revistas de
maior circulacño nacional destinadas ao público adolescente:
Atrevida, Capricho e Todateen.

Análise de colunas de consulta da revista Atrevida

Esta pesquisa analisou e selecionou as colunas de consulta da
revista Atrevida, veiculadas de janeiro a junho de 2003 que
abordavam exclusivamente temas relacionados a sexualidade do
adolescente. Além dos erros técnicos e jornalísticos apontados,
exemplos positivos também foram citados, em um contexto de
cornparacáo entre falhas e acertos. Foi desenvolvida urna
descricao analítica da secáo Sexo Seguro a fim de oferecer urna
exposlcño objetiva do que foi veiculado na respectiva proposta
editorial. Para a realizacác da análise, foram feitas avaliacñes com a
finalidade de tracar um paralelo entre as distoreñes jornalísticas
apuntadas e o que as funcñes jornalísticas definem como ser um
jornalismo comprometido com a lntormacáo. sducacao e com a
prestacao de servíco. A seguir, a descricáo do perfil do produto
editorial estudado:

Revista: Atrevida
Editora: Símbolo
Preeo: R$ 3,90
Número de páginas: média de 88 a 108
Periodicidade: mensal
Edicñes analisadas: 101 a 106
Público alvo: feminino.ldade entre 12 e 17 anos
Definieao editorial: revista de entretenimento segmentada,
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direcionada ao público adolescente feminino.
liragem: média de 103.300 exemplares mensais
Assinatura: média de 21.100

Foram analisadas as colunas de consulta da Seºao Sexo
Seguro. Oformato seleciona e responde as cartas das leitoras com
dúvidas sobre sexualidade. Os principais questionamentos foram

com re.la~ao. a sahúde dos órgl.ados
d

sexuai.s, ddoenºas SteXUalmt.ente 1,
transrmssrvers, omossexua I a e, meto os con racep IVOS,
gravidez, masturbacáo, rnenstruacáo, sexo oral e sexo anal. As
perguntas sao diagramadas em colunas e a secáo ocupa uma página
com média de quatro perguntas respondidas.

A estrutura da coluna é constituida de perguntas e respostas
mais o SOS Sexo, um box de prestacño de servico que indica sites
sobre assuntos relacionados a sexualidade, comportamento e saúde
do adolescente. Oespaco para as respostas é de nove a 27 linhas.
Outro box fixo que faz parte da coluna é o Que barra!, espaco de
destaque para a resposta desomente uma carta.

Se"iío sexo seguro

Segundo Vivarta (2002), existem dois tipos de coluna de
consulta: as colunas diretas e as indiretas. Diante dessa añrmaeño,
classifica-se a coluna de consulta Sexo Seguro como direta, poishá
a interacáo dopúblico (perticipacño porcarta ee-mail) com arevista.
O anonimato das leitoras foi preservado em 100% das cartas
respondidas, utilizando apenas as iniciais donome como recursos de
ldentificacéo. Porém, o nome das cidades nao foi preservado em
100% das perguntas, mesmo nos casos de cidades pequenas, o que
pode levar, segundo Vivarta (2002), a identificacño do leitor,
contrariando a exigencia deconfidencialidade e privacidade.

A identificacño da idade estava presente em 98% das
perguntas. Em Vivarta (2002), para os jovens a idade especificada na
pergunta é um eixo de referencia e de proximidade com os
problemas. Porisso, fica clara aimportancia dessa afirrnacéo, poisde
acordocom osconceitos discutidos na revisáo de literatura, acoluna
será Iida por adolescentes de faixas etárias diferentes, havendo a
necessidade do conhecimento antecipado, pois condiciona,
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inclusive, a abordagem daresposta e a orientacño que irá ser dada.
Observa-se que a edi~ao das perguntas em cada se~ao demonstrou
o cuidado em nao repetir assuntos, optando pela sele~ao das dúvidas
mais freqüentes pertinentes ao universo juvenil.

Segundo Vivarta (2002, p. 4O), "na falta de espaco, selecione
poucas perguntas para responder". Esse dado pode ser observado
na coluna Sexo seguro, pois as quatro cartas respondidas tinham
espaco suficiente para uma resposta que nao fosse com conteúdo
superficial. A edi~ao visual segue um estilo lúdico edidático, fazendo
uso de desenhos que nao apresentam traeos apelativos e
sensacionalistas, porém, contraria crítérios de edi~ao de imagem,
utilizando figuras que se baseiam no problema e nao na solu~ao. Ou
seja, a maioria das i1ustra~oes analisadas da se~ao Sexo seguro
faziam apología ao problema da pergunta e nao a solucáo. Segundo
Vivarta (2002), "o melhor e a üustracáo que se baseia na solu~ao

proposta. e nao no problema". Uma pergunta sobre obesidade nao
deve viracompanhada deuma ilustra~ao deuma pessoa obesa, mas
sirn, de exercícios físicos, agindo como um suporte de sustentacño do
aconselhamento emitido na resposta.

Outro desafio de edi~ao das perguntas discutido na revisao e
como respeitar o conteúdo emocional da carta. Vivarta (2002, p. 40)
afirma que "e degrande responsabilidade resumir cartas longas, pois
uma palavra pode fazer diterenca edarotom para a contextuaüzaeao
da pergunta, criando mecanismos de identiflcacáo corn os leitores".
A seguir, um exemplo de pergunta e resposta que contraria essa
aflrmacño: "Amo um menino que me esperou durante meses, porque
nao gosto de ficar. Oepois, cornecamos o narnoro, que durou ate eu
sair deferias e ficar com outro. üuando voltei, contei a ele, que nao
meperdoa. Ele diz gostar demim, mas nao quer saber mais de nada,
porque nao cresco." (pergunta enviada por uma leitora de 15 anos.
Revista Atrevida, ed. 104, p. 14).

Foi observado que a resposta dada a essa leitora nao respeitou
o conteúdo emocional da carta, usando no discurso um tom de
deboche, superficialidade e falta de orientacáo. Segue a resposta:
"Ah bom! Com ele vocá nao quis ficar, mas com outro pode? Eacha
que só porque confessou seu "pecado" deveria ficar tudo bem?
Pedimos desculpas, mas o garoto tem razáo. Quem e crescida nao
brinca com os sentimentos alheios. O que queria que ele fizesse?
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Corresse para os seus bracos. só porque decidiu que é realmente
deledequem gosta, e que ficasse agradecido porsua sinceridade ao
contar que o traiu? Pense em suas atitudes: é assim que a gente
aprende a crescer"..

Apesarde mostrar para a leitorao erro que ela havia cometido,
a resposta desviou-se do foco principal da pergunta, que era
encaminhar para a sofucño do conflito. Além disso, nota-se também
o uso de apenas um eixo de raciocínio, além de nao indicar uma
soíucáo. Ou seja, a resposta negligenciou os caminhos para a
adolescente superar o problema. Verifica-se que a resposta retorcou
o conflito da leitora e nao buscou mostrar que, para qualquer tipo de
problema, há solucñes. Em Vivarta (2002, p. 40), "se a resposta
apresenta tres eixos de raciocínio, porexemplo, trabalhe com um ou
dois eixos de forma completa, em vez de trabalhar com os tres de
forma superficial. A edi~ao nao pode comprometer o conteúdo da
resposta", Outro item observado na edi~ao dasperquntas é que nao
há títulos que anunciem a dúvida. Essa estrutura pode ser definida
pelo perfil editorial da seeño e, propositalmente, a coluna optou por
nao colocar títulos. Para Vivarta (2002), o título é importante, pois
aproxima o leitor do problema, além de trazer urna síntese do
conteúdo da resposta. A proposta educativa ideal. no caso, seria
construir títulos que já tragam um conteúdo educativo ou uma
orientacáo, O enfoque das respostas é direcionado a dúvida em si e
foi observado que, mesmo quando havia aoportunidade depromocño
da saúde, a resposta naoo fez.

Ouso da camisinha foi mencionado apenas em cinco respostas:
duas delas que diziam respeito a dúvidas sobre doencas nos órgaos
genitais e as outras tres sobre relacño sexual. Apenas em uma das
respostas o uso da camisinha foi mencionado como prevsncao as
OSTs. Assuntos sobre Aidse sua prevencño naoforam lembrados em
nenhuma pergunta, além das respostas nao sepreocuparem em fazer
ganchos sobre sexo seguro. Para Vivarta (2002, p. 27), "é sempre
importante fazerganchos entre DTS¡ Aidse gravidez".

Foi observado que de sete perguntas relacionadas a problemas
desaúde doórgao sexual, em seis respostas havia a suqestáo para a
leitora procurar um médico e em uma nao houve a msncáo de ajuda
especializada. Em nenhuma dasperguntas foi detectada a lndicacáo
de algum tipo de servíco que facilitasse o acesso a intormacñes e
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ajuda médica como, por exemplo, a indicacéo de varas da infancia e
da juventude, entidades estudantis, órgao de defesa do consumidor,
ajuda vinda de escotas, entre outros.

Em 100% das respostas foi observada aorisntacáo "procure um
especialista ". Segundo Vivarta (2002), a prornocño da saúde e o
encorajamento para que o jovem busque ajuda de um especialista é
fundamental no enfoque das respostas. Também foi detectado que
em nenhuma das raspostas houve incentivo ao protagonismo juvenil
como, por exemplo, a incorporacáo de atividades extracurriculares
como trabalhos voluntários ou a criacáo de grupos de discussñc para
oríantacao sobre sexo. Em nenhuma das 26 respostas houve a
prsscrlcño de medicamentos. Foi observado que a Iinguagem
utilizada preza pelo estilo coloquial que, segundo Lage (199B), é mais
eficiente e indicado, principalmente nesse veículo de ccmunicacáo.

A questáo da abordagem inadequada foi observada no
tratamento dado a uma carta que continha o seguinte conteúdo:
"Transe] com meu namorado pela primeira vez na casa dele. Ao sair,
encontramos a más dele. Desconfiada, ela foi até minha casa para
conversar com minha rnáe, Conto ou nao para elao que aconteceu?"
(revista Atrevida, ed.l02, p.lBI.A resposta dada foi aseguinte: "Voces
nao pensaram nas consaqüéncias. nao é? Foram nabase doimpulso
e olhe só a contusáo armada. Se a rnae dele apenas desconfiou e deu
no que dau, imagine o que seria se tivesse pego os dois na cama?
e..)" A resposta utiliza o recurso da "pedagogia do terror" na última
frase,numa tentativa explícita de chamar a atancao da leitora para
um erro, enfocado pela resposta, como fatal.

A primeira frase causa o impacto de repressao, quando deveria
apenas responder a dúvida da leitora, que era saber se ela devia ou
nao contar para a mñe o que havia acontecido. Abordagem
inadequada pode afastar o adolescente ao invés deorientar, além de
causar constrangimento ou culpa por algo que poderia ser resolvido
através de um diálogo informativo e explicativo. Segundo liba (19B6,
p. 46), "a interpretacáo é decorréncia da capacidade crítica de
julgamento. Através da interpretacéo de algo, as pessoas expiiem
seus pontos de vista, suas referencias de valores positivos ou
negativos". Maingueneau, (2001, p.79), afirma que "a distancia que
assim se estabelece entre co-enunciador e texto escrito abre um
espaco para um comentário crítico ou para análises: o leitor pode
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sondar o texto, comparar certas partes, de forma a elaborar
íntarpratacñes".

Ainda na mesma resposta, foi possivel detectar um enfoque
pessoal por partedo jornalista responsável pela orientacao: "Afinal,
na casa dela quem imp6em os limitesé ala". Com essa añrrnacño a
resposta nao encaminha a leitora parauma atitude responsável, pois
a solucéo está imposta a partir de um julgamento pessoal do
jornalista. Intorrnacéo correta é aquela a qual é checada e
sustentada por dados científicos e verídicos. Essa resposta só
apresenta conseqüéncias em vez de indicar caminhos para que a
leitoradecida qualamelhor atitude a tomar. A coluna naoéassinada
e nao apresenta consultoría de especialista, o que indica que as
respostas foram elaboradas pelo(s) próprio(s) jornalista(s). Dados
científicos, fontes ou bibliografias que cornprovassern a idoneídade
das respostas nao foram citadas em 100% das raspostas,

Segundo Vivarta (2002). essa negligencia é motivo de
praocupaeño e questionamento de como estaráo sendo construidas
estas respostas: se elas sao baseadas somente na experiencia
pessoal do jornalista, com maior ou menor bom senso, ou se terso
sido apuradas e, contrariando a prática jornalística, sem a citacéo
das fontes. Scalzo (2004, p. 55). afirma que "(...) uma boa matéria de
prestaeáo de servico significa checar intormacñes, ouvir fontes
confiáveis, cruzar dados, enfim, fazer jornalismo (...I", Segundo
critérios éticos dojornalismo, o jornalista deve entrevistar quem lida
diretamente com o assunto, para que a construcáo e divulgagao da
intorrnacáo estejam comprometidas com a responsabilidade de

,formar einformar seus leitores.

Análise das colunas deconsulta da revista Capricho

Foram tomadas como amostra as edig6es veiculadas entre os
meses dejaneiro e junho de2003 para analisar e apontar falhas de
conteúdo educativo, informativo e de prestacáo de servico que
prejudicam as funcñes jornalísticas para assim responder a essas
indaqaeñas pertinentes ao formato nao convencional de se fazer
jornalismo. A seguir o perfil editorial domaterial analisado.
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Revista: Capricho
Editora: Abril
Precc: R$ 4,90
Número de páginas: de 98 a 114
Edi~6es analisadas: 905 a916
Periodicidade: quinzenal
Público alvo: feminino. Idade entre 12e 17 anos
Defini~ao editorial: revista especializada, direcionada ao público
adolescente feminino.
Tiragem nas bancas: média de 99.300 exemplares quinzenais
Assinaturas: média de 48.300

Sel(ao sexo seguro

Sexo é uma se~ao no formato de coluna de consulta em que
aborda temas sobre sexualidade. Ocupa o espaco de uma página e
tem periodicidade mensal, dentro de uma revista quinzenal. Os
principais assuntos abordados nas seis secñes analisadas foram
sobre prazer, corpo masculino, camisinha, HPV, comportamento
agressivo e fantasias sexuais.

A estrutura da coluna é constituida de perguntas e respostas,
textos explicativos, ilustracñes, box com servicos, enderece virtual
para correspondencia e o box Camisinha tem que usar. A estrutura
das seis colunas de consulta da secáo Sexo nao segue o padrño de
pergunta e resposta. No periodo analisado, foi observado que a
diaqramacño e a arte das colunas eram diferentes da anterior. A
coluna é assinada por especialista. Das seis sacñes analisadas,
somente duascolunas, das adlcñes 913 e 915, possuíarn otradicional
formato de coluna de consulta direta, ou seja, em que havia a
interacáo com leitor. As demais colunas podem ser classificadas
como indiretas, pois nao há interacñc do público. Diante dessa
diferenca editorial adotada pela revista, a análise da coluna será
dividida em coluna indireta e direta. As únicas duas colunas diretas
observadas traziam apenas uma pergunta por se~ao, box educativo,
enderece para a leitora participar e ñustracao. O anonimato nao foi
preservado em nenhuma das perguntas e a forrnulacáo da pergunta
segue um estilo próprio, fazendo o uso de uma Iinguagem narrativa
para apresentar a dúvida da leitora.
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Esse é um dos fatores que deve ser considerado critério
editorial, pois, segundo Vivarta (2002, p. 12), "I...) é essencial em
respeito ao principio da confidencialidade e prívacidade". Nas duas
perguntas analisadas, a idade nao foi divulgada, contrariando outro
critérioeditorial que deve serseguido. A divulgaCao da idade doautor
é um ponto de referencia para que as repostas sejam melhores
elaboradas pelos colunistas e também para que ocorra a
identificacño pelas leitoras. A coluna da ed. 915 é destinada em
responder uma dúvida que nao caberia ser respondida nessa secao
com formato de coluna de consulta, "O dia dos namorados está
chegando... tem algo especial que a gente possa fazer a deis?"
(revista Capricho, ed. 915, p. 36). A resposta foi embasada nas dicas
de massagens extraída de um livro. A coluna sugere um kit erótico
para a leitora usar com o namorado,

Partindo da añrmacño de que as colunas de consulta sao
formadoras de opiniao e promovem mudancas de comportamento
nos adolescentes, essa edicño, especificamente, nao cumpriu seu
papel de mídia educadora e de prestadora de servico, Observou-se
que a única promocño desaúde éo box Camisinha temque usar, com
afoto de um artista segurando o preservativo. Oque se percebe é que
um espaco na mídia que possuiu grande público nao foi bem
aproveitado, abordando um assunto sem conteúdo educativo. Foi
observado que as duas colunas classificadas como diretas fizeram o
uso de dados e estatísticas com a divulgacao das fontes, mas de
forma superficial. A edicao dos títulos nao trouxe conteúdo educativo
e nem uma pré-orientacáo como um atenuante a ansiedade do
adolescente.

As colunas indiretas (edic6es 906, 907, 909 e 911) abordavam
temas como HPV, carnlsinha e prazer. As quatro colunas indiretas
analisadas apresentavam dados e estatisticas sobre aids, HPV,
orgasmo e camisinha como recurso para ernbasar o assunto
discutido. "Usarboxes com glossários ou indicacño deservicos pode
ser uma boa forma de passar a mensagem", afirma VIVARTA (2002, p.
40). A coluna que traz a matéria sobre HPV é única que ocupa duas
páginas e que comunica a existencia da vacina contra a doenca,
novidade dada em primeira rnáo pela secao, Existe a ainda a
intorrnacáo atravás deum box deservlco com enderece dehospitais
para testar avacina, estatísticas e asprincipais dúvidas sobre HPV. A
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edi~ao visual detodas ascolunas daseeño Sexo (diretas e indiretas)
destacou a solucño e nao o problema. O uso da camisinha foi
mencionado em todas as colunas analisadas da se~ao Sexo.
Assuntos sobre aids e dosncas sexualmente transmissiveis e sua
prsvancño foram lembrados em cinco das seis colunas analisadas.
Ganchos sobre gravidez e aids foram observados em algumas
colunas. "[él sempre importante fazer ganchos entre DTS/ Aids e
Gravidez", afirma VIVARTA.

A mencáo para a adolescente buscar ajuda de um especialista
foi citada apenas em urna coluna, quando houve a oportunidade de
fazer. Somente em uma das col unas foi observada a lndicacáo de
algum tipo desarvico que facilitasse o acesso aintormacñes e ajuda
médica. Nas outras cinco colunas, sarvicos como a índicacño de
delegacias, varas da infancia e da juventude, entidades estudantis e
órgaos de defesa do consumidor nao foram lembrados. A prornocño
da saúde e o encorajamento para que o jovem busque ajuda de um
especialista é fundamental no enfoque das respostas.

Foi observado que em nenhuma das respostas houve promoeao
ao protagonismo juvenil. Nao houve a ocorréncia de prescricáo de
medicamentos. A coluna é assinada por I.aura Muller, educadora
sexual da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana
(Sbrash) e autora do Iivro 500 Perguntas Sobre Sexo, da editara
Objetiva. Segundo VIVARTA (2002, p. 15). "(...) adecisao de quem será
ouvido corneca a se construir a resposta, tal como acorre numa
matéria. A escolha carreta produzirá a resposta mais adequada".
Diante dessa añrmacño e das análises feitas, conclui-se que um dos
muitos desafios para manter um padráo de qualidade técnico
jornalístico nas colunas de consulta é definir as poslcñas de
jornalistas e especialistas. ¡

I
Análise dascolunas deconsulta darevista Todateen

Esta pesquisa analisou e selecionou a coluna deconsulta Sexo
TOO vergonha da revista Iodeteen, veiculada de janeiro a junho de
2003 que abordava exclusivamente temas relacionados asexualidade
do adolescente. Além dos erras técnicos e jornalísticos apontados,
exemplos positivos também foram citados, em um contexto de
comparacáo entre falhas eacertos. Foram desenvolvidas descricñes
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analíticas a fim de oferecer uma exposicño objetiva do que foi
veiculado na respectiva coluna de consulta. A seguir, descricño do
perfil do produto editorial estudado: r

I

Revista: Todateen
Editora: AltoAstral
Preco: R$ 3,50
Número depáginas: 82
Periodicidade: mensal
Edicñes analisadas: 86 a 91
Público alvo: feminino.ldade entre 12 e 17 anos
Definigao editorial: revista especializada, direcionada ao público
adolescente feminino.
liragem em banca: 91.319 exemplares mensais
Assinaturas: média de 1.845

Se,,¡¡o sexo 100 vergonha

As perguntas sao diagramadas em colunas e a secáo ocupa
uma página com média de nove perguntas respondidas. A estrutura
da coluna é constituida porperguntas e respostas, mais o box Dá a
dice, espaco em que urna personalidade do meio artístico responde a
carta de uma leitora. Oespaco do box para as respostas é de12 a 21
linhas e,das demais respostas, é detres a 14linhas. A estrutura das
seiscolunas deconsulta da segao Sexo 100 vergonha é padronizada:
perguntas, repostas e foto no box Dá a dica. Foram analisadas 51
perguntas e respostas. O título da segao sugere antecipadamente
que o espaco é destinado para assuntos sobre sexualidade. As
principais dúvidas observadas foram com relacáo a dosncas
sexualmente transmissíveis, camisinha, anatomia dos órqáos
genitais, métodos contraceptivos, higiene íntima, gravidez, orgasmo,
masturbacáo, menstruacño, relacáo sexual, homossexualismo, sexo
oral, virgindade e sexo anal. A segao Sexo 100 vergonha pode ser
classificada como urna coluna de consulta direta, pois há a
particjpaeáo dos leitores. Foi observado que o repertório de temas
abordados é variado: nao existe repeticao de perguntas e os
assuntos, por mais que tivessem o mesmo enfoque, receberam uma
edigao distinta.
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Considerando que a divulga~ao da idade é um critério editorial
quepromove a ídentiñcacao dos outros leitores com o problema da
pergunta, foi observado que, das 51 perguntas analisadas, todas
identificaram aidade, porém nao preservaram o anonimato do autor
da pergunta: em 100% das perguntas, o primeiro nome foi
identificado. As seis colunas de consulta tiveram a cotaboracac de
um médico ginecologista. Ofoco principal das perguntas é voltado
para as dúvidas sobre o ato sexual. Foi observado que os assuntos
queenvolvem prevencño epromocño asaúde do adolescente foram
pouco discutidos nocontexto dacoluna: das seis colunas analisadas,
duas perguntas eram sobre camisinha e outras duas sobre DSTs.

As perguntas sobre OSTs receberam uma resposta que
orientava, mas nao fazia ganchos corn a preven~ao, visto na seguinte
pergunta: "É possível pegar dosncas como herpes ou HPV sem
penetra~ao?" (revista Todateen, ed. 89, p. 26). A resposta dada foi a
seguinte: "As doencas causadas pelos virusque vocé mencionou sao
extremamente contagiosas e nao dependem de penetraeño para
passarem de uma pessoa a outra. Caso haja alguma ferida nos
genitais, de um tempo nas atividades sexuais e procure um médico".
Observa-se que a resposta teve a oportunidade de fazer ganchos,
masa mancáo da camisinha como o único método como prevencáo
contra doencas foi esquecido.

Uma das perguntas sobre preservativo recebeu uma resposta
que negligenciou uma íntormacño completa sobre o tema e ainda
deixou de prestar urna orientacáo adequada sobre sexo seguro. A
seguir, a pergunta em questáo: "Émelhor que o homem ou a mulher
use carnisinha?"] Iodeteen, ed. 90, p. 26). Segue a resposta: "Os dois
métodos térn a mesma eficiencia: anticoncepcional e protecño
contra as doencas sexualmente transmissíveis. Vai depender das
preferencias do casal". A resposta contém graves falhas: falta de
profundidade de inforrnacño e negligencia de sarvico no sentido de
nao informar sobre os riscos de nao usar camisinha, deixando a
decisáo dequal melhor método nas rnños dateitora e das demais que
estño lendo a resposta e seidentificando com a dúvida.

Oque determina uma resposta de qualidade nao é o espaco,
mas sim o enfoque central da dúvida da leitora, fazendo ganchos que
promovam cuidados com a saúde dos adolescentes. Porém, há urna
disparidade positiva em rela~ao a tres outras perguntas que
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abordavam a pílula como método contraceptivo: foi observado que
duas lembraram a leitora de que esse método protege somente
contra gravidez e a camisinha protege das DSTs, Aids, além de ser
contraceptivo também. Assuntos que oferecem oportunidades de
promocáo a saúde do adolescente devem receber uma maior
atencño do colunista.

Para REMEZ (2002, p. 21), "veiculos para adolescentes térn o
compromisso claro de abordar o tema e dedicar maior espaco a
questñas de relevancia (...l".Odiscurso das repostas optou por uma
linguagem informal, mas técnica aomesmo tempo. A edigao visual da
coluna Sexo 100 vergonha é superficial: como recurso visual, utiliza
apenas a imagem de urna personalidade (atriz, ator, cantor(a)) que
está em destaque namídia para ilustraro boxDá a dica. A coluna nao
aproveita recursos gráficos para fornecer inforrnacñes
complementares e nem para retorcer a solucáo do problema. Todas
as respostas apresentam somente um eixo de raciocínio, o que nao
favorece a autonomía do adolescente para que ele faca a melhor
escolha. Servicos de apelo, sites ou Iivros que abordem assuntos
relacionados asaúde mental e física do jovem nao sao fornecidos.

Dados e estatísticas nao foram utilizados nas respostas para dar
um embasamento científico e real alntormacáo. Todas asperguntas
acompanham títulos sem conteúdo educativo e que possam
tranqüilizar a dúvida da leitora. Foi observado que nenhum dostítulos
usou metáforas, gírias ou termos herméticos que confundissem os
leitores. No entanto, nenhum deles procurou retorcer a solucño
proposta na resposta dada. Das 51 perguntas analisadas, uma era
masculina e foi respondida no box Dá a dica pelo artista Dado
Dolabella. A proposta de dedicar umespaco de resposta a um artista,
que tem influencia junto aos adolescentes, é um recurso adequado
parafortalecer e provar que asdúvidas se repetem, independente de
classe social ou sexo e que, para essas dúvidas, haverá respostas e
solucñes.

Discussao

Falhas e erros técnicos de linguagem, estrutura, edigao e
conteúdo fizeram-se notar nas colunas de consulta do segmento
juvenil descritas e analisadas neste trabalho. Pode-se constatar que

190



SeO Paulo - Volume XXVIIl, ni 2, julho/dezembro de2005

a construcáo de urna linguagem descontraída e ao mesmo tempo
educativa e informativa é uma tarefa que requer dos profissionais da
mídia jovem, enquanto formadores de opínláo, responsabilidade nao
apenas social, mas de corresponder aos desejos e anseios desse
público adolescente.

A Iimital(ao do espaco destinado as respostas foi um fator que
prejudicou o conteúdo informativo, deixando-as superficiais e
desperdieando oportunidades de fazer relacñes corn a prornocño da
saúde do adolescente. A coluna Sexo TOO vergonha da revista
Todateen, teve como meta principal atender mais leitoras,
apresentando, dessa forma, maior quantidade de perguntas
respondidas em um pequeno sspaco, comprometendo, assirn, a
qualidade das respostas. Foi a revista que apresentou o maior
número de perguntas por página e o menor espaco destinado as
respostas, proporcionando, as autoras da cartas e a suas leitoras,
urna mensagem que transmitia íntormacño carreta, massuperficial e
incompleta.

Já a secñodarevista Atrevida nao economizou no espaco e na
quantidade de perguntas selecionadas por página. Porém, nao
prezaram pela qualidade dessas respostas: muitas apresentaram
várias respostas sem conteúdo educativo e informativo. A coluna de
consulta Sexo da revista Capricho se preocupou ern preservar um
sspaco grande para as respostas, selecionando de tres a quatro
perguntas por página, embora, nesse espaco, muitas apresentaram
graveserros de abordagem, foco, edicáo visual e edil(ao de títulos.
Nenhuma das revistas utilizou títulos educativos. As revistas que
optarampor usartítulos escolheram termos herméticos e metáforas
que prejudicavam o carninho da mensagem que se queria transmitir
aos leitores.

Os erros mais graves foram encontrados na edil(ao dostítulos.
A coluna de consulta Sexo TOO vergonha da revista Todateen nao
empregou títulos apelativos e nem metafóricos, mas sim, termos que
nao favoreceram a clareza das chamadas. Outros deslizes
radiografados no campo da sdicño visual compromete ram a
transrnissáo da informal(ao. A revista Todateen nao usou ílustracáo e
recurso gráfico como rstorco informativo em nenhuma das colunas
analisadas. Já, a revista Capricho empregou recursos gráficos, mas
algumas ilustracñes eram apelativas e nao condiziam com o
conteúdo das respostas.
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A coluna de consulta Sexo Seguro da revista Atrevida usou o
recurso da ilustracáo para complementar a dinámica proposta pela
coluna, porérn, apenas duas dejas ratorcava o conteúdo da resposta
e transmitia uma mensagem educativa. Todas as colunas, quando
teriam oportunidade de incentivar o protagonismo juvenil em
determinada resposta, nao o fizeram. Das tres revistas ana lisadas,
apenas a revista Atrevida nao cita fontes e nem consultoria de
especialista daárea. A coluna Sexo seguro da respectiva revista nao
é assinada por nenhum colunista ou especialista responsável, o que
indica que as respostas veiculadas naquela coluna sao de inteira
responsabilidade de seus editores, ou seja, contrariando os critérios
jornalísticos deque a lntorrnacáo deve ter embasamento científico e
fontes. Pode sercomprovado através dessa análise que as respostas
veiculadas na coluna Sexo seguro sao baseadas na experiencia
pessoal do jornalista queas escreveu.

Essa postura pode serconsiderada antiética pordemonstrar um
claro descompromisso com a veracidade da lntorrnacao. A revista
Todateen apresenta consultoria de especialista da área, como
médico ginecologista e terapeuta sexual, resultando na parceria
adequada a proposta das colunas de consulta na midia. Todas as
colunas da secáo Sexo. da revista Capricho sao assinadas pela
educadora sexual Laura Muller. A prestacño deservíco público nao
foi promovida nas colunas deconsulta Sexo 100 vergonha. lndicacáo
de sitese fontes de consulta nao foram dadas, aocontrario decoluna
Sexo Seguro darevista Atrevida quefez uso debox corn suqestño de
sites sobre sexualídade, comportamento, saúde entre outros
assuntos referentes aos conflitos dos adolescentes.

A coluna que melhor orientou e promoveu a saúde foi a coluna
Sexo, da revista Capricho. Dados, estatisticas e sarvicos de apoio ao
adolescente foram divulgados em quase 100 %das colunas da se~ao

Sexo analisadas.

Considera!;iíes 'inais

Dado o poder de influencia da midia impressa jovem, as
publicacñes da área assumem um importante papel de educadoras
nessa fase em que o ser humano está num processo acelerado de
desenvolvimento critico e de tormacso de opiniáo. As revistas
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destinadas ao público adolescente sao o primeiro contato com a
mídia impressa que multes jovens mm, antes mesmo que o jornal.
Sem cumprir o papel social de contribuir positivamente para o
desenvolvimento crítico e reflexivo dos adolescentes, as revistas
tornam-se palco para a desintorrnacéo. A deturpavao das funcñes
jornalísticas na mídia impressa jovem colabora para a torrnacño de
adolescentes com senso crítico limitado, sem conteúdo informativo e
semautonomia.

As dístorcües de Iinguagem, abordagem, edivao visual e
enfoque apresentadas pelas colunas de consulta analisadas sao o
resultado de um perfil editorial que nao se preocupa em fazer um
produto editorial dentro dos padrñes jornalísticos corretos,
produzindo, dessa forma, superficialidade da informacáo e discursos
alienantes, transformando-se emapenas umproduto demercado que
visa somente o lucro. No entanto, os pontos positivos ocupam um
espaco definido e que merece destaque. A Iinguagem adaptada ¡,
realidade dos [ovens, o enfoque que parte de uma dúvida pessoal
paraatingir o coletivo e,principalmente, os incentivos a prornocño da
saúde sao méritos conquistados desse estilo que as colunas de
consulta encontraram de fazer jornalismo. Diante disso, esta
pesquisa proporcionou, entre outras descobertas, a percepvao da
necessidade deuma mídia jovem mais consciente deseu papel social
e de seu compromisso ético com a tormacao dos jovens.

Espera-se que as reflexñes feitas nesta análise e seus
conhecimentos obtidos possam fundamentar o desempenho
profissional e contribuir, assim, parao exercício crítico do jornalismo
na construcño da lntorrnacüo com qualidade e respeito merecidos. É
preciso que as colunas de consulta possam desempenhar a sua
contrihuicáo de acordo com OS parámetros jornalísticos. É
necessário que a mídia na área de "consultório médico" exerca um
jornalismo consciente dopapel estratégico que Ihecabe no processo
de prsparacño deseus jovens leítores para enfrentar os desafíos da
vida cnnternporánaa.
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