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RESUMO 

 

Esse estudo propõe uma reflexão sobre o tratamento dado ao tema sexualidade nas 

revistas Atrevida e Capricho, destinadas a adolescentes. Nosso corpus constitui-se de 62 

edições, veiculadas nos anos de 1996 e 2006. No contexto social, há uma preocupação 

crescente com as questões de saúde sexual e reprodutiva, gravidez precoce e aborto inseguro 

entre os menores de 18 anos. O objetivo do presente trabalho é, portanto, verificar qual é a 

contribuição dessas revistas adolescentes no que diz respeito à informação e ao 

esclarecimento sobre sexualidade e indicar se, em virtude do tempo, houve uma variação na 

forma de tratar o assunto. Também é nosso interesse verificar de que maneira os discursos 

sobre sexualidade são construídos nestes espaços e, para tanto, utilizamos a análise do 

discurso como eixo teórico-metodológico. Concluímos que, embora o assunto tenha espaço 

nas duas revistas, sua cobertura é restrita e não há freqüência ou continuidade nos temas 

abordados. Nota-se um esforço em esclarecer sobre sexualidade e disseminar comportamentos 

seguros, porém, a cobertura do temas é feita, em grande parte das vezes, de modo bastante 

superficial e seguindo padrões de abordagem que não são capazes de abranger o tema em toda 

a sua complexidade.  

 

Palavras-chave: comunicação, análise do discurso, revista, adolescente, sexualidade.  
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ABSTRACT 

 

This study proposes a reflection about the treatment given to sexuality on the Atrevida 

and Capricho magazines, aimed at teenagers. To compose the body, starting from 62 editions, 

published in 1996 and 2006. In the social context, there is a growing concern with the issues 

of sexual and reproductive health, early pregnancy, unsafe abortion  among children under 18 

years. So, the objective of this work is to check what is the contribution of those magazines 

adolescents with regard to information and clarification on the subject sexuality and whether, 

given the time, there was a change in the way of treating the subject. It is also our interest to 

check which way the discourse on sexuality is constructed in such spaces, and therefore the 

use of discourse analysis as theoretical and methodological axis. We conclude that, despite the 

fact that the subject has been found on bouth magazines, the approach to the topic is restrict 

and there is no frequency or continuation about the subject. We can notice an afford to clarify 

about sexuality and to disseminate security behavior. However, the approach to the subjects 

are made, in many opportunities, in a very superficial way and following standards of talking 

about sexuality that are not able to include the subject in all his complexity.  

 

Key words: communication, discourse analysis, magazine, adolescent, sexuality. 
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RESUMEN 

 

Ese estudio refleja en el tratamiento dado al tema sexualidad en las revistas Atrevida y 

Capricho, destinadas a adolescentes. Nuestro corpus se compone de 62 ediciones, publicadas 

en los años de 1996 y 2006. En el contexto social, hay una preocupación creciente con las 

cuestiones de la salud sexual y reprodutiva, gravidez precoz y aborto inseguro entre los 

menores de 18 años. El objectivo del trabajo eres, luego, verificar cual és la contribución de 

las revistas adolescentes con respecto a la información y al esclarecimiento sobre sexualidad y 

indicar se, en virtud de la pasaje del tiempo huvo una variación en la manera de enfocar el 

asunto. También es nuestro interés verificar de que manera los discursos sobre sexualidad son 

construídos en estes espacios y, para tanto, utilizamos la análisis del discurso como nuestro 

sustentáculo teórico y metodológico. Hubimos concluído que, aunque el asunto haya ganado 

espacio en las dos revistas, el tratamiento dado al tema es estricto y tampoco hay frecuencia o 

continuidad en los asuntos presentados. Se puede notar un esfuerzo para aclarar sobre 

sexualidad y diseminar comportamientos seguros. Sin embargo, el tratamiento dado al tema 

es, en muchas situaciones, muy superficial y sigue padrones de tratamiento que no abarcan 

toda la complejidad del tema.  

 

Palabras clave: comunicación, análisis del discurso, revista, adolescente, sexualidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

A sexualidade pode ser abordada por diversos aspectos, dada sua complexidade e 

importância em todas as dimensões da vida humana. A proposta desta dissertação foi 

construir uma visão do papel da mídia especializada – tomando como corpus 62 exemplares 

de duas das maiores revistas femininas e adolescentes – no tratamento do tema, utilizando o 

eixo teórico-metodológico oferecido pela análise do discurso.  

Nas últimas duas décadas, o mundo vem se preocupando com as questões de saúde sexual 

e reprodutiva, gravidez precoce, aborto inseguro e aumento dos casos de DSTs e AIDS, 

principalmente entre os menores de 18 anos. O conflito de gerações e a falta de informação 

dos pais acaba por dificultar o diálogo desses jovens em casa. Na escola, a sexualidade é 

tratada de maneira científica, num discurso muitas vezes distante da realidade do jovem. 

Assim, as revistas segmentadas mais expressivas – considerando a tiragem auditada pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC) – Atrevida e Capricho, vêm preencher uma lacuna, 

informando sobre sexualidade, métodos contraceptivos e gravidez precoce ou indesejada. 

Especialmente nos anos imediatamente posteriores à descoberta da AIDS, a presença 

destes temas na mídia segmentada – e aqui incluímos também os suplementos de jornais, 

programas televisivos, etc. – foi constante. Porém, na atualidade, parece imperar a visão de 

que todos os jovens estão suficientemente informados sobre o assunto e que, por isso mesmo, 

a missão educativa das revistas, ao se referir ao tema sexualidade, é mais amena.     

Na imprensa geral, o assunto surge sob as mais diversas abordagens, muitas vezes pela 

influência de ocorrências em outras editorias não diretamente relacionadas ao assunto. Entre a 

mídia especializada, especialmente as revistas femininas voltadas para as adolescentes, há um 

esforço para tratar o assunto de modo responsável, estimulando um comportamento seguro 

entre os jovens com vida sexual ativa. Mas ainda faltam pesquisas que indiquem de que forma 

esses textos são construídos, que contribuições eles trazem ao seu público e quais suas 

principais falhas. É nesse sentido que esta dissertação segue, indicando o espaço que o tema 

merece nessas publicações, quais os assuntos mais abordados (dentro da temática de 

sexualidade) e, além disso, que estratégias discursivas são empregadas para se dizer o que se 

diz. Concentra-se o foco do trabalho na seguinte indagação: qual é o tratamento dado às 
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informações sobre sexualidade nas revistas escolhidas como objeto de estudo entre os anos 

imediatamente posteriores à descoberta do vírus HIV e os dias de hoje? 

Para responder a esta questão, analisamos a cobertura feita nos anos de 1996 e 2006, nas 

revistas que são nosso objeto de estudo, considerando apenas as reportagens que tratam sobre 

sexualidade. Observamos se houve mudanças significativas no tratamento dado ao tema e 

indicamos, nos casos em que mudanças foram constatadas, como e porque elas se 

estabeleceram ao longo dos últimos anos. Ainda faz parte dos propósitos desta pesquisa 

indicar se certas mudanças no discurso midiático sobre sexualidade coincidem com as 

transformações sociais de cada época. 

As primeiras inquietações relacionadas a esta pesquisa surgiram no exercício prático da 

profissão, uma vez que a autora atua na mídia jovem há cerca de oito anos. Bastante amplas, 

as perguntas que lhe vinham à mente diziam respeito ao impacto das informações veiculadas 

pelas revistas segmentadas no comportamento sexual dos adolescentes. Estariam elas (as 

matérias em si) contribuindo para o esclarecimento sobre o tema, disseminando 

comportamentos seguros e estimulando uma vivência mais completa e saudável da 

sexualidade, aqui considerada em toda a sua complexidade? Ou poderiam, por conta das 

construções de sentido inerentes a todas as práticas discursivas, estimular o caráter erótico da 

sexualidade, deturpando-a ou perpetuando tabus e preconceitos ligados à atividade?  Fora da 

perspectiva teórica, todas as respostas indicadas pareceram fugir à objetividade.     

A necessidade de pesquisar o assunto parte dessa insatisfação pessoal e, pela 

profundidade das questões mais precisas que derivaram destas primeiras, a análise do discurso 

foi a metodologia escolhida, especialmente a linha francesa. Essa decisão delimitou o campo 

em que a pesquisa se desenvolveu, a saber, o discurso das revistas segmentadas sobre o tema. 

Excluem-se deste estudo os aspectos relacionados à recepção, que certamente ajudariam a 

responder certas dimensões contidas nas primeiras perguntas – mais abrangentes – sobre a 

relação mídia X sexualidade. Tal caminho metodológico poderá ser trilhado por estudos 

posteriores, quiçá utilizando-se as contribuições dessa dissertação na formação de um 

referencial teórico sobre o tema.  

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. Em primeiro lugar, procuramos 

explicar de que maneira as questões levantadas pelo estudo serão submetidas a teste, 

detalhando os processos utilizados para seleção e tratamento do material, exame e 

interpretação dos resultados, valendo-se da análise do discurso. Também fazemos uma revisão 

dos conceitos relacionados ao discurso científico e sua apropriação pela mídia. Mostramos, 

por meio de uma revisão teórica, de que maneira o discurso midiático é produto das tensas 



14 
 

relações de poder que recaem sobre o tema sexualidade, considerando-se o impacto da 

ideologia e da subjetividade no tratamento dado ao tema.     

Na tentativa de contextualizar o objeto do estudo, dedicamos um capítulo à referenciação 

dos conceitos ligados à sexualidade e adolescência, considerando a realidade Ocidental e, 

particularmente, a brasileira.  

Antes de proceder à análise do discurso propriamente dita, fazemos algumas 

considerações sobre o dispositivo revista, os projetos editoriais das duas revistas analisadas e 

as estratégias de comunicação com suas leitoras. Também propomos uma abordagem mais 

crítica do papel da imprensa no esclarecimento do tema sexualidade, na disseminação de 

padrões de comportamento e seu caráter educativo.   

Por fim, apresentamos o materia l analisado nas duas revistas, incluindo os dados, já 

examinados, que aumentam o conhecimento do leitor sobre o material estudado. 

Apresentamos também as informações com base nas quais foi feita a análise. 

As considerações da autora encerram esta reflexão. 

 No tópico seguinte, explicamos mais detalhadamente os procedimentos metodológicos 

utilizados em cada passo da pesquisa. 

  

1. Análise do discurso: origens, definição e conceitos   

 

Na gênese dos estudos da língua estão os trabalhos pioneiros de Althusser, Saussure, 

Bakhtin, Barthes e Pêcheux, cujas pesquisas indicaram a dualidade constitutiva da linguagem, 

num primeiro momento reconhecida e explorada em seus aspectos formais e, mais tarde, 

sendo compreendida não mais como um sistema ideologicamente neutro, mas num nível de 

articulação entre os processos ideológicos e os fenômenos lingüísticos.  

Historicamente, a linguagem humana tem sido concebida, no curso da História, de 

maneiras diversas, que Ingedore Koch (2001, p.9) sintetizou em três principais correntes: a) 

como a representação do mundo e do pensamento; b) como instrumento de comunicação; c) 

como forma de ação ou interação.  

A mais antiga destas concepções é a primeira e, segundo ela, a função da língua é refletir 

seu pensamento e seu conhecimento de mundo. Já a segunda concepção considera a língua 

como um código e a principal função da linguagem, neste caso, é a transmissão de 

informações. A terceira concepção é aquela que encara a linguagem como atividade , como 

lugar de interação.  
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Já na década de 1960, o estudo da linguagem, vista em seu aspecto social, vinculado às 

condições de produção histórico-sociais, acaba sendo o enfoque assumido por uma nova 

tendência lingüística: a análise do discurso. Surgida na França, ela objetiva fazer uma análise 

textual, mas observando o texto em sua opacidade: para ela, a interpretação deve levar em 

conta o modo de funcionamento lingüístico textual dos discursos, as diferentes modalidades 

do exercício da língua num determinado contexto histórico-social de produção (BRANDÃO, 

1998, p. 19) 

Segundo Gonçalves; Faro (2008, p. 4), a análise do discurso representa uma nova 

abordagem do estudo do texto, que vai além da linearidade, relacionando enunciado e 

enunciação como elementos fundamentais da produção de sentidos. “Parte-se do pressuposto  

de que toda realidade transformada em linguagem é uma forma de interpretação ou uma 

representação dessa realidade, portanto, é impossível uma análise de textos da comunicação 

com abordagem estritamente lingüística; há que se considerar as condições de produção das 

mensagens”.   

Consideraremos, portanto, discurso não apenas como a mensagem a ser transmitida de 

receptor a emissor, conforme nos propõem os esquemas clássicos e elementares de 

comunicação. Como pesquisadores interessados em analisar o discurso, entendemos que não 

se trata de transmitir informação apenas. Trata-se, antes, de um processo complexo de 

constituição de sujeitos e produção de sentidos, com efeitos múltiplos e variados. 

No dizer de Dominique Maingueneau  (2006, p. 43, gr ifo do autor), o termo designa um 

modo de apreender a linguagem não como uma estrutura arbitrária e sim como “a atividade de 

sujeitos inscritos em contextos determinados”.   

A análise do discurso prevê, portanto, a compreensão da língua em seu caráter simbólico e 

não a considera apenas como um sistema abstrato. Ela leva em conta os processos e condições 

de produção da linguagem. Articula, assim, conhecimentos dos campos das Ciências Sociais e 

da Linguística. “[...] o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por/para os sujeitos” 

(ORLANDI, 2007, p. 17). 

A disciplina busca produzir conhecimento a partir do próprio texto, não o utiliza como 

mera ilustração ou como exemplo de algo que já é conhecido. “[...] a análise de discurso 

considera que a linguagem não é transparente [...] a questão que ela coloca é: como este texto 

significa? Há aí um deslocamento [em relação à análise de conteúdo], onde a questão a ser 

respondida não é ‘o quê’ mas o ‘como’.” (ORLANDI, 2007, p. 18)           
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Na definição de Maingueneau (2006, p. 13, grifos do autor), análise do discurso é: “[...] a 

disciplina que, em vez de proceder a uma análise lingüística do texto em si ou a uma análise 

sociológica ou psicológica de seu “contexto”, visa a articular sua enunciação sobre um certo 

lugar social. ”.  

Para Foucault (apud REVEL, 2005, p. 37), o discurso designa um conjunto de enunciados 

que podem pertencer a campos diferentes, porém, obedecem a regras de funcionamento 

comuns. Essas regras não são lingüísticas ou formais mas possuem, de qualquer forma, uma 

função reguladora e normativa. Assim também o discurso coloca em funcionamento 

mecanismos de organização do real, por meio da produção de saberes, de estratégias e 

práticas.  

Um estudo subsidiado pelas teorias da análise do discurso prevê uma observação do texto, 

mas transcende a análise lingüística. Portanto, o objetivo do cientista interessado em explorar 

esse universo deve ser o de situar, compreender o “movimento da interpretação inscrito no 

objeto simbólico que é seu alvo. Ele pode então contemplar (teorizar) e expor (descrever) os 

efeitos da interpretação. [...] o analista de discurso [...] não interpreta, ele trabalha (n) os 

limites da interpretação.” (ORLANDI, 2007, p. 61). Ou seja, em sua função, o analista de 

discurso não se coloca fora do simbólico, da ideologia, mas procura deslocar-se para 

contemplar o processo de produção de sentidos exatamente nas condições em que ele se dá.     

Para caracterizar a análise do discurso - e diferenciá- la das demais disciplinas do campo 

das Ciências Sociais e da Lingüística – Orlandi (2007, 19-20) elencou três pressupostos que a 

caracterizam: 1) a noção de que a língua tem sua ordem própria, porém, só é relativamente 

autônoma (a análise do discurso considera também a noção de sujeito e situação); 2) a história 

tem seu real afetado pelo simbólico (os fatos reclamam sentido); 3) o sujeito é afetado pelo 

real da língua e pelo real da história, não tendo controle sobre o modo como elas o afetam. 

Isso redunda em dizer que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia.     

Para o analista do discurso, o aspecto mais importante da linguagem é sua função 

construtiva. Ele parte do princípio de que o discurso é construído a partir de recursos 

lingüísticos o que, por si só, implica em processos de escolha e seleção. A forma como esse 

processo se dá, no entanto, depende muito da orientação do locutor. Diz Gill (2002, p. 248): 

 

 [...] A noção de construção enfatiza o fato de que nós lidamos com o mundo 
em termos de construções, e não de uma maneira mais ou menos ‘direta’, ou 
imediata; em um sentido verdadeiramente real, diferentes tipos de texto 
constroem nosso mundo. O uso construtivo da linguagem é um aspecto da 
vida social aceito sem discussão.  
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A análise do discurso é, portanto, uma leitura cuidadosa que procura desconstruir o texto, 

examinando seu conteúdo, organização e suas funções, indo além dos aspectos meramente 

formais. Considerando-se que há vários estilos de análise do discurso, conforme pontua Gill, 

interessa-nos o conceito que todos eles têm em comum. Diz o autor (2002, p. 244):  

 

O que estas perspectivas partilham é uma rejeição da noção realista de que a 
linguagem é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o 
mundo, e uma convicção da importância central do discurso na construção 
da vida social.  

 

O analista de discurso considera, além do texto, o contexto interpretativo. Para Gill  

(2002, p. 248), os atores sociais orientam-se pelo contexto em que se encontram e constroem 

o discurso para ajustarem-se a esse contexto. Para ele, todo discurso é circunstancial. 

 Ao observar essas circunstâncias, os pesquisadores produzem uma nova leitura do objeto 

a partir dos textos e contextos. Para ser científica, importa que essa leitura esteja sustentada 

por uma atenção cuidadosa aos detalhes. São eles que emprestam, segundo Gill (2002, p. 255-

256), coerência ao discurso em estudo. “Em uma análise final, a análise do discurso é uma 

interpretação, fundamentada em uma argumentação detalhada e uma atenção cuidadosa ao 

material que está sendo estudado” (2002, p. 266, grifo do autor). 

 Dentre os detalhes a que se refere Gill (2002, p. 255, grifo nosso), até o não-dito é dado a 

ser considerado:  

 

Os analistas de discurso, ao mesmo tempo em que examinam a maneira 
como a linguagem é empregada, devem também estar sensíveis àquilo que 
não é dito – aos silêncios. Isso, por sua vez, exige uma consciência 
aprimorada das tendências e contextos sociais, políticos e culturais aos 
quais os textos se referem.  
 

   Para a aplicação da disciplina, não há um caminho claro e pré-estabelecido. O exercício 

de analisar um discurso não prevê a busca de uma verdade oculta no texto. Antes, visa: 

   

[...] a compreensão de como um objeto simbólico produz sentido, como ele 
está investido de significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua 
vez, implica em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação 
que relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de 
leitura (ORLANDI, 2007, p. 26-27).   

  

A autora esclarece ainda que é a questão formulada pelo pesquisador que deverá orientar a 

mobilização de uns ou outros conceitos inscritos no arcabouço teórico da análise do discurso. 
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“Face ao dispositivo teórico da interpretação, há uma parte que é da responsabilidade do 

analista e uma parte que deriva sua sustentação no rigor do método e no alcance teórico da 

Análise de Discurso.” (ORLANDI, 2007, p. 27) 

Nesta pesquisa, o objetivo da AD foi analisar, detalhadamente, os dados obtidos a partir 

das matérias de sexualidade nas duas revistas escolhidas para fazer parte do corpus, 

compreendendo de que forma contribuem para a construção de sentidos. Os conceitos centrais 

utilizados nesta dissertação baseiam-se principalmente na teoria organizada pela Escola 

Francesa de Análise do Discurso.  

Entre as questões que foram observadas, está a da posição discursiva dos autores das 

matérias analisadas, a presença ou ausência da linguagem científica, de elementos 

explicativos e didatizantes no discurso utilizado. Também nos valemos dos recursos 

pertinentes à disciplina para verificar a inserção de elementos narrativos, o léxico escolhido, a 

utilização de elementos que denotam juízos de valores e as estratégias lingüísticas que 

predominam nos textos analisados. 

No próximo tópico, elucidaremos como o eixo teórico-metodológico escolhido ajudou a 

responder as questões de pesquisa propostas por este trabalho.  

 

2. Aplicação da base teórica 

 

 A análise qualitativa foi aplicada seguindo três etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados – o que pressupõe a interpretação.   

 

2.1 Pré-análise 

 

Nesta primeira fase, separamos as matérias que compõem o corpus, elaboramos as 

questões de pesquisa, os objetivos e as categorias que fundamentaram a análise e a 

interpretação final.  

 

2.1.1 Seleção do corpus 

 

Para fazer uma abordagem da mídia jovem, este estudo partiu da análise de 62 exemplares 

das revistas Atrevida e Capricho, o total de publicações veiculadas entre os meses de janeiro e 

dezembro, nos anos de 1996 e 2006. As duas revistas são, historicamente, as mais expressivas 

em termos de circulação e tiragem no segmento feminino e adolescente (segundo dados 
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auditados pelo Instituto Verificador de Circulação) e, por isso, foram tomadas como 

representativas da mídia impressa especializada.  

Nestas revistas, foram consideradas para análise apenas as reportagens que tratam do tema 

sexualidade. Para conceituar reportagem, recorremos à definição de Gonzalo Martin Vivaldi 

(1981, p. 65). Ele situa o termo como sendo sinônimo de um relato jornalístico 

essencialmente informativo, de tema livre, objetivo quanto ao estilo de redação, escrito 

preferencialmente em estilo direto. É por meio da reportagem que mais comumente se leva ao 

conhecimento do leitor um acontecimento atual ou humano, ou também uma narração 

informativa, mais ou menos literária. No dizer de Nilson Lage (2001, p. 39), a reportagem é 

um texto mais denso e amplo  e prevê o desdobramento de um evento, a exploração de suas 

implicações, em suma, investigar e interpretar.  

Antes de avançar, gostaríamos de clarear também a conceituação acerca da sexualidade. 

Nesta dissertação, ela é entendida numa perspectiva abrangent e, enquanto uma das dimensões 

do ser humano, envolvendo gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, 

envolvimento emocional e reprodução (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004, P. 29). 

Tomamos a sexualidade como um fato socialmente construído, como detalharemos no 

capítulo II, e, portanto, na análise do corpus buscamos entender qual a visão de sexualidade e 

da atividade sexual construída e disseminada pelas revistas analisadas, enquanto inscritas num 

determinado sistema social e cultural que, por si só, normatiza e modela essas experiências. 

Dentro deste conceito, as reportagens foram divididas em seis grandes blocos, de acordo 

com o assunto que predominava nos textos analisados, a saber: práticas sexuais, orientação 

sexual, gravidez, AIDS e DST’s, métodos anticoncepcionais e abuso/violência sexual.  

Descartamos do corpus as seções – em sua maioria, colunas de cartas de leitoras, 

respondidas por um especialista - em que o assunto também era abordado, pois partimos do 

princípio de que nestes espaços a metodologia empregada teria que ser diferenciada da que 

optamos por utilizar para analisar as reportagens. Conforme pontua Gil (1999, p. 99-100), esta 

é uma prática comum na pesquisa social, em que, muitas vezes, o universo de elementos 

normalmente é grande demais para ser considerado em sua totalidade. Por isso, é freqüente o 

trabalho com amostra, a seleção de uma pequena parte dos elementos que compõem o 

universo e por meio do qual se estimam as características desse universo ou população.  

Neste estudo, a constituição do corpus decorre não de critérios empíricos mas teóricos. 

Segundo Orlandi (2005, p. 62-63), nessa forma de análise, o recorte é feito de acordo com os 

objetivos da pesquisa e sua temática. Sendo assim, para selecionar as reportagens  que foram 

analisadas, o primeiro filtro foi o da temática. Como dissemos, apenas as que focavam a 
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questão da sexualidade nos interessaram. Aplicando este critério, chegamos a 31 matérias, 

tendo sido 21 delas publicadas no ano de 1996 e 10 em 2006. Importa dizer que a escolha do 

período para estudar as duas revistas, em anos distintos e com um intervalo de dez anos entre 

eles, também foi intencional e está em conformidade com os objetivos desta pesquisa. Neste 

caso, o que quisemos avaliar é se houve uma modificação substancial no volume, na 

freqüência ou mesmo na temática das matérias que tratam do tema sexualidade nos anos 

imediatamente posteriores à descoberta da AIDS e o final dos anos 2000.  

 

2.1.2 Formulação das questões de pesquisa e dos objetivos 

 

Tratamos como questões de pesquisa as indagações a seguir: qual é o tratamento dado às 

informações sobre sexualidade nas revistas escolhidas como objeto de estudo entre os anos 

imediatamente posteriores à descoberta do vírus HIV e os dias de hoje? Há mudança 

considerável em termos de volume, freqüência e continuidade do assunto entre os anos de 

1996 e 2006? Os veículos de comunicação especializada esclarecem sobre o tema 

sexualidade, utilizando linguagem clara e elementos explicativos? Esses veículos consideram 

o tema sexualidade em toda a sua complexidade, incluindo o caráter simbólico do ato sexual, 

ou utilizam um discurso excessivamente científico, médico? O discurso adotado por esses 

veículos proporciona reflexão livre de preconceitos e tabus ou os perpetua? 

Com base nas questões de pesquisa, os objetivos foram: analisar como se deu a cobertura 

da mídia jovem segmentada – tomando como base as matérias das revistas Atrevida e 

Capricho – em relação à temática da sexualidade, nos anos de 1996 e 2006. Verificar qual foi 

o tratamento dado ao tema sexualidade por parte das revistas, a partir de indicativos como a 

freqüência, a continuidade do tema e o número de páginas dedicadas ao assunto, em relação 

ao total. Avaliar se os textos foram construídos utilizando linguagem clara e elementos 

explicativos. Analisar como a informação sobre sexualidade foi construída e disseminada na 

publicação: se o tema foi considerado em toda a sua complexidade, se houve a utilização de 

um discurso excessivamente científico. Verificar, por meio do discurso construído pelas 

revistas, se as matérias proporcionaram reflexão livre de preconceitos e tabus.  

 

2.1.3 Elaboração de categorias 

 

Com o intuito de buscar respostas para as questões colocadas neste estudo, as reportagens 

que compõem o corpus foram descritas e, posteriormente, categorizadas, conforme nos pede a 
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disciplina empregada. Segundo Gill (2002, p. 255), um dos passos mais importantes na 

aplicação da análise discursiva é proceder uma leitura do material, para, em seguida, logo 

após haver colhido os dados, encontrar neles alguns padrões. “[...] A análise de discurso exige 

rigor, a fim de produzir um sentido analítico dos textos a partir de sua confusão fragmentada e 

contraditória”.  

Neste estudo, é por meio do estabelecimento de algumas categorias que buscamos esse 

sentido analítico de que nos fala o autor. Consideramos como categorias os elementos verbais 

que constituem as reportagens. A análise foi feita a partir do preenchimento de fichas (uma 

por matéria), da seguinte forma: 

1.  Identificação Revista/Mês/Página 
2.  Título  
3.  Espaço dedicado ao tema Número de páginas 

 
4.  Chamada na capa Sim (  ) Não (  ) 
5.  Temática  Práticas 

sexuais  
Orientação 
sexual 

Gravidez AIDS 
e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

6.  Descrição Breve descrição da reportagem 
7.  Trecho da matéria  Destaque de um trecho que se 

considera significativo, de acordo 
com os objetivos da pesquisa 

8.  Autoria  Dados do autor da matéria  
9.  Participação do (a) jovem Descrever se houve ou não 

participação. Dados do (a) 
participante, quando houver 

10.  Trecho do depoimento Destaque de um trecho que se 
considera significativo, de acordo 
com os objetivos da pesquisa 

11.  Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro 
de um 
organismo 
internacio-
nal 

Especialista 
(cientista) 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

12.  Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (  ). Quais?   Não (  ) 

13.  Verbos introdutores de opinião Sim (  ). Quais? Não (  ) 
14.  Operadores argumentativos Sim (  ). Quais? Não (  ) 

 

2.1.3.1 Temática e enunciados 

 As reportagens que compõem o corpus foram classificadas de acordo com o tema 

principal que se desenvolve ao longo do texto. Elas foram divididas em seis grandes blocos: 

práticas sexuais – orientações gerais sobre o exercício da sexualidade -, orientação sexual – 
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heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, etc. -, gravidez, AIDS e DST´s, 

métodos contraceptivos e abuso/violência sexual. A categorização seguiu os critérios de 

exaustividade, dando conta de enquadrar todos os assuntos levantados nas 31 reportagens que 

formam o corpus. As reportagens foram classificadas de acordo com seu foco, o assunto 

principal que se desenvolveu ao longo do texto. A explicação é válida pois, pela natureza 

complexa do objeto, é natural verificarmos que as matérias tratam, simultaneamente, de vários 

dos temas acima listados. Uma reportagem sobre práticas sexuais – cujo objetivo é saber 

porque a primeira relação sexual foi frustrante para a adolescente – pode, em algum momento 

do texto, alertar sobre a importância dos métodos contraceptivos para impedir a gravidez não-

planejada e a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Ainda assim, 

consideramos o ponto principal da argumentação, utilizando, para isso, dados contidos no 

título, no abre da matéria e o volume de informação dada sobre cada assunto. 

2.1.3.2 Presença de fontes 

As reportagens que compõem o corpus foram classificadas em relação à presença ou 

ausência de fontes. Foram divididas, para efeito de categorização, entre “membro da 

comunidade escolar”, “membro do governo”, “membro de um organismo internacional”, 

“especialista (cientista)”, “especialista (cientista) ligado a uma universidade” e “outras 

fontes”. A escolha dessas categorias se justifica pelos objetivos do estudo, que não nos pedem 

especificação ainda mais pormenorizada do que as sugeridas aqui.    

2.1.3.3 Elementos didatizantes/explicativos 

 

 Observamos, nas matérias selecionadas, a presença ou ausência destes elementos, de 

acordo com os critérios estabelecidos por Ana Paula Leibruder (2002, p. 240-246), na 

classificação que faz dos recursos utilizados pelo jornalista para formular um novo texto, 

adaptando o discurso científico ao público leigo, a saber “definição”, “nomeação”, 

“exemplificação”, “comparação”, “metáforas” e “parafrasagem”. É por meio destas 

estratégias que as idéias divulgadas somente nos meios científicos passam a ser 

compartilhadas por um contingente amplo de pessoas. Esses recursos, ao aproximar o leitor 

do texto, também deixam pistas do autor, do eu discursivo por trás da suposta aparência de 

neutralidade. A seguir, explicaremos, em detalhes, cada um dos elementos didatizantes 

destacados por Leibruder (2002, p. 240-246). 
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* Definição 

 Definir é enunciar características próprias e essenciais de um objeto ou idéia. Alguns 

exemplos da autora: “Uma galáxia é um aglomerado de estrelas” ou “O hipotálamo – glândula 

localizada na base do cérebro”. 

 

* Nomeação 

 Nomear consiste em denominar um objeto ou idéia, cujas características próprias e 

essenciais já foram enunciadas. É o processo inverso da definição. Alguns exemplos: “[...] 

uma substância produzida naturalmente pelo corpo, a dopamina” ou “Os neurotransmissores 

são substâncias envolvidas na comunicação entre as células nervosas, os neurônios”. 

 

* Exemplificação 

 A percepção de que conceitos abstratos tornam-se mais compreens íveis através de 

situações concretas, leva-nos naturalmente ao uso de exemplos. A expressão metalingüística 

por exemplo é o índice mais freqüentemente usado para introduzir este recurso.  

 

* Comparação 

 A idéia de que existem semelhanças entre coisas, seres e idéias, leva-nos a estabelecer 

comparações e analogias, recursos amplamente empregados na explicação de fenômenos e 

conceitos pouco familiares ao leitor leigo. A comparação consiste na aproximação de dois 

campos semânticos semelhantes. Assim, o fenômeno a ser explicado é comparado a uma 

experiência comum ao cotidiano do leitor. 

 Quanto à sua estrutura, a comparação é comumente introduzida por expressões 

metalingüísticas do tipo: como, assim como, da mesma forma que, imagine que... seja, tal 

qual, tal como, etc. 

 

* Metáforas 

 Diferentemente da comparação, cujo objetivo é a aproximação de dois campos 

semânticos semelhantes (não se alterando, portanto, a identidade das idéias a serem 

comparadas), a metáfora ocorre quando há propriamente a transferência de um determinado 

termo para um campo semântico distinto daquele ao qual é comumente associado. Neste caso, 

o sentido original se modifica de acordo com o novo contexto.  

 Outro aspecto importante é que, embora predominem as metáforas constituídas por 

substantivos ou com verbos, não raro todo o termo vem metaforizado, seja ele formado de 
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substantivo + adjetivo, substantivo + adjetivo + verbo ou até mesmo substantivo + verbo + 

advérbio. 

 

* Parafrasagem 

 Recurso metalingüístico por excelência, a parafrasagem consiste na explicação de termos 

ou expressões técnicas por meio de outros provenientes do uso comum. Formalmente, este 

elemento é introduzido por expressões metalingüísticas do tipo: isto é, ou seja, etc.           

 

2.1.3.4 Argumentação/persuasão 

 

 Os textos também foram classificados de acordo com a presença ou ausência de verbos 

introdutores de opinião e operadores argumentativos. Eles foram descritos e depois 

procedemos a contagem da freqüência com que cada um deles apareceu. Esses elementos 

constitutivos do texto nos deram aproximada dimensão da presença do jornalista enquanto 

sujeito discursivo. Consideramos os verbos introdutores de opinião classificados por Luiz 

Antônio Marcuschi (1991, p. 74-92) e os operadores argumentativos citados por Ingedore 

Villaça Koch (2001, p. 30-43). A seguir, explicaremos, em detalhes, os conceitos  dos autores 

que tomaremos como base na análise das matérias que fazem parte do corpus. 

 

* Verbos introdutores de opinião 

 

 Em seu estudo, Luiz Antônio Marcuschi (1991, p. 76) parte do princípio de que o simples 

fato de apresentar ou citar o pensamento de alguém implica em uma certa tomada de posição 

diante do exposto, o que se evidencia pela seleção dos verbos usados. “O redator relata a um 

leitor as opiniões de alguém. Com isto o redator torna-se um filtro, porquanto ele é receptor e 

emissor ao mesmo tempo”. 

 Marcuschi classifica os verbos pela função, da seguinte forma (1991, p. 89): 

 

I) Verbos indicadores de posições oficiais e afirmações: declarar, afirmar, comunicar, 

anunciar, informar, confirmar e assegurar. 

II) Verbos indicadores de força de argumento: frisar, ressaltar, sublinhar, acentuar, 

enfatizar, destacar e garantir. 

III) Verbos indicadores de emocionalidade circunstancial: desabafar, gritar, vociferar, 

esbravejar, apelar e ironizar.  
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IV) Verbos indicadores da provisoriedade do argumento: achar, julgar, acreditar, pensar e 

imaginar. 

V) Verbos indicadores de um momento argumentativo no conjunto do discurso: iniciar, 

prosseguir, introduzir, concluir, inferir, acrescentar, continuar, finalizar e explicar. 

VI) Verbos introdutores de re tomadas opositivas, organizadores dos aspectos 

conflituosos: comentar, reiterar, reafirmar, negar, discordar, temer, admitir, apartear, revidar, 

retrucar, responder, indagar, defender, reconhecer, reconsiderar e reagir.  

VII) Verbos interpretativos do caráter ilocutivo do discurso referido: aconselhar, criticar, 

advertir, enaltecer, elogiar, prometer, condenar, censurar, desaprovar, incentivar, sugerir, 

exortar, admoestar. 

 A partir dessa divisão ou agrupamento, o autor busca evidenciar a função que os verbos 

têm no texto enquanto estruturam a argumentação. As estratégias jornalísticas para relatar 

opinião, segundo ele, não são mera questão de estilo, uma vez que as palavras são 

instrumentos de ação e não apenas de comunicação. Compartilhando desta idéia, utilizamos 

estes conceitos apresentados por Marcuschi como mais um instrumental crítico para a leitura 

das matérias que fazem parte do corpus.  

 

* Operadores argumentativos 

 O termo operadores argumentativos foi cunhado por O. Ducrot, criador da Semântica 

Argumentativa, para designar certos elementos da gramática de uma língua que têm por 

função indicar a força argumentativa dos enunciados, a direção para o qual apontam. Ele 

utiliza duas noções básicas, as de escala argumentativa e as de classe argumentativa.  

 Uma classe argumentativa é constituída de um conjunto de enunciados que podem 

igualmente servir de argumento para uma mesma conclusão. 

 Quando dois ou mais enunciados de uma classe se apresentam em gradação de força 

crescente no sentido de uma mesma conclusão, tem-se uma escala argumentativa. 

 Se a mesma conclusão for negada, invertem-se os elementos da escala. 

 Koch (2001, p. 31-37) divide da seguinte forma os principais tipos de operadores:  

a) operadores que assinalam o argumento mais forte de uma escala orientada no sentido 

de determinada conclusão: até, até mesmo, inclusive. No caso da escala em sentido 

negativo, o argumento mais forte viria introduzido por nem mesmo. Há também operadores 

que introduzem dado argumento, deixando subentendida a existência de uma escala com 

outros argumentos mais fortes. São expressões como ao menos, pelo menos, no mínimo.  
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b) operadores que somam argumentos a favor de uma mesma conclusão: e, também, 

ainda, nem, não só... mas também, tanto... como, além de, além disso, a par de, etc. Existe 

mais um operador, que também soma um argumento adicional a um conjunto de argumentos 

já enunciados, mas o faz de maneira sub-reptícia: ele é apresentado como se fosse 

desnecessário, quando, na verdade, é por meio dele que se introduz um argumento decisivo, 

com o qual se resume ou se coroa todos os demais argumentos. Um exemplo desse uso é o 

operador aliás. 

c) operadores que introduzem uma conclusão relativamente a argumentos apresentados 

em enunciados anteriores: portanto, logo, por conseguinte, pois, em decorrência, 

conseqüentemente, etc.  

d) operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões 

diferentes ou opostas: ou, ou então, quer, quer seja, etc. 

e) operadores que estabelecem relações de comparação entre elementos, com vistas a 

uma dada conclusão: mais que, menos que, tão... como, tão... quanto, etc. 

f) operadores que introduzem uma justificativa ou explicação relativamente ao 

enunciado anterior: porque, que, já que, pois, etc. 

g) operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contrárias: mas, 

porém, contudo, todavia, no entanto, embora, ainda que, posto que, apesar de (que), etc. 

h) operadores que têm por função introduzir no enunciado conteúdos pressupostos: já, 

ainda, agora, etc. 

i) operadores que se distribuem em escalas opostas, isto é, um deles funciona numa 

escala orientada para a afirmação total e outro numa escala orientada para a negação 

total. Às vezes, tais operadores são morfologicamente relacionados, como é o caso de um 

pouco e pouco.   

 

2.2 Análise das matérias 

 

Nesta fase da pesquisa, cada uma das reportagens foi analisada, de acordo com as 

categorias pré-estabelecidas. Importante lembrar que, no caso desta dissertação, o protocolo 

resultou em dados quantitativos relevantes para a abordagem qualitativa e reflexiva a que se 

propôs o trabalho. Optou-se por fazer desta maneira devido ao volume de material a ser 

consultado – encontrando-se, por meio da categorização, uma forma de sistematizar os dados. 

A seleção do corpus e o procedimento para a análise foram definidos de acordo com os 

pressupostos teóricos da análise do discurso, levando-se em conta os objetivos do estudo.  
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2.3 Tratamento dos dados e interpretação 

 

Num segundo momento, os dados foram relacionados com as teorias já consolidadas no 

campo da análise do discurso, de modo que pudessem ser feitas as considerações em relação 

aos dados brutos (concretos) obtidos e ao contexto em que se inserem. Neste momento, nos 

permitimos avaliar de fato o conteúdo trazido pelas duas revistas, em relação ao tema de 

interesse, confrontando-o com as questões de pesquisa e as hipóteses anteriormente 

levantadas.  
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CAPÍTULO I: CONCEITOS E PROCEDIMENTOS  

TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

  

Este capítulo busca definir os conceitos que compõem o quadro teórico-metodológico, 

explicitando os procedimentos para a aplicação da análise do discurso ao corpus selecionado. 

Encerramos este capítulo tecendo alguns comentários sobre o discurso de divulgação 

científica, uma vez que também este arcabouço teórico será retomado no momento da 

interpretação dos dados obtidos.  

 

1. Procedimentos para a aplicação da análise do discurso  

  

 Como dissemos, a análise do discurso compôs o quadro teórico-metodológico que 

forneceu ferramentas para responder as questões de pesquisa propostas nesta dissertação. 

Neste sentido, observamos como foi construído o discurso de sexualidade nas duas revistas 

analisadas. Porém, antes de avançar, gostaríamos de pontuar alguns elementos utilizados na 

análise do discurso e que foram retomados no momento do tratamento dos dados e 

interpretação.  

 

1.1 Textos e produção de sentido 

 

Ao analisar os textos das revistas adolescentes que são objeto deste estudo, interessou-nos 

compreender melhor os “modos de dizer” e os efeitos de sentido que as mensagens sobre 

sexualidade desenham. Partimos do pressuposto de que estudar um texto, seguindo o eixo 

teórico da análise do discurso, pressupõe considerar as pistas ou marcas deixadas pelos 

processos sociais de produção dos sentidos nos mesmos, enquanto materialidade. Segundo 

Milton José Pinto (2002, p.27, grifo do autor): “a análise de discursos não se interessa tanto 

pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdos, mas sim 

em como e por que o diz e mostra [...] a ela interessa explicar os modos de dizer.”  

Olhando o texto desta forma, torna-se possível o estabelecimento de relações entre os 

diversos enunciados, bem como a detecção de elementos constitutivos do discurso.    
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As teorias desenvolvidas por Eliseo Verón vão ao encontro deste postulado. O autor fala 

em efeitos de sentido de um determinado discurso. Ele afirma que uma mensagem nunca 

produz automaticamente um efeito mas desenha, ao contrário, um campo de efeitos de sentido 

(2005, p. 216). É justamente nessa perspectiva que a presente dissertação se insere: partimos 

do princípio de que uma matéria sobre sexualidade veiculada em qualquer uma das revistas 

analisadas pode ter o efeito esperado, mas também uma série de outros efeitos não previstos, é 

papel do pesquisador descobrir se - em se tratando de um tema tão relevante - o discurso da 

mídia contribui ou não para o esclarecimento dos temas relacionados à sexualidade e de que 

forma faz isso. O próprio autor nos coloca esta questão:  

 

Ler é fazer: é preciso, pois, terminar com o procedimento tradicional que se 
limita a caracterizar o leitor “objetivamente”, isto é, passivamente  em termos 
de CSP (Categorias socioprofissionais) ou de estilo de vida sem jamais 
indagar-se sobre a questão de saber o que ele faz ou não faz quando lê (2005, 
p. 236). 

 

Mesmo estando mais vinculado aos estudos da lingüística, Ducrot, ao falar sobre o valor 

de um enunciado, também defende uma idéia similar a de Verón. Para ele, um enunciado 

estaria ligado, ao menos parcialmente, “ao conjunto de possibilidades de inferência que ele 

encerra” (1981, p. 11).  

Para Patrick Charadeau (2003, p. 26), todo texto é portador de uma co- intencionalidade 

que se estabelece entre enunciador e co-enunciador. Assim, este é o lugar em que se 

produzem “efeitos possíveis, que surgem como um eco dos efeitos propostos pela instância de 

enunciação e representam possíveis interpretações para a instância de recepção”. Com isso, o 

autor defende que absolutamente todo fato jornalístico, comunicado na forma de notícia, ao 

público, está carregado de efeitos possíveis. O autor ainda faz uma ressalva: “[...] só uma 

parte deles [dos efeitos possíveis] corresponderá às intenções conscientes destes, e outra parte 

– não necessariamente a mesma – será reconstruída por tal ou qual receptor”. 

Muitas vezes, como defende Eni Orlandi (1995, p. 21), o próprio produtor de informação 

não tem consciência do esforço de compreensão que deverá ser feito pelo interlocutor no 

momento em que tenta dar sentido a um enunciado. Para ela, os próprios locutores (posições 

do sujeito) não são anteriores à constituição desses efeitos, mas se produzem com eles.  

A autora ainda coloca que o sujeito não adere às formações discursivas automaticamente e 

elas, por sua vez, não se apresentam como espaços maciços de sentido. “Há espaços de 

silêncio que são o índice da história particular do sujeito em sua relação com a linguagem, ou 



30 
 

melhor, de sua história em face da articulação entre as diferentes formações discursivas e de 

seus deslocamentos” (1995, p. 89). 

Nesse sentido, entendemos que o processo de construção da informação, embora possa ser 

previsto pelo enunciador, não consegue ser determinado por ele. 

  

Na verdade, somente o receptor está em posição de julgar o teor de uma 
informação, restando ao emissor tão somente fazer uma aposta sobre sua 
validade (não sobre seu valor) (CHARADEAU, 2007, p. 58). 
  

Além disso, ao analisar um discurso, faz-se necessário compreender as condições em que 

foi produzido, o que significa levar em conta os sujeitos envolvidos, a situação e a confluência 

de dois eixos, no dizer de Orlandi (2007, p. 33): “o da memória, (constituição) e o da 

atualidade (formulação)”.  

É o interdiscurso, a historicidade que determinam aquilo que é relevante no discurso e 

permitem que os envolvidos no ato da comunicação busquem um sentido para o enunciado, 

ligando-se a ideologias e ao inconsciente para tanto. É nessa rede complexa em que vários 

elementos se cruzam que a enunciação se dá.  

Ainda sobre as condições de produção, cabe-nos levar em conta o aspecto da relação de 

sentidos estabelecida entre o texto dado e outros textos para os quais ele aponta, e que lhe dão 

sustentação. Trata-se do dialogismo a que se referiu Bakhtin (1997, p. 335): “O todo do 

enunciado se constitui como tal graças a elementos extra-lingüísticos (dialógicos) e este todo 

está vinculado aos outros enunciados”. 

Para Maingueneau (2004, p. 55), “o discurso só adquire sentido no interior de um universo 

de outros discursos, lugar no qual ele deve traçar seu caminho”. O autor defende que, para 

interpretar qualquer enunciado, é necessário relacioná- lo a muitos outros.   

Daí a dizer-se que todo discurso é híbrido ou heterogêneo, à medida em que nasce de 

outros discursos e também redireciona a outros. A esse respeito, nos esclarece Orlandi (1987, 

p. 26): “[...] o sujeito que produz linguagem também está reproduzido nela, acreditando ser a 

fonte exclusiva de seu discurso, quando, na realidade, retoma um sentido preexistente”.   

Situado em determinado tempo histórico e em determinado espaço social, o sujeito 

elabora seu discurso em relação aos discursos do outro. Outro que envolve não só o 

destinatário para quem planeja e ajusta sua fala (nível intradiscursivo), mas que também 

envolve outros historicamente constituídos e que emergem na sua fala (nível interdiscursivo. 

Ou seja, na sua fala, outras vozes também falam (BRANDÃO, 2002, p. 49). 
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Por enxergar que o texto midiático é um texto carregado de “vozes heterogêneas”, 

daremos especial atenção, na revisão bibliográfica, aos aspectos sociais que envolvem o 

objeto de estudo, a saber, a sexualidade, a adolescência e o discurso da mídia segmentada em 

relação a essas duas realidades. Acreditamos que essa base teórica nos ajudará a compreender 

as características do objeto, que se relaciona diretamente às exterioridades representadas pelo 

contexto histórico-social.   

 

1.2 Posições discursivas 

 

Como sabemos, no momento da formação discursiva, as posições dos interlocutores 

também nos traz dados significativos sobre o contexto da comunicação. 

Na instância da produção, o jornalista não é o único ator, mas constitui a figura mais 

importante. No entanto, nos alerta Charadeau (2007, p. 73) que ele sempre representa a 

ideologia do organismo de informação ao qual presta serviço. Embora a enunciação seja 

aparentemente unitária e homogênea, ela é produto de diversas vozes, articuladas no interior 

da entidade de comunicação midiática, da qual o jornalista é apenas o porta-voz.   

Propusemos considerar também, na análise do discurso empregada ao corpus desta 

pesquisa, as posições discursivas, admitindo que o lugar atribuído ao co-enunciador é também 

determinante do ideológico de um texto. Para Orlandi (1987, p. 26), faz parte da estratégia 

discursiva prever, situar-se no lugar do interlocutor, “antecipando representações, a partir de 

seu próprio lugar [...], o que regula a possibilidade de respostas”. A esse respeito, pode-se 

dizer que a antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva do discurso e se dá no nível 

das formações imaginárias.  

Para Maingueneau (2004, p. 66), essa relação entre co-enunciadores já pressupõe certos 

deveres e direitos, mas também saberes, que a posição discursiva leva em conta. “Nos 

diferentes gêneros de discurso, já se determina de quem parte e a quem se dirige a fala... A 

cada um correspondem direitos e deveres, mas também saberes”.  

Nota-se, aí, a presença do mecanismo de antecipação, que permite colocar-se no lugar do 

co-enunciador, num esforço por prever os sentidos que suas palavras produzirão. “Esse 

mecanismo regula a argumentação, de tal forma que o sujeito dirá de um modo, ou de outro, 

segundo o efeito que pensa produzir em seu ouvinte.” (ORLANDI, 2007, p. 39) 

Mikhail Bakhtin também previa essa inter-relação dinâmica entre a intenção e a execução 

do projeto de criar um enunciado. Ele ressaltou, inclusive, a importância de que, entre um e 



32 
 

outro, não existam grandes divergências, o que comprometeria a comunicação de modo 

significativo (1997, p. 330). 

O discurso, desta forma, permite fazer inferências sobre seu autor. Diz Bakhtin (1997, p. 

344): “O autor não pode ser dissociado de suas imagens e de suas personagens, uma vez que 

entra na composição dessas imagens das quais é parte integrante, inalienável”.  

Seguindo nessa mesma linha de pensamento, esta dissertação objetivou, pela análise da 

posição discursiva assumida pelo autor, fazer considerações também sobre o co-enunciador 

ideal, aquele que é considerado, dentro de uma determinada concepção, o receptor do 

enunciado.   

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 131) reconhecem ainda a idéia de um contrato de 

comunicação, que está na base de toda concepção interacionista de linguagem: 

 

Todas essas hipóteses convergem para uma definição contratual do ato de 
linguagem, que implica: a existência de dois sujeitos em relação de 
intersubjetividade, a existência de convenções, de normas e de acordos que 
regulamentam as trocas linguageiras, a existência de saberes comuns que 
permite que se estabeleça uma intercompreensão, o todo em uma certa 
situação de comunicação. 

 

De acordo com Maingueneau (2004, p. 53), “o discurso é ‘orientado’ não somente porque 

é concebido em função de uma perspectiva assumida pelo locutor, mas também porque se 

desenvolve no tempo, de maneira linear. O discurso se constrói, com efeito, em função de 

uma finalidade, devendo, supostamente, dirigir-se para algum lugar”.  

 

1.3 Discurso autorizado 

 

Na categorização proposta dentro da metodologia apresentada neste capítulo, há especial 

atenção aos dados que se referem à autoria da matéria (quem a escreveu) e ao uso de fontes. 

Interessa-nos, portanto, analisar de que forma os discursos autorizados são construídos. O 

conceito está inserido no arcabouço teórico da AD e caracteriza um discurso tido como 

legítimo, no contexto em que está inserido. Quando falamos de posições discursivas, há que 

se considerar também que: 

 

O comportamento dos sujeitos com relação a um discurso é função da 
autoridade de seu enunciador, da legitimidade atribuída ao status que lhe é 
reconhecido. O que chamamos de raciocínio por autoridade, é precisamente 
um raciocínio em que a validade de uma proposição decorre da autoridade 
de seu enunciador (MAINGUENEAU, 2006, p. 18).   
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Orlandi (2007, p. 39) defende que “[...] o lugar a 

partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz”. Como vivemos numa sociedade 

constituída por relações de hierarquia, a comunicação e, mais especificamente, o discurso, 

deixa transparecer as relações de força existentes entre locutor e co-enunciador. Obviamente, 

quanto mais legítimo um discurso puder parecer, maior seu poder de persuasão.  

Nesta análise, uma atenção especial será dada à maneira como as condições de produção 

influenciarão nos processos de identificação dos sujeitos envolvidos na comunicação, 

redimensionando as relações de poder.  

Partimos do princípio de que, no contexto das mensagens das duas revistas, elas não são 

um simples meio de transmissão da informação, mas influenciam seus conteúdos. 

 

1.4 O impacto da ideologia e da subjetividade  

 

A análise do discurso também reflete sobre a maneira como a ideologia se manifesta na 

língua. Segundo Pêcheux (apud ORLANDI, 2007, p. 17): “não há discurso sem sujeito e não 

há sujeito sem ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido.” Ou seja, o fato de que não há sentido sem interpretação, por si só, atesta a 

presença da ideologia no discurso.         

Da mesma forma, observa a autora que toda formação discursiva faz parte de uma 

formação ideológica determinada, de tal forma que o sentido do discurso se define justamente 

nessa relação.  

 

[...] dependendo da inserção do texto em uma ou outra formação discursiva, 
pode-se observar uma variação de sentido, pois há diferenças nas relações 
distintas que cada formação discursiva mantém com a formação ideológica. 
Desse modo, a formação discursiva determina o que pode e o que deve ser 
dito a partir de uma certa região da formação social, a partir de um certo 
contexto sócio-histórico (ORLANDI, 1987, p. 73).    
 

Portanto, todo texto tem sua ideologia e podemos determinar sua relação com o discurso 

por meio da caracterização da formação discursiva da qual ele faz parte. Isso porque não se 

diz o que se quer, em qualquer situação, de qualquer maneira. Antes sabemos que as 

diferentes situações de linguagem são instituídas e reguladas (ORLANDI, 1987, p. 85). 
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A tomada de posição do produtor da informação traz às claras suas posições ideológicas. 

E é justamente no discurso que, segundo Orlandi (1995, p. 20), a materialidade da língua se 

articula com a materialidade da história, que a ideologia se produz e pode ser observada. 

No dizer de Maingueneau, todo discurso é carregado de intencionalidade: “Todo gênero 

de discurso visa a um certo tipo de modificação da situação da qual participa [...]” (2004, 

p.66). 

O analista de discurso procura justamente encontrar e interpretar as marcas ou traços que 

estas regras formais de geração ou produção de sentidos deixam no texto. Segundo Milton 

José Pinto (2002, p.44-45) :  

 

[...] uma parte do ideológico também transparece num texto sob a forma de 
preconstruídos, que são inferências e pressuposições que o coemissor deve 
fazer para suprir as lacunas e dar coerência à interpretação que faz [...] Essas 
inferências são atribuídas ao ‘bom senso’ [...] Na verdade, esse intertexto 
consensual [...] contribui para sustentar, de modo direto ou indireto, relações 
de poder desiguais, relativas às diferenças sociais entre os participantes do 
evento. Nem sempre o ideológico se liga de imediato ao bom senso 
interpretativo, já que relações de poder estão sempre em jogo em qualquer 
processo interacional [...] Essas disputas criam relações de dominância entre 
os discursos reconhecidos como hegemônicos e os discursos subordinados, 
favorecendo a naturalização ou reificação dos primeiros. Como ponto final 
desse processo, eles parecem perder as conexões que mantinham com as 
condições sociais de produção, isto é, perdem justamente o seu caráter 
ideológico [...] e se travestem em ‘verdade’ e ‘bom senso’.  
 

Uma vez que toda formação discursiva deixa transparecer o ideológico de quem o escreve 

- muitas vezes travestido de bom senso -, esse foi também um aspecto sobre o qual nos 

detivemos durante a análise das matérias que formam o corpus dessa pesquisa. Nosso 

objetivo, portanto, foi buscar traços na materialidade dos textos desta ideologia e da 

subjetividade do autor.  

  

1.5 Recursos discursivos 

 

Como já dissemos anteriormente, nesta pesquisa houve a preocupação de se fazer um 

levantamento dos principais assuntos tratados nas revistas analisadas em relação ao tema 

sexualidade. Investigamos, inclusive, a freqüência e a continuidade do tema nos anos de 1996 

e 2006. Porém, não nos interessa saber apenas o que se diz, mas também como a revista 

dissemina essas informações ao seu público-alvo. Coube-nos, portanto, olhar atentamente 

para os recursos discursivos empregados nos textos que foram selecionados no corpus, seja no 
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intuito de chamar a atenção do leitor para o que está sendo dito, para esclarecê- lo ou mesmo 

para persuadi- lo.  

Ana Paula Leibruder (2002, p. 241) prevê a presença de elementos didatizantes no texto, 

como recurso para aproximar o leitor, quando faz uma abordagem específica dos textos de 

divulgação científica. Como tratamos, no presente trabalho, de textos de informação sobre 

sexualidade, em revistas especializadas, utilizamos essa teoria como referencial. A autora 

chega a destacar os recursos metalingüísticos utilizados com esse fim: a definição, a 

nomeação, a exemplificação, a comparação, as metáforas e a parafrasagem. O uso de tais 

elementos mostra a existência de um “eu discursivo por trás de uma suposta aparência de 

neutralidade”.  

Para Charadeau (2007, p. 59), as informações de caráter explicativo também não podem 

ser consideradas como neutras ou, na definição do autor, como grau zero – entendido 

enquanto ausência de todo implícito e de todo valor de crença, o que seria característico da 

informação puramente factual. Isso porque toda explicação traz, implícita, sua pretensão de 

ser a única válida.  

A inserção de elementos narrativos, o emprego de um léxico mais coloquial (e, portanto, 

mais próximo ao cotidiano do leitor), a utilização de elementos que denotam juízos de valores 

(metáforas, comparações, adjetivos, advérbios modalizadores etc.) também denotam algumas 

estratégias lingüísticas utilizadas em textos jornalísticos, e classificadas por Leibruder (2002, 

p.232).  

Essas questões colocadas pela autora serviram, neste trabalho, para o estabelecimento de 

alguns elementos de análise dos textos lidos. Estes serão utilizados como indicativos para a 

análise qualitativa a que esta pesquisa se propõe. 

Os verbos introdutores de opinião, classificados por Luiz Antônio Marcuschi (1991), 

também serão utilizados como elementos passíveis de análise. Segundo o autor, no simples 

exercício de reproduzir opiniões de outros atores envolvidos no processo de comunicação, o 

jornalista se submete a um sistema de formulação que não é neutro. Para Marcuschi (1991, p. 

75): “Em geral, ao se reproduzir as opiniões de alguém, procede-se a uma nova seleção de 

termos e a outra construção sintática. Embora esse processo aparente certa inocência, não 

impede a possibilidade de distorção ou interferência no discurso relatado”. 

Gostaríamos de acrescentar que os operadores argumentativos, classificados por Ingedore 

Villaça Koch (2001, p. 30 a 43), sob um conceito cunhado por Oswald Ducrot, também serão 

considerados neste estudo, conforme explicitado em nossa ficha de análise. Partiremos do 

princípio de que estes elementos, quando inseridos num discurso, têm por função indicar a 
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força argumentativa dos enunciados e a direção para o qual apontam. Acreditamos que estas 

sejam também marcas do ideológico do autor do texto, o que deve ser considerado numa 

análise mais profunda.  

Partindo de todo o arcabouço teórico apresentado neste capítulo, pretendemos utilizar os 

textos da revista escolhida como corpus e, a partir daí, compreender como as informações 

sobre sexualidade são construídas e disseminadas por essas publicações, com vistas a atingir 

um determinado público. 

 

2. O discurso científico e a apropriação pela mídia 

  

 Nos dois próximos tópicos, nosso objetivo é revisar os conceitos a respeito do discurso 

científico tradicional e do discurso de divulgação científica. Interessa-nos, com essa revisão 

bibliográfica, preparar o leitor para os conceitos que serão utilizados no momento de 

interpretar os dados que serão colhidos nesta pesquisa. Uma vez que trataremos 

especificamente sobre o tema sexualidade, por vezes inscrito na pauta de saúde, 

consideraremos os textos analisados como textos de divulgação científica, especialmente nos 

casos em que a preocupação em disseminar comportamentos seguros e em preservar a boa 

saúde sejam a temática central.    

Começaremos pontuando que o discurso científico, como todos os discursos, está 

inserido num contexto histórico-social, é atravessado por uma ideologia, pertence a uma 

determinada formação discursiva e está sujeito a certas condições de produção em que os 

sujeitos-enunciadores buscam produzir sentido (CORACINI, 1991, p. 189).  

Nos meios científicos tradicionais, o objetivo primordial da divulgação de informação 

entre os pares é comunicar a ocorrência de um experimento, suas características e seus 

resultados.  

 Para Coracini (1991, p. 87-88), o discurso da ciência tem três objetivos básicos: 1) 

promover o leitor à possível posição de ‘repetidor’ do experimento; 2) envolver o leitor pela 

evidência dos fatos (provas) relatados, pelos resultados obtidos, pela forma de raciocínio 

dedutivo e indutivo; 3) engajar o leitor, tendo em vista que todo envolvimento visa levar o 

outro a aderir a um ponto de vista que se quer defender.  

No discurso científico primário, como em todos os discursos, coexistem as vozes das 

instâncias enunciativas, o pesquisador desejando mostrar sua competência e conhecimentos ao 

leitor, e este aparecendo, na imagem criada pelo próprio texto, como alguém inteligente, 
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exigente, que raciocina e conhece os padrões e conhecimentos científicos (CORACINI, 1991, 

P. 148)  

Como trata-se de um texto produzido por especialistas e para eles, o paper ou artigo se 

baseará nas convenções lingüísticas próprias do jargão científico, que tendem a camuflar ao 

máximo quaisquer índices de subjetividade. Algumas destas convenções são: o emprego de 

linguagem objetiva e formal e a impessoalidade (conseguida através da conjugação dos 

verbos na 3ª pessoa do singular seguida da partícula se ou na 1ª pessoa do plural). 

 Por conta dessas características, a produção da ciência foi, por muito tempo, considerada 

como totalmente referencial. E essa concepção é, inclusive, marca de permanência histórica, 

como lembra Maria Aparecida Baccega (1998, p. 92, grifo da autora). “[...] o objeto de estudo 

era percebido como algo absolutamente ‘fora’, extrínseco ao sujeito/pesquisador, o que lhe 

garantia a imparcialidade”.       

 Com isso, a participação do cientista na pesquisa, seja na escolha dos materiais utilizados 

ou mesmo dos métodos, não pode ser detectada com facilidade. Conforme aponta Leibruder 

(2002, p. 231): 

 

Através da ciência e, portanto, do discurso por ela proferido, as próprias 
coisas adquirem vida, como que falando por si só. Na medida em que este 
discurso camufla a presença do sujeito discursivo, empregando voz às 
próprias coisas, ele assume um caráter de neutralidade e, portanto, de 
inquestionabilidade.  
 

 O que se nota é que, tanto quanto qualquer outro discurso, o científico busca a 

legitimação de um saber, o que ele deseja é que a descrição da pesquisa e seus resultados 

sejam aceitos como uma realidade e não como uma interpretação. No dizer de Leibruder 

(2002, p. 232, grifo da autora), até mesmo os índices de impessoalidade são mecanismos 

argumentativos, “cuja finalidade é provar a veracidade e legitimidade do discurso proferido. É 

justamente neste sentido que se pode considerar o discurso da ciência como um fazer 

persuasivo”.  

 Baccega (1998, p. 93) também questiona a neutralidade da produção discursiva desse 

campo do conhecimento. Para ela, o simples fato de a aproximação com o objeto (para 

colocar problemas com referência ao que está sendo estudado, formular categorias, etc.) ser 

feita através de um código verbal, já faz do pesquisador, obrigatoriamente, um sujeito, cujas 

marcas transparecem no texto.      

 Mas há outras marcas do sujeito no texto científico. No dizer de Maria José Coracini 

(1991, 110-111), estes sinais estão no uso dos tempos verbais - que funcionam como um 
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recurso argumentativo -, no emprego das formas modais, na utilização das construções ativas 

e passivas. Para a autora, o conceito de subjetividade/objetividade é relativo e depende, em 

grande parte, da comunidade interpretativa.  

 Para concluir este tópico, basta-nos dizer que, apesar de ter características e regras 

internas muito próprias, o discurso científico não pode ser considerado totalmente neutro e 

objetivo. Antes, trata-se de um discurso de caráter dialético: na busca da verdade e da 

objetividade, a ciência se depara com a subjetividade do cientista, como bem lembra Coracini 

(1991, p. 122). É ele que, inegavelmente, intui, imagina, observa e conduz todos os passos do 

experimento. Por isso mesmo, sua presença não pode ser totalmente apagada de sua produção 

discursiva.  

No próximo tópico, discutimos a apropriação pela mídia do discurso científico, 

considerando as especificidades de cada um, suas semelhanças e os aspectos que os 

diferenciam. 

 

2.1 O discurso de divulgação científica 

 

 A apropriação por parte da mídia, dos discursos científicos tradicionais, resulta no que 

chamaremos, neste tópico, de discurso de divulgação científica. No dizer de Ana Paula 

Leibruder (2002, p. 229), ele se dá a partir da intersecção de dois gêneros discursivos: o da 

ciência e o do jornalismo, “enquanto discurso de transmissão de informação”.  

Esse discurso se caracteriza pelo esforço em permitir que o leitor leigo consiga apreender 

o dado científico, por meio do contato com uma linguagem que lhe seja mais familiar.  

Marcado pela objetividade, clareza e concisão da linguagem, o discurso jornalístico, em 

geral, também procura camuflar a presença do autor no texto, emprestando voz às próprias 

coisas, no caso do jornalismo, aos fatos.  

Enquanto prática heterogênea, uma vez que conjuga os recursos científicos que lhe 

servem de fonte e o discurso jornalístico, o texto de divulgação científica incorpora elementos 

destas duas formas de produção. Há, em geral, nos textos do tipo, tanto as marcas de 

objetividade e suposta neutralidade características da ciência quanto os elementos que 

denotam a busca por um léxico mais coloquial e, em certa medida, mais subjetivo. 

Nota-se, portanto, um caráter metalingüístico no texto de divulgação científica, ou seja, 

uma possibilidade de auto-explicação, manifestada através de exemplificações, metáforas, 

nomeações, escolha de um léxico mais coloquial e utilização de recursos visuais, entre outros 

elementos didatizantes.      
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Para Leibruder (2002, p. 235-236), o discurso de divulgação científica não é apenas uma 

tradução do discurso original. Trata-se, segundo a autora, de uma reformulação discursiva 

com características e finalidades próprias. “A mudança de destinatário e de veículo de 

transmissão [...] leva necessariamente a repensar todo um conjunto de estratégias discursivas”. 

A autora destaca que, no caso do texto da divulgação científica, o recurso da 

argumentatividade fica mais explícito: “[...] o modo como subjetividade e objetividade se 

justapõem no fio do discurso, concomitantemente aproximando e distanciando o leitor em 

relação ao que está sendo dito [...]” (LEIBRUDER, 2002, p. 238).      

Segundo Baccega (1998, p. 104), o comunicador, enquanto envolvido na tarefa da 

divulgação científica, é, ao mesmo tempo, enunciatário e enunciador:  

[...] enunciatário do discurso da comunicação, esse indivíduo/sujeito é 
também enunciatário de todos os outros discursos sociais que circulam no 
seu universo, os quais ele mobiliza no processo da ‘leitura’. Como a 
comunicação só se efetiva quando ela é incorporada e se torna fonte de outro 
discurso, na condição de enunciatário está presente a condição de 
enunciador. [...] temos, em cada um dos pólos, um mesmo indivíduo/sujeito 
intercambiando os lugares a partir dos quais produz seus discursos. 

   
Dessa forma, o discurso de divulgação científica manifesta-se como uma fusão de vários 

outros discursos. As pesquisas no campo da comunicação, portanto, terão como objetivo 

primordial buscar os “fios ideológicos”, na expressão de Bakhtin, responsáveis pela inter-

relação entre eles.   
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CAPÍTULO II: SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA 

 

Neste tópico, fazemos uma revisão dos conceitos ligados à sexualidade, tendo como foco 

de atenção o processo histórico-social que marcou o Ocidente e, especialmente, a cultura 

brasileira. Entendemos que, antes de analisar o discurso da imprensa segmentada, faz-se 

necessário entender o contexto em que ele se insere, o simbólico que envolve o tema 

sexualidade, enquanto parte de um quadro social, inserido em determinado momento 

histórico.  

Partimos do princípio de que a sexualidade humana e mesmo a anatomia sexual humana 

fazem parte da herança biológica do homem. Como a própria teoria da evolução indica, o 

sexo é anterior ao aparecimento do homem e, portanto, não foi por ele inventado. No entanto, 

entre os homens, o ato transformou-se num fenômeno singular, que só nas últimas centenas de 

anos começou a ser estudado de modo mais objetivo, particularmente com o desenvolvimento 

das ciências empíricas, como a Medicina e a Psicologia, e com o enfraquecimento da crença 

nas religiões e nos códigos morais.   

O ato físico, praticado para aliviar tensões corpóreas ou para reprodução, ao longo dos 

anos transformou-se numa área básica para a moralidade e até mesmo para a forma de 

organização das sociedades. Como pontua Edgar Gregersen (1983, p. 3): “Numa distância 

ainda maior da biologia, ele gerou temas que passam através da religião e da arte, e assim 

participa de sistemas simbólicos excessivamente complexos.” De uma forma de adaptação 

biológica, em todas as culturas humanas, o sexo evoluiu para se tornar um referencial de 

códigos sociais e até mesmo morais. 

Em sua complexidade, articula dois eixos completamente diferentes da vida humana: um 

individual e outro coletivo. De um lado, é o elemento onde libido, pulsões, desejos, prazeres e 

desprazeres interagem, num contexto de profunda intimidade. De outro lado, é elemento 

regulador da economia e da política, uma vez que está inscrito na dimensão da sexualidade o 

aspecto da reprodução e do crescimento da população, cujos efeitos atingem a sociedade de 

modo significativo (MURARO, 1983, p. 21).       

E é justamente em sua dimensão social que a sexualidade adquire seu caráter de mais alto 

impacto. Freqüentemente está ligada aos valores morais que, por sua vez, determinam 

comportamentos, usos e costumes sociais que dizem respeito a mais de uma pessoa. “As 
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relações sexuais são relações sociais, construídas historicamente em determinadas estruturas, 

modelos e valores que dizem respeito a determinados interesses de épocas diferentes” 

(NUNES, 1987, p. 15).   

Na atualidade, já se sabe que nenhuma cultura lida com o sexo como um fato natural 

bruto. Ele é considerado em seu contexto simbólico, dada sua representação de sentidos, os 

valores e normas relacionados a ele. 

Marilena Chauí (1988, p. 30) propõe encarar a sexualidade sob um prisma mais 

abrangente:  

[...] como a atmosfera difusa e profunda que envolve toda nossa vida (nossas 
relações com os outros, com nosso corpo e o alheio, com objetos e situações 
que nos agradam ou desagradam, nossas esperanças, nossos medos, sonhos, 
reais ou imaginários). Como dimensão simbólica (individual e cultural) que 
articula nosso corpo e nossa psique, suas máscaras, disfarces, astúcias e 
angústias.        

 

Para Michel Foucault (1985, p. 98), compreender a sexualidade, em sua complexidade, 

prevê enxergá-la também como um produto das densas relações de poder: entre homens e 

mulheres, pais e filhos, educadores e alunos, padres e leigos e assim por diante. Nas relações 

de poder, a sexualidade é, segundo o autor, um elemento dotado de instrumentalidade. Pode 

ser usado em inúmeras manobras, nas relações sociais, bem como pode tornar-se útil na 

articulação das mais variadas estratégias. Nos diz o autor (1985, p. 100): 

 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico: não à 
realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a 
incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos 
controles e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas 
grandes estratégias de saber e de poder.     

  

No mundo atual, somos continuamente assediados por um “ambiente sexual”, que se 

manifesta nos mecanismos de sustentação da sociedade.            

 

1. A experiência do Ocidente 

 

Datam do período paleolítico as primeiras expressões artísticas que refletem a exaltação 

dos povos antigos à condição sagrada do corpo da mulher, do homem e, mais precisamente, 

ao encontro sexual capaz de gerar vida. Junto aos primeiros utensílios, confeccionados em 

osso e pedra, foram encontradas extensas produções de pinturas e esculturas que mostravam o 
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corpo estilizado da mulher e, mais especificamente, a vagina, os seios e o útero, conforme nos 

diz Riane Eisler (1996, p. 78). Da mesma forma, apareciam nos registros pré-históricos 

simbolismos que remetiam ao falo ou ao pênis ereto. Nossos ancestrais pareciam 

impressionados com a existência dos dois sexos e chegavam a realizar ritos eróticos sagrados 

em ocasiões religiosas importantes, como o retorno anua l da primavera. Segundo Eisler 

(1996, p. 78): “[...] a união da fêmea com o macho, ou da mulher com o homem, era celebrada 

como uma epifania ou manifestação sagrada dos poderes misteriosos que concedem e mantêm 

a vida”. Esses rituais, assim como as imagens  sexuais da arte paleolítica ou mesmo do período 

neolítico, refletiam uma visão da vida e da religião na qual a celebração do prazer era 

primordial. Para a autora (1996, p. 81): 

 

[...] nossos ancestrais exaltavam o sexo não apenas em relação ao 
nascimento e procriação, mas como a fonte misteriosa – e, neste sentido, 
mágica – tanto do prazer quanto da vida. [...] Os mitos e ritos eróticos pré-
históricos não eram apenas expressões de alegria e gratidão pela dádiva da 
vida [...] mas também expressões de alegria e gratidão pelas dádivas do amor 
e do prazer – particularmente pelo mais intenso dos prazeres físicos, o prazer 
do sexo.               

 

Essas noções mais primitivas relacionadas à sexualidade foram incorporadas e mantidas 

por diversas civilizações do Oriente, que se caracterizaram pelo desenvolvimento de uma ars 

erotica, incluindo-se aí civilizações como Índia, China e Japão. Essa “arte erótica” busca o 

prazer pelo prazer, encarado como prática e símbolo de experiência, sem qualquer referência 

ao seu caráter lícito ou mesmo de utilidade (FOUCAULT, 1985, p. 56). Prevê domínio total 

do corpo, gozo excepcional, esquecimento do tempo e dos limites, entre outros elementos de 

caracterização bem específicos. 

A cultura sexual ocidental, por outro lado, não é detentora de uma ars erotica e sim de 

uma scientia sexualis (FOUCAULT, 1985, p. 56). Essa maneira de ver o sexo e as práticas 

sexuais orientou-se muito mais no sentido de organizar procedimentos e estabelecer critérios 

para separar o lícito do ilícito, o socialmente aceito do que é visto com reservas pela 

sociedade, o que está de acordo com as normas médicas do que caracteriza-se como anomalia.  

No mundo ocidental, muitos dos ritos antigos foram completamente modificados e 

inseridos numa nova lógica, preocupada em satisfazer as exigências da ordem social 

dominada pelo homem, altamente hierárquica e violenta. As imagens características da nossa 

cultura passaram a ser as que exaltam a dor, o sofrimento e a morte (EISLER, 1996, p. 96). A 

institucionalização desses conceitos – da violência e da dominação nas relações entre pais e 
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filhos, senhores e escravos, nações e nações, homens e mulheres – foi, em diversos níveis, o 

legado cultural deixado às nações ocidentais.     

 

1.1 Elementos formadores  

 

Para César Aparecido Nunes (1987, p. 59) foram cinco os aspectos mais importantes na 

definição do conceito ocidental de sexualidade, construídos a partir da Idade Média e 

sustentados pelo rígido moralismo religioso: 1) o patriarcalismo - a exaltação do poder do 

homem hebreu; 2) o dualismo platônico idealista e místico; 3) o estoicismo moral que negava 

a matéria e o prazer como intrinsicamente “maus”; 4) o maniqueísmo agostiniano que vê na 

sexualidade a fonte de todos os pecados, particularmente a partir da representação da “queda” 

de Adão; 5) o enquadramento dos agentes religiosos no celibato e o ideal de virgindade. 

As heranças do patriarcalismo hebraico e do falocratismo grego são aspectos que vale a 

pena destacar entre estes elementos, uma vez que marcaram severamente a sociedade 

ocidental, no que diz respeito às questões relacionadas à sexua lidade. Nas sociedades 

atenienses, os registros históricos dão conta de que todas as relações sexuais – envolvendo 

homens heterossexuais ou homossexuais – eram baseadas na submissão e na dominação. 

Nesse contexto, as mulheres eram totalmente desvalorizadas, fadadas à submissão. A 

repressão sexual, o sistema de culpas e o controle sexual estavam, desde então, estabelecidos 

(EISLER, 1996, p. 144). A doutrina Cristã, em seus primórdios, tratou apenas de reforçá- los.        

A moral agostiniana é outro elemento marcante na formação do imaginário sobre 

sexualidade no Ocidente, bem como na orientação das práticas sexuais. Ela reduz a 

sexualidade ao nível procriativo. E, ainda assim, a considera inerentemente e eternamente 

pecaminosa. Essa condenação moral do sexo faz parte da estratégia dos primeiros sacerdotes 

do Cristianismo de impor e manter o controle sobre o povo, que ainda se recordava de 

tradições muito antigas. A Igreja Católica queria se consolidar como a única e exclusiva fé e, 

para isso, era necessário extinguir quaisquer mitos e rituais do sistema religioso antigo 

(EISLER, 1996, p. 45-46). 

Outro ponto importante, observado por Foucault, e que ajuda a compreender as 

particularidades da sociedade ocidental no que diz respeito à sexualidade, é o caráter de 

legitimidade imposto sobre a sociedade, entendida como reguladora das práticas individuais. 

Diz o autor que, desde a Idade Média, quando se estabelece a obrigatoriedade das confissões e 

da penitência, o indivíduo tende a referenciar-se pelos outros e pela manifestação de seus 

vínculos com os outros. “[...] Posteriormente [o indivíduo], passou a ser autenticado pelo 
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discurso de verdade que era capaz de (ou obrigado a) produzir sobre si mesmo” 

(FOUCAULT, 1985, p. 58). Essa nova postura impactou o homem ocidental de tal forma que 

hoje está profundamente incorporada à cultura da sociedade. E se o ritual de confessar-se já 

não é tão freqüente, permanece o vício do auto-exame, da busca da culpa, do remorso, da 

tortura que cada um impõe a si mesmo, independentemente dos elementos coercitivos 

externos. 

Sentimo-nos culpados frente ao sexo e parece-nos necessário confessar, quer ao padre, ao 

psicanalista, ao médico, à nossa própria racionalidade, as nossas “faltas” sexuais. “Essa culpa 

se inoculou através de rígida pregação, do poder da Igreja em formar o imaginário moral-

social.” (NUNES, 1987, p. 69)     

 

1.2 A ascensão da burguesia: um novo cenário 

 

Com a lenta desestruturação do mundo medieval e a ascensão da burguesia, novas 

concepções acerca da sexualidade vão surgindo, em compasso com os ideais da nova classe 

dominante: o racionalismo, o empirismo e mesmo a dessacralização. Com o capitalismo 

nascente, era necessário reprimir a energia sexual, que precisava ser empregada nas máquinas. 

“O princípio do prazer é domado e regulado pelo princípio da realidade, que no mundo 

burguês é o trabalho alienante e alienado” (NUNES, 1987, p. 68).         

A nudez, que na época medieval era tida como natural, começa a ser coberta. A linguagem 

sobre o sexo passa a ser controlada, bem como a informação veiculada nos livros. O sexo é o 

grande inimigo do trabalho, agora a dimensão mais importante da experiência humana. 

Instaura-se uma certa negação do corpo e até uma certa negação do “eu”, suprimido em favor 

da civilidade, da máscara social.              

Nessa nova realidade, todo o movimento repressivo da sexualidade desencadeado durante 

os séculos XVI, XVII e XVIII, entra em fase de profundas transformações. O trabalho de 

alguns médicos – com destaque para as figuras de Darwin e Freud -, os tratados científicos, as 

transformações sociais e a superação de conceitos mecânicos e equivocados aceleram a 

mudança acerca dos conceitos relacionados à sexualidade.  

De 1870 até a Primeira Guerra Mundial, surge o princípio de uma Ciência Sexual. Surge, 

também, o temor da superpopulação. Foi isso o que colaborou para que as políticas de 

contracepção fossem adotadas em larga escala, embora algumas religiões - principalmente o 

Catolicismo - vejam-na com reservas ainda hoje.  
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Para Foucault (1985, p. 29), a descoberta, em nível técnico, do conceito de população, no 

século XVIII, é o que gera as primeiras preocupações políticas e econômicas em relação ao 

sexo: pela primeira vez, a sociedade, em sua composição mais formal, interessa-se pela forma 

como cada um usa seu sexo. 

É a partir do temor da superpopulação que surgem as preocupações com a taxa de 

natalidade, a idade do casamento, os nascimentos legítimos e ilegítimos, a freqüência das 

relações sexuais, a incidência das práticas contraceptivas, o celibato e assim por diante.  

Esse processo desencadeia uma teia de observações sobre o sexo, conforme pontua 

Foucault: uma análise mais profunda das condutas sexuais, de suas determinações e efeitos, 

no limite do biológico e do econômico. “A Ciência, subordinada aos imperativos da Moral, 

tratou de classificar as anomalias de acordo com as normas médicas” (FOUCAULT, 1985, p. 

54). 

O capitalismo nascente cria também uma nova forma de divisão de trabalho, que vai 

impactar os códigos e valores relacionados, pela própria sociedade, ao sexo. Quando as 

mulheres saem de casa, rumo ao mercado de trabalho, a própria instituição do casamento 

sofre um abalo, conforme observa Edgar Gregersen (1983, p. 3): 

 

[...] a quebra da tradicional divisão de trabalho, através da qual homens e 
mulheres realizavam tarefas diferentes, mas complementares, e o casamento 
era visto como um arranjo financeiro. Esta visão do casamento é agora 
menos real do que jamais foi. Cada vez mais, o sexo tornou-se a frágil base 
do casamento, ou de se viver algum relacionamento menos ritualmente 
definido. 

  

Vale, ainda, destacar o impacto do desenvolvimento da tecnologia, que se deu nos anos 

subseqüentes à Revolução Industrial, especialmente o desenvolvimento das tecnologias 

ligadas à reprodução humana, tais como as que permitiram a inseminação artificial, a 

clonagem de células humanas, as cirurgias transexuais, entre outras. 

 

1.3 Libertação sexual no Ocidente: realidade ou utopia? 

 

De 1914 até 1945, o mundo capitalista passa por uma série de crises, que culminam com a 

hegemonia norte-americana e a imposição do modelo “The American Way of Life”. Dentre 

outras várias características, vale destacar aqui a importância dos movimentos de contestação, 

surgidos em decorrência dessa nova realidade. Com o aparecimento de uma contracultura, nas 

décadas de 1950 e 1960, novas concepções ideológicas de sexualidade foram trazidas à tona. 
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Esse movimento orientado para o sexo livre tinha muitas facetas: o movimento hippie, o 

movimento contra a guerra do Vietnã, o movimento de luta pelos direitos civis e, em 

particular, a cultura das drogas. O movimento hippie, em particular, aceitava a sexualidade 

fora do casamento, a nudez em público, o aborto e a homossexualidade. A libertação sexual 

era, em muitos casos, o símbolo e o matiz de outras liberdades exigidas (NUNES, 1987, p. 

73). 

Esses movimentos abriram caminho para novas percepções sobre a sexualidade, entre 

elas: a rejeição gradativa da crença de que o sexo por prazer é sujo e pecaminoso, o empenho 

pela conquista da independência sexual (expresso pela possibilidade de escolher com quem 

manter relações e se elas resultarão numa gravidez ou não) e, em terceiro lugar, o esforço de 

um número cada vez maior de mulheres que exigiam o direito ao prazer sexual e que lutavam 

pela dissociação entre mulheres sexualmente ativas e prostitutas (EISLER, 1996, p. 252).          

É também nessa época que se popularizam os métodos anticoncepcionais. Segundo 

Gregersen (1983, p. 164), em 1960, somente os governos da Índia e do Paquistão mantinham 

programas de planejamento familiar. Dez anos depois, outros 60 países haviam aderido a esse 

tipo de projeto. Atualmente, estima-se que, nos países industrializados do Ocidente, oitenta 

por cento da população total se utilize de algum método de contracepção artificial 

(GREGERSEN, 1983, p. 166). Entre os casais, nasce a possibilidade de conceber uma família 

sem filhos e uma autonomia maior é dada à mulher, que pode se valer de métodos 

contraceptivos para evitar a gravidez mesmo sem o consentimento ou a cooperação do 

companheiro. 

Mas, se o que se esperava era um momento de descompressão sexual, o que se viu foi uma 

nova apropriação dos conceitos ligados à sexualidade que, daí em diante, passaram a ser 

manipulados de maneira a integrarem-se à máquina de consumo capitalista: toda propaganda 

passa a falar de sexo, a luta da mulher é estigmatizada, torna-se, ela própria e seu próprio 

corpo, um símbolo do consumismo.      

É claro que este movimento histórico tem suas contradições, como observa Nunes (1987, 

p. 74): “Houve também maior liberdade sexual, espaços conquistados pelas mulheres, pelos 

homossexuais e outros grupos”. Além disso, desde o início do século XX, o que se viu foi o 

afrouxamento dos mecanismos de repressão tradicionais, com certa tolerância às relações 

sexuais pré-nupciais e extra-matrimoniais, a certos tipos de perversão e diminuição dos tabus 

relacionados à sexualidade das crianças. Da mesma forma, os atos orais-genitais foram menos 

estigmatizados.  
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No entanto, numa perspectiva transcultural, nenhum desses fatos soa como extraordinário, 

conforme pontua Gregersen (1983, p. 179):  

 

A relação da sexualidade com a cultura é complexa. Certamente que os 
aspectos culturais podem modificar-se dramaticamente, porém, talvez a 
cultura da sexualidade seja mais estável do que se supunha. As mudanças 
recentes, tão discutidas, talvez não sejam uma ‘revolução’, como se tem 
proclamado.  

 
  

Segundo Foucault (1985, p. 81), o poder sobre o sexo, no Ocidente, se estabeleceu 

através do impositivo da negação: o “não pode”, contra o “pode”, num discurso emprestado 

do Direito. A censura, nesse contexto, se estabelece de três formas: afirmando o que é 

proibido e permitido (através de um discurso autorizado), impedindo que se diga 

(desautorizando o discurso) e negando simplesmente a existência de uma dada realidade. O 

principal instrumento deste poder é o castigo, que nada mais é do que a supressão. Todos os 

modos de dominação, submissão, sujeição, se reduzem ao efeito da obediência. Isso porque, 

desde a Idade Média, o poder sempre se apoiou, ao menos nas sociedades ocidentais, no 

Direito.  

Para Gilles Lipovetsky (2005, p. 16), o Ocidente se caracteriza, desde o século XIV, pela 

hostilidade em relação à sexualidade e mesmo a modernidade democrática não foi capaz de 

alterar esse curso. Atualmente, a diligência moralizadora se faz por meio do discurso 

normativo científico. “A secularização do saber veio acompanhada de novos anátemas contra 

tudo o que extrapolasse a ‘cópula normal’, isto é, contra todas as formas de desvio 

libidinoso”. 

Assim, o discurso médico, juntamente com os costumes e princípios religiosos 

arraigados, apenas deu continuidade ao padrão moralizador e normativo dos séculos 

anteriores.    

Para Herbert Marcuse (1978, p. 82-83), hoje vivemos numa sociedade deserotizada. 

Alguns tabus foram afrouxados, o sistema permite o sexo quantitativo e compensador, porém, 

não prevê a humanização e o sentimento do afeto, que são os aspectos qualitativos 

relacionados à atividade. Trata-se de um prazer mecanizado, compulsivo.  
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2. A sexualidade no Brasil 

 

O primeiro passo para compreender a cultura da sexualidade no país é observar que, no 

Brasil e entre os brasileiros, há uma certa ênfase na natureza sensual dos indivíduos. O 

conceito remete aos tempos de colonização, quando os exploradores fizeram suas primeiras 

representações dos trópicos. Curioso notar, no entanto, que aquilo que ficou marcado pelas 

descrições dos forasteiros e dos exploradores passou a ser reproduzido, de maneiras diversas e 

em circunstâncias diferentes, pelos próprios brasileiros, pelo menos nos dois últimos séculos 

de sua história (PARKER, 1991, p. 23). 

Essa sexualidade exacerbada, depois da chegada do europeu, está relacionada, segundo 

Parker (1991, p. 48): 1) ao meio social e econômico da época, às relações de poder e 

dominação que trataram de separar conquistadores de conquistados, senhores de escravos e 2) 

à própria escravidão, em sua forma de instituição social, que ajudou a afrouxar códigos 

morais e a favorecer os excessos sexuais. 

Além disso, quando se estuda a sexualidade brasileira, vale destacar o legado patriarcal a 

marcar severamente as relações de gênero. Embora a clássica configuração patriarcal venha 

diminuindo visivelmente nas famílias brasileiras, sua significação continua a afetar o 

pensamento da sociedade, a maneira como os brasileiros vêem sua própria história e sua 

forma de atuação no meio social (PARKER, 1991, p. 63). 

Esse modo de ver, segundo Parker, sustenta uma moralidade sexual que oferece ao 

homem uma quase completa liberdade sexual ao mesmo tempo em que limita drasticamente a 

vida sexual da mulher. Diz o autor (1991, p. 104): 

 

Esses mesmos entendimentos tanto postulam as forças potencialmente 
perigosas que poderiam interpelar a estrutura hierárquica, como fornecem 
um conjunto de canais altamente específicos (e muitas vezes bem concretos) 
para o controle de, virtualmente, qualquer coisa que ameace a aceitação 
inconsciente da ordem estabelecida.                     

 

Para um melhor entendimento da realidade sexual brasileira, também é necessário 

lembrar o impacto da referenciação dada pelas religiões formais, mais especificamente o 

catolicismo. A divisão dos sexos, a estrutura da dominação masculina e até mesmo a 

importância da virgindade são legitimados pela Igreja Católica. O sexo, em si mesmo, adquire 

contornos mais complexos.  

As noções de legitimidade e ilegitimidade da prática são organizadas em torno de três 

noções básicas: o casamento, a monogamia e a procriação. E apenas as condutas sexuais 
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adequadas a esses conceitos são legítimas. O que está fora disso é taxado de “pecaminoso” e 

liga-se à noção de culpa (PARKER, 1991, p. 116). 

A única prática sexual socialmente reconhecida é a adotada pelo casal oficialmente unido 

perante a sociedade, incumbido da função de reproduzir-se. Este é o modelo imposto e o que 

ocorre fora dessa realidade passa a ser visto com desconfiança. “Ao que sobra só resta 

encobrir-se; o decoro das atitudes esconde os corpos, a decência das palavras limpa os 

discursos. E se o estéril insiste, e se mostra demasiadamente, vira anormal: receberá esse 

status e deverá pagar as sanções” (FOUCAULT, 1985, p. 10).               

Nesse discurso da vida sexual legítima, a satisfação erótica feminina não era um objetivo 

em si. É bem verdade que, no final do século XIX, os médicos passaram a dedicar mais 

atenção ao prazer da mulher. Porém, o mais importante era garantir a geração da prole 

(LIPOVETSKY, 2005, p. 17). 

Se aceitarmos que as religiões e, em especial, o catolicismo, tiveram papel importante na 

organização e regulação do universo sexual, desde pelo menos a metade do século XIX, elas 

coexistiram com outros discursos formais, tão socialmente legitimados quanto, reverberados 

pela comunidade científica. Em meados do século XIX, a população urbana no Brasil 

começou a crescer significativamente e surgiu uma preocupação acentuada com as questões 

de saúde, higiene e reprodução. A Medicina passou, então, a ter papel de regulamentação na 

atividade sexual, classificando práticas sexuais e até desejos sexuais “em termos de uma nova 

economia simbólica de doença e saúde” (PARKER, 1991, p. 124).  

Começa a disseminar-se, então, um discurso sobre sexualidade que visa analisar, 

contabilizar, classificar a prática sexual, incluindo-a numa ordem não apenas moral, mas 

também racional. Segundo Foucault (1985, p. 27), é o momento de se falar sobre sexo 

publicamente não apenas para distinguir lícito de ilícito, mas para inseri- lo em sistemas de 

utilidade, regulando o bem de todos e fazendo-o funcionar num padrão.  

À insistência da igreja em intervir nas relações conjugais e em repelir compulsivamente o 

sexo fora do casamento, seguiu-se uma época em que a Medicina se tornou o principal 

elemento de regulação, tratando de gerir as práticas sexuais.     

O sexo passou a ser visto, mais do que nunca, em sua perspectiva “utilitária”. O 

significado da expressão é esclarecido por Parker (1991, p. 16):  

 

[...] houve uma nova ênfase cultural na reprodução como finalidade 
apropriada dos encontros sexuais [...] A energia sexual canalizada nessa 
direção legítima era assim contrastada com a energia sexual gasta apenas na 
procura do prazer. [...] Sexo tornou-se sexualidade – um objeto de estudo.  
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Na prática, essa nova realidade, em que o sexo foi altamente racionalizado, permitiu o 

estabelecimento de critérios, construídos de acordo com a terminologia da ciência, para 

classificar a normalidade e a anormalidade. A partir daí, a sexualidade tornou-se um tema de 

debate na sociedade, especialmente quando questões sobre o aborto, o direito das minorias 

sexuais e a propagação de doenças sexualmente transmissíveis começaram a chamar a atenção 

da opinião pública. 

 

2.1 A modernização da vida sexual no Brasil 

 

Assim como o desenvolvimento dos conceitos ligados à sexualidade no século XIX 

estiveram apoiados nos fundamentos da doutrina religiosa – embora tenham ultrapassado 

esses limites ao incorporar também os discursos médicos e higiênicos – o século XX foi 

caracterizado por um processo de modernização, marcado por diversos elementos, descritos 

por Parker (1991, p. 134-136). O primeiro deles é o crescente ritmo da urbanização, que 

permitiu a formação de centros onde a vida intelectual fermentava, com a apropriação de 

idéias e valores vindos da Europa e dos Estados Unidos, e marcados por um caráter liberal 

que contrastava com as tendências restritivas do século XIX. Além disso, novas disciplinas, 

como a Psicologia, a Sociologia e a Sexologia, começaram a tratar razoavelmente os 

problemas sexuais. Ao mesmo tempo, há um retrocesso do significado da família, da 

moralidade tradicional e da autoridade religiosa. Os movimentos feministas e homossexuais, 

embora não tenham adquirido a amplitude de um movimento social sólido - como aconteceu 

em grande parte da Europa e da América do Norte –, ajudaram a questionar as noções 

tradicionais de gênero e de sexualidade. Todos esses aspectos contribuíram para moldar as 

transformações ocorridas na vida sexual dos brasileiros nas últimas décadas.  

Nesse processo, vale destacar, ainda, o espaço que o assunto “sexo” conquistou no 

discurso público. “Em filmes, rádio e televisão, tanto nas revistas e jornais da elite como nas 

populares, nos livros mais vendidos, na verdade, em quase todas as áreas da moderna 

indústria da comunicação, o sexo tornou-se um dos tópicos favoritos de discussão” 

(PARKER, 1991, p. 137). 

No Brasil contemporâneo, era imprescindível confrontar ignorância com conhecimento e 

informação. Novas formas de educação sexual passam, portanto, a ser consideradas e postas 

em prática, antigos conceitos, como o onanismo, são reinterpretados.  

A própria noção de doença sofreu um importante impacto. Ela não estava mais situada nos 

corpos ou nas pessoas, mas era fruto das superstições e repressões (PARKER, 1991, p. 142). 
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Nos debates, novos assuntos ganham espaço: o sexo fora do casamento (previsto nas 

“relações abertas”, o adultério consentido), o controle voluntário da reprodução e até a 

procriação (que passa a ser socialmente aceita como uma opção, a ser discutida pelo casal, 

podendo não prevalecer sobre a decisão de não ter filhos).  

No entanto, embora tenha havido um repensar dos valores sexuais, o que os estudiosos do 

assunto têm deixado claro é que o processo de racionalização que marcou profundamente a 

forma de entender e orientar a vida sexual no Brasil continua praticamente inalterado 

(PARKER, 1991, p. 17). A norma reprodutiva continua sendo referência principal e a maioria 

dos brasileiros contemporâneos ainda vê sua sexualidade de forma fragmentada e imperfeita, 

levando em conta os conceitos de gênero arraigados à cultura popular, a idéia de renúncia à 

carne – difundida pela religião – e as normas científicas, que determinam o que é permitido e 

o que é proibido, definindo alguns desejos como perigosos. 

 

2.2 Ambigüidades da vida moderna 

 

Para buscar o entendimento da sexualidade brasileira, é preciso encarar não só as 

referências delimitadoras da atividade sexual mas também a capacidade de cada ator de, neste 

contexto, moldar suas próprias experiências sexuais. 

Num cenário que ainda é marcado pelo controle e pela possibilidade de estabelecer 

normas, aparece, em paralelo, um universo marcado pela transgressão e que, em grande parte, 

marca a própria identidade do povo brasileiro. Segundo Parker (1991, p. 18), para os 

brasileiros, é no domínio erótico que a transgressão sexual não apenas se torna possível, como 

também passa a ser valorizada. No universo do erotismo, as transações sexuais são um fim em 

si mesmas: o objetivo é a realização do desejo e a obtenção do prazer pura e simplesmente. A 

“ideologia erótica”, como define Parker, estrutura um universo alternativo de experiência 

sexual, que chega até a marcar as diversas manifestações populares: a linguagem, as festas 

típicas, as histórias que uns contam aos outros sobre si próprios, sempre se colocando como 

seres extremamente sensuais.  

 

Para entender esses processos [...] e as profundas implicações que têm para a 
vida de alguns seres humanos, precisamos olhar não apenas para as 
semelhanças, os padrões de coerência cultural que existem entre essas 
configurações altamente diferentes, mas também para as diferenças cruciais 
que as separam – as contradições lógicas e emocionais que fluem delas 
(PARKER, 1991, p. 19). 
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O autor se refere, neste trecho, às ambigüidades que marcam a vida moderna brasileira. 

Na mesma linha de pensamento, observa Foucault que as sociedades industriais modernas não 

foram capazes de reprimir intensamente e objetivamente as práticas sexuais periféricas. O que 

se deu, em decorrência da aplicação de diversos mecanismos coercitivos, foi, ao contrário, 

uma “proliferação de prazeres específicos e a multiplicação de sexualidades disparatadas” 

(FOUCAULT, 1985, p. 48).  

A tão esperada libertação sexual, na sociedade atual, encontra-se travestida pela 

proliferação de discursos sobre o sexo e atos sexuais, que incitam o consumismo, a 

pornografia e a relação objetual e superficial com a própria sexualidade e a alheia. Para 

Anthony Giddens (1993, p. 194), o sexo, na cultura moderna, transformou-se em mercadoria. 

Diz-nos o autor: “A sexualidade gera prazer; e o prazer, ou pelo menos a sua promessa, 

proporciona um incentivo para os produtos comercializados em uma sociedade capitalista”. 

Para ele, a sexualidade é o ponto central da nossa sociedade de consumo, caracterizada pelo 

hedonismo.  

O fenômeno da exploração do sexo em seu aspecto objetual, no entanto, não foi 

acompanhada de uma emancipação dos indivíduos com relação aos aspectos que dizem 

respeito ao próprio corpo e às experiências de sexualidade. Para Nunes (1987, p. 11), é um 

mito dizer que “os jovens de hoje sabem mais”. O autor afirma que esta é apenas uma 

estratégia que os pais e a sociedade, de forma geral, utilizam para justificar sua omissão.   

No contexto atual, o que se vê é que a família se prende a um discurso dogmático sobre 

sexualidade e a religião assume discursos muitas vezes contraditórios no que diz respeito à 

questão, quando não defende um conservadorismo anacrônico. Já o Estado, que controla as 

escolas, vê a questão menos pela ótica moralista e mais pelo viés técnico, sob o ponto de vista 

demográfico, biológico, profissional e político (NUNES, 1987, p. 15).      

Ainda impera um quadro de ambigüidade em relação à sexualidade: nunca se falou tanto 

de sexo. Mas, de certa forma, a desinformação e a falta de intimidade com o assunto 

persistem. 

        

3. O comportamento sexual e a AIDS  

 

O termo AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida, seguindo a 

terminologia em língua inglesa, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Como o próprio nome 

indica, a doença é caracterizada por um conjunto de sintomas e sinais que indicam um 
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profundo transtorno no sistema imunológico. É também uma infecção viral e, portanto, não 

pertence ao grupo das imunodeficiências primárias (NASSETTI, 2001, p. 9-10). 

Na literatura existente, ainda é difícil precisar onde apareceram os primeiros casos da 

doença. Porém, pode-se dizer que os primeiros diagnósticos registrados nos países 

desenvolvidos datam de 1981. Neste ano, cinco adultos do sexo masculino, homossexuais e 

moradores de Los Angeles, apresentaram quadro de uma pneumonia atípica e outras infecções 

oportunistas. Logo, a doença alcançou a Europa e outras regiões do mundo, terminando a 

década de 1980 como o mais temido e controvertido dos males.  

Dada que uma das principais vias de transmissão é a sexual, a doença causou profundo 

impacto no comportamento sexual da juventude e de toda a sociedade contemporânea.  

O uso do preservativo tornou-se imprescindível e o discurso do sexo seguro estabeleceu-

se como prioridade em todos os círculos sociais, especialmente os institucionalizados: na 

escola e na família. Em muitos casos, o discurso científico volta a suplantar outras dimensões 

da experiência sexual, tais como o afetivo.  

Travestido de preocupação com a saúde e a higiene, padrões moralistas voltaram à tona e 

a AIDS, em muitos casos, serviu como veículo para a discriminação social dos padrões 

estereotipados, dos preconceitos e de toda a repressão sexual histórica (NUNES, 1987, p. 79). 

Para Elizabeth Kübler-Ross (1988, p. 16), a AIDS tornou-se o grande problema socio-

político de nosso tempo, uma linha divisória para grupos religiosos, um campo de batalha 

para pesquisadores da área da Medicina e, sobretudo, um campo fértil para demonstrações de 

preconceito.         

Neste início do século XXI, a epidemia da AIDS segue em expansão, marcada por 

assimetrias regionais e populacionais (BASTOS, 2006, p. 83) e continua a impactar o 

comportamento sexual do homem moderno. Em contraposição, o avanço dos estudos sobre a 

doença contribui para que seja menos estigmatizada.   

 

3.1 AIDS no Brasil 

 

No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi notificado em 1980, em um homem bissexual 

(NASSETTI, 2001, p. 30). A doença se alastrou rapidamente e, em 1996, já haviam sido 

notificados pelo Ministério da Saúde quase 83 mil casos. A principal via de transmissão para 

homens e mulheres acima de 13 anos é a sexual, o que evidentemente serviu como base para 

uma nova normatização em relação às práticas sexuais – incluindo a obrigatoriedade da 

camisinha -, seguindo a tendência mundial. 
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No país, houve a apropriação de diversos tabus que acompanharam os primeiros registros 

da doença no resto do mundo, em especial nas sociedades americanas. Porém, muitos deles 

foram arrefecendo em decorrência das próprias pesquisas científicas e dos dados sobre o 

crescimento da doença no mundo. A questão dos grupos de risco, por exemplo, teve que ser 

revista. Nos anos mais recentes, a epidemia evoluiu entre as mulheres. A relação homem X 

mulher, que era de 40 X 1 em 1983, chegou a 3 X 1 em 1996. Da mesma forma, aumentaram 

os casos de transmissão entre heterossexuais. Até 1995, não havia casos desse tipo notificados 

no país. Porém, a partir de 1995, essa via foi responsável por 20,7% dos casos (NASSETTI, 

2001, p. 30-31).   

Esses dados, entre outros, contribuíram para que a doença fosse menos estigmatizada. No 

entanto, muitas formas de discriminação e preconceito, disseminados nos primórdios da 

descoberta da síndrome, ainda persistem, marcando fortemente as relações sociais. 

 

4. O ser adolescente  

 

Neste tópico, nosso objetivo primordial é resgatar os conceitos relacionados à 

adolescência, sexualidade e saúde sexual e reprodutiva. Também nos interessa pontuar, no 

período compreendido entre os anos de 1996 e 2006, as principais mudanças ocorridas nesse 

cenário. Entendemos que esse arcabouço teórico é fundamental para que o objeto possa ser 

problematizado.   

Em primeiro lugar, vale estabelecer que consideraremos, nesta pesquisa, o critério 

cronológico, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que classifica 

“adolescência” como o período compreendido entre os 10 e os 19 anos. Entendemos, 

obviamente, que há outras formas de classificação possíveis (tais como o critério do 

desenvolvimento físico ou psicológico) mas, de acordo com os objetivos desta dissertação, 

esse conceito nos pareceu o mais adequado.  

Para Stone; Church (1969, p. 259), a adolescência é uma invenção cultural, já que, nas 

sociedades primitivas, o conceito não existia. À medida que as sociedades se tornaram mais 

complexas, explicam os autores, desenvolveu-se um intervalo de aprendizagem, separando a 

maturidade biológica da época adulta.  

Clímaco (apud CONTINI; KOLLER, 2002, p. 22) também defende que a fase chamada 

de adolescência tenha sido historicamente construída, em decorrência das novas necessidades 

impostas à sociedade moderna com a estruturação do sistema capitalista. “[...] na sociedade 

moderna, o trabalho, com sua sofisticação tecnológica, passou a exigir um tempo prolongado 
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de formação, adquirida na escola”. Por outro lado, os primeiros sinais de desemprego crônico 

trouxeram a necessidade de se retardar o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. 

Estavam estabelecidas as condições para que se mantivesse o jovem por mais tempo sob a 

tutela dos pais, uma vez que o trabalho é entendido, em nossa sociedade, como a marca 

definitiva da entrada no mundo adulto.    

No decorrer dos anos, a adolescência foi solidamente institucionalizada, como um 

período no qual o indivíduo não é mais criança e, no entanto, é ainda imaturo e limitado com 

racionalizações.  

Porém, mesmo podendo ser entendida desta forma, não há como negar que a adolescência 

é também uma fase de desenvolvimento natural, marcada pela mudança de padrões físicos.  

 

À medida que as mudanças físicas e fisiológicas ocorrem na adolescência, 
desaparecem no indivíduo as características corporais da criança que era e 
gradualmente vão-se definindo os traços do ser humano adulto. As 
modificações em estatura, peso e proporção do corpo, o crescimento ósseo, 
as alterações fisiológicas [...] alteram não somente as atitudes do adolescente 
a respeito de si mesmo, como também a maneira pela qual os outros reagem 
ao adolescente (PFROMM NETO, 1976, p. 47).     

 

Nessa fase, concomitantemente ao desenvolvimento físico, há que se considerar as 

repercussões psicológicas de tantas mudanças, as conseqüências que se fazem sentir nas 

atitudes do adolescente, como ele reage às modificações que experimenta em seu corpo. Para 

Sotero Dotti (1973, p. 221-222), é nesse período que o adolescente passa a se concentrar mais 

em seu corpo - na tentativa de compreender as mudanças rápidas e intensas pelas quais está 

passando – formando uma auto- imagem corporal.  É também neste intervalo que ocorre um 

ajustamento entre a auto- imagem e a imagem corporal idealizada. Descortina-se aí um 

possível foco de conflitos e frustrações.  

É ainda nessa fase que se começa a clarear o conceito de “eu” ou self, na definição de 

Dotti (1973, p. 232), “a soma total de tudo aquilo que a pessoa pode afirmar como seu ou 

como auto-referente”. Num momento subseqüente, o adolescente dará início, então, à 

afirmação do “eu” descoberto, através de variados mecanismos, comportamento que deve 

gerar, por fim, a conquista de uma identidade própria.    

Nos últimos 10 anos, interessa-nos destacar algumas implicações histórico-sociais sobre o 

processo de desenvolvimento conhecido como adolescência. Uma delas é o encurtamento da 

infância, que tem sido visto com bastante preocupação pelos especialistas. Para Outeiral, 
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(2003, p. 107), nos anos 1990, é possível observar condutas adolescentes (namoro, 

contestação etc.) em indivíduos não-púberes, com sete ou oito anos. 

A globalização também pode ser entendida como um elemento importante a impactar a 

adolescência nos últimos dez anos. Segundo Stuart Hall (2005, p. 74), a intensificação dos 

fluxos culturais entre as nações e o consumismo global criaram possibilidades de identidades 

partilhadas, também entre os jovens, que se tornaram consumidores dos mesmos bens e 

públicos para as mesmas mensagens, mesmo estando distantes uns dos outros em termos de 

espaço e tempo. 

     

4.1 A descoberta da sexualidade  

 

A iniciação sexual pode ser destacada como um rito de passagem, envolvendo o 

abandono da infância e a entrada na vida adulta. A adolescência está fortemente relacionada à 

busca por emancipação e autonomia, o que no senso comum se traduz como o “tornar-se 

homem ou fazer-se mulher”. O jovem vive, a partir daí, uma situação de profunda 

ambigüidade, ao passo que já é sexualmente adulto mas ainda persiste sua situação de 

dependência ao núcleo familiar. 

O sentido dessa experiência perpassa também o processo de formação da identidade. 

Sabemos que será principalmente a partir da experimentação da sexualidade que o 

adolescente poderá estruturar sua identidade, seu papel sexual, questão essa tão importante no 

mundo social. Na sociedade, o sexo das pessoas é uma das formas mais comuns de classificá-

las (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004, p. 33). Reconhecer-se numa determinada 

identidade sexual e de gênero – bem como nas que se referem à raça, nacionalidade, classe, 

etc – pressupõe “responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido de 

pertencimento a um grupo social de referência” (LOURO, 2001, p.12). O jovem, gregário por 

definição, encontra e constrói novos papéis por meio da socialização com seus pares, 

exercendo, pela sexualidade, uma forma preponderante de interação e construção de 

identidade. 

O processo de estabelecimento de uma identidade sexual, por outro lado, não é simples 

ou estável. Antes, trata-se de assumir um compromisso com lealdades distintas, divergentes 

ou até contraditórias (LOURO, 2001, p.12).   

O exercício da sexualidade se processa por meio de possibilidades, e se realiza dentro de 

um contexto histórico-social fortemente marcado por rituais, tabus e preconceitos, como 

vimos. Dessa maneira, as trajetórias de iniciação sexual dos jovens são marcadas por 
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exigências quanto à performance e às afirmações do adolescente em relação aos padrões 

sócio-culturais. Tudo isso são fatores que tornam ainda mais complexa a vivência desse rito 

de passagem. Para o adolescente, nem sempre é fácil entender e aceitar de modo natural as 

emoções relacionadas à vivência da sexualidade, as quais ele nunca experimentou antes. Da 

mesma forma, percebe e se ressente o jovem das influências, pressões e expectativas advindas 

das instâncias externas, e que tentam regular, normatizar e controlar suas experiências. 

A influência externa, inclusive, acaba sendo um elemento decisivo na definição desses 

conceitos e na orientação das práticas. Essas influências tanto podem vir dos pais, dos amigos, 

da escola, da igreja e de outras instituições como da imprensa, especialmente a segmentada, 

como destacaremos mais adiante.  

Para Louro (2001, p. 25), todas essas instâncias fazem uma pedagogia, um investimento 

que, freqüentemente, aparece de forma articulada, “reiterando identidades e práticas 

hegemônicas enquanto subordina, nega ou recusa outras identidades e práticas”. Outras vezes, 

no entanto, essas instâncias disponibilizam representações divergentes, alternativas, 

contraditórias. Os sujeitos, desta forma, estão implicados e participam do processo de 

formação da identidade sexual de forma ativa, num processo plural e permanente, embora 

sofram influências das instâncias externas. Diz a autora: “Se múltiplas instâncias sociais [...] 

exercitam uma pedagogia da sexualidade e do gênero [...] esses processos prosseguem e se 

completam através [...] do autodisciplinamento e do autogoverno que os sujeitos exercem 

sobre si mesmos” (LOURO, 2001, p. 25).  

No caso dos pais, enquanto instância social a influenciar fortemente a formação da 

identidade e as práticas sexuais dos adolescentes, a principal preocupação é proteger seus 

filhos de uma iniciação sexual frustradora ou decepcionante. Porém, como também os pais 

“viveram essas emoções de maneira ansiosa ou angustiante, é assim que as transmitem aos 

filhos” (COSTA, 1986, p. 11).  

A dificuldade que os adultos têm em lidar com questões relacionadas à sexualidade, 

obviamente agrava muito os problemas de comunicação com seus filhos acerca do assunto. 

“Os adolescentes procuram respostas, mas os adultos só conseguem explicações didáticas 

sobre o corpo humano, o que não lhes interessa muito” (PAIVA; CALDAS; CUNHA, 1998, 

p. 23). Segundo os autores, essa dificuldade dos adultos tem origem na educação patriarcal, 

cheia de tabus e de desinformação que receberam.  

Para Moacir Costa (1986, p.11, grifo do autor), é na esperança de dar uma orientação 

sexual adequada que os pais tentam impor padrões morais ou normas religiosas. “Mas, 
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surpreendentemente, os adolescentes estão em busca de seus próprios valores, rejeitando esse 

tipo de ajuda”. 

O papel da escola na disseminação de informações e conceitos acerca da sexualidade 

também é bastante significativo, como sabemos. Porém, o fato é que, na maioria das 

instituições, insiste-se numa “dessexualização do espaço escolar”, na expressão de Louro 

(2001, p. 20). Fora do período das aulas às quais atribui-se a obrigatoriedade de se falar sobre 

o tema, a saber, denominado ‘educação sexual’, há um esforço por desviar a atenção dos 

alunos para outros assuntos, adiando o interesse e a atenção sobre a sexualidade. Diz Louro 

(2001, p. 21) que, embora não se pretenda atribuir à escola nem o poder nem a 

responsabilidade de explicar as identidades sociais, muito menos de determiná- las de forma 

definitiva, há que se reconhecer que suas proposições, imposições e proibições acabam tendo 

efeito de verdade, constituindo parte significativa das histórias pessoais dos alunos. Nesse 

contexto, entendemos que tanto as representações que o indivíduo faz de sua própria 

sexualidade quanto dos padrões vigentes na sociedade são fortemente marcadas pelas 

contribuições advindas do ambiente escolar.         

Ainda assim, depende muito do posicionamento da escola o tipo de contribuição que dará 

para a estruturação efetiva de referências na questão do desenvolvimento dos conceitos 

relacionados à sexualidade. Segundo Patto (apud CONTINI; KOTLER, 2002, p. 28), a 

questão está diretamente relacionada ao modo de funcionamento da escola e à sua 

“capacidade de propiciar arranjos que assegurem um conjunto de relações sociais 

significativas para os adolescentes e suas famílias”. 

A sexualidade, no universo escolar, é, de qualquer forma, um assunto polêmico. Isso 

porque há uma multiplicidade de visões, crenças e valores entre os diversos atores, como 

alunos, pais, professores e diretores. Além disso, sabemos dos tabus e interditos sociais e 

históricos relacionados ao assunto. Para alguns autores, a intervenção da escola no campo da 

sexualidade, além de complexa, tem riscos, considerando-se que a escola está orientada para a 

disciplina e o disciplinamento, dando “ênfase na razão e no controle, preocupando-se em 

ministrar conhecimentos especializados para a vida em coletividade” (CASTRO; 

ABRAMOVAY; SILVA, 2004, p. 32-33). 

Atualmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais incluem a sexualidade como tema 

transversal, porém, muitas escolas ainda enquadram o assunto como conteúdo de biologia ou 

ciências. Para Contini; Kotler (2002, p. 49), essa é uma forma de tratar apenas os aspectos 

biológicos da sexualidade, reduzindo-a ao mecanismo reprodutivo e esvaziando-a de afeto. 
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Segundo as autoras, a educação para a sexualidade é indispensável para a construção da 

cidadania.     

Para Castro; Abramovay; Silva (2004, p. 33), a sexualidade pede observação de desejos, 

individuação e atenção para as tênues fronteiras entre prazer, libido e pulsões, dimensão que a 

escola, historicamente, não tem conseguido abarcar. 

De fato, o controle e a ênfase na prevenção têm sido a tônica da família e das escolas ao 

tratar do tema sexualidade. 

Neste cenário, como veremos com mais detalhes adiante, os meios de comunicação 

também atuam como um determinante importante na construção dos significados sociais 

relacionados à sexualidade. Embora não haja consenso na literatura sobre o papel social dos 

meios de comunicação, há uma tendência geral de reconhecer que eles devem ser 

considerados, uma vez que afetam em algum grau a visão de mundo, e de si mesmo, que o 

jovem constrói (CONTINI; KOLLER, 2002, p. 23).  

 

4.2 A orientação sexual e a construção da identidade  

  

O processo de estabelecimento da identidade sexual perpassa a questão da orientação 

sexual. As representações das diversas instâncias da sociedade, no que diz respeito às 

questões relacionadas à heterossexualidade e a homossexualidade, são extremamente 

relevantes para as concepções a serem formadas pelo adolescente. Em geral, nesse assunto, 

são os grupos sociais de maior expressividade os que representam o comportamento padrão. 

Sendo assim, a heterossexualidade é concebida como natural, universal e normal. Acerca 

deste elemento de reflexão, nos alerta Louro (2001, p. 16):  

 

Aparentemente supõe-se que todos os sujeitos tenham uma inclinação inata 
para eleger como objeto de seu desejo, como parceiro de seus afetos e de 
seus jogos sexuais alguém do sexo oposto. Conseqüentemente, as outras 
formas de sexualidade são constituídas como antinaturais, peculiares e 
anormais. É curioso observar, no entanto, o quanto essa inclinação, tida 
como inata e natural, é alvo da mais meticulosa, continuada e intensa 
vigilância, bem como do mais diligente investimento.     

 

Essa representação circula e produz efeitos sociais. Em geral, sua visibilidade e força é 

tão grande que ela passa a ser vista como a realidade e não mais como uma representação 

dela.  



60 
 

De fato, no campo da orientação sexual, a gradual aceitação das relações homossexuais, 

quando comparada à percebida em relação à aceitação da vida sexual ativa na adolescência e 

do controle da natalidade, por exemplo, ainda é restrita. Embora haja maior tolerância das 

relações entre pessoas do mesmo sexo, e o entendimento de que elas não devem estar sujeitas 

a leis punitivas, heterossexuais e homossexuais não são tratados em situação de igualdade na 

sociedade contemporânea (WEEKS, 2001, p. 79). 

Para Lipovetsky (2005, p. 39), ainda estamos longe de extirpar todas as proibições e 

discriminações relacionadas às minorias sexuais. “Discriminações se restabeleceram em 

relação a um grande elenco de atividades de minorias – mas com a ressalva de que as censuras 

têm menos caráter redibitório, são menos agressivas e são feitas com menos convicção”.  

Essas concepções arraigadas efetivamente influenciam na formação das identidades 

sexuais do jovem. E, obviamente, torna-se mais complicado perceber-se, no momento da 

iniciação sexual, com interesses e desejos distintos da norma heterossexual. Aos adolescentes 

que se descobrem homossexuais restam, em geral, poucas alternativas: o silêncio, a 

dissimulação ou a possibilidade de assumir sua orientação sexual e ser segregado (LOURO, 

2001, p. 27). 

Porém, evidentemente, os discursos sobre a orientação sexual continuam em processo de 

constante modificação e multiplicação. Novos discursos emergem e buscam se impor, 

estabelecem-se tensões e conflitos, afirmam-se identidades silenciadas e sexualmente 

marginalizadas. Como nos diz Louro (2001, p. 31): “[...] na medida em que várias identidades 

– gays, lésbicas, queers, bissexuais, transexuais, travestis – emergem publicamente, elas 

também acabam por evidenciar, de forma muito concreta, a instabilidade e a fluidez das 

identidades sexuais”.    

    

4.3 Saúde sexual e reprodutiva X adolescência 

  

A participação dos jovens e sua integração à sociedade requerem que eles estejam aptos a 

lidar com a vida sexual e reprodutiva de forma responsável.   

Desde o início do século XX, como já dissemos no início deste capítulo, a sociedade 

brasileira passa por um processo de modernização intenso e que se manifesta nas mais 

diversas esferas, incluindo-se aí as alterações em relação às concepções tradicionais 

relacionadas à virgindade, ao casamento, à maternidade, aos papéis do homem e da mulher na 

sociedade e assim por diante. Muitas delas alteram, em alguma medida, a própria identidade 

da mulher. Na esteira desses acontecimentos, os índices de gravidez, natalidade e aborto entre 
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adolescentes e o aumento nos casos de doenças sexualmente transmissíveis, começam a 

preocupar os profissionais da saúde e das ciências sociais no final dos anos 1970, e passam a 

ser vistos, num processo “mais ou menos circular de validação, como expressão dessas 

transformações” (DESSER, 1993, p. 11). Consideradas, ainda hoje, questões de saúde 

pública, elas mostram-se preocupantes nos planos médico, psicológico e social. Nos casos de 

gravidez precoce, por exemplo, sabemos que o impacto na vida da adolescente, a partir desta 

gestação, são enormes. A começar pelo aspecto físico. 

 

A gestação [em adolescentes] enfrenta problemas anatômicos, tais como a 
imaturidade, que freqüentemente leva a abortos espontâneos ou a partos 
prematuros; o desequilíbrio do sistema endócrino, que pode provocar 
desajustes hormonais com reflexos negativos para a evolução normal da 
gestação (COSTA, 1986, p. 107).  

  

O autor ainda ressalta que, no momento do parto, o despreparo psíquico e a falta de 

elasticidade própria da idade podem resultar em dificuldades, lesões e rupturas permanentes. 

E isso sem falar no impacto que uma gravidez nesta fase da vida pode gerar em nível 

psíquico. Para Costa (1986, p. 107), a gravidez na adolescência já é uma situação de crise 

previsível, que pode se agravar, culminando num quadro de depressão.  

Sabemos, ainda, que uma gravidez na adolescência traz conseqüências psicossociais, 

culturais e econômicas importantes, até maiores do que as biológicas. “A atitude dos adultos e 

da sociedade frente à gravidez, os valores e recursos internos do garoto e garota, a condição 

social e educacional e, principalmente, o apoio familiar [...] serão o diferencial para a 

qualidade da vivência da gestação” (CONTINI; KOLLER, 2002, p. 52). 

Ainda assim, é grande a incidência de abandono e de ocultação da gravidez por 

insegurança e medo dos pais – o que acarreta falta de cuidados pré-natais, com prejuízos para 

a saúde da mãe e do bebê – bem como as tentativas mal sucedidas de abortos clandestinos, 

que elevam as taxas de mortalidade e de doenças materno- infantis.      

 

4.4 As doenças sexualmente transmissíveis 

  

Conhecidas como DSTs ou doenças venéreas, são infecto-contagiosas, comumente 

causadas por microorganismos (bactérias, vírus ou fungos) que se instalam nas regiões 

genitais, onde encontram as condições ideais para a sua proliferação. Existem inúmeras 

doenças caracterizadas como sexualmente transmissíveis, entre elas a sífilis, a herpes genital e 

a gonorréia. De modo geral, essas doenças podem ser evitadas ou diagnosticadas 
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precocemente e tratadas. Porém, entende-se que a principal dificuldade em combatê-las ainda 

é a falta de informação e o preconceito, que chega a impedir o paciente de buscar tratamento 

adequado, o que pode contribuir para o agravamento do quadro. No caso do risco de 

contaminação por HIV, por exemplo, as chances aumentam 18 vezes em uma pessoa que já é 

portadora de outro tipo de DST (COORDENAÇÃO NACIONAL DE DST/AIDS, 1999, p. 

31).   

Os adolescentes são vulneráveis às DSTs, particularmente as garotas, por conta da 

própria constituição de seu aparelho genital, que facilita a penetração dos microorganismos 

causadores deste tipo de doença.  

Para Contini; Koller (2002, p. 53), quanto mais cedo se inicia a vida sexual, maior a 

possibilidade de troca de parceiros e o risco de contrair uma DST. Some-se a isso a resistência 

natural do adolescente a buscar prevenção e tratamento adequados. Eles preferem, muitas 

vezes, fazer uso de paliativos. Isso aumenta as chances de complicações.  

No caso da AIDS, os números são alarmantes. Até junho de 2001, foram notificados no 

Brasil 215.810 casos de AIDS, sendo 34.568 em jovens de até 24 anos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006a, online).  

Atualmente, o Brasil é um dos poucos países do mundo a distribuir gratuitamente os 

medicamentos antiretrovirais – usados no tratamento do vírus HIV, fazendo decrescer os 

níveis de carga viral – e, a partir daí, a doença crônica passou a ser aceit a como tratável. O 

medicamento foi responsável por uma drástica queda da mortalidade (CONTINI; KOLLER, 

2002, p. 102).  

 

4.5 O adolescente e a liberdade sexual hoje  

  

A mudança social e cultural instaurada a partir do pós-guerra trouxe implicações 

importantes para o modo de vida do jovem. Com as transformações ocorridas principalmente 

na estrutura das famílias, tanto seu comportamento quanto seus padrões de consumo foram 

significativamente modificados. 

Foi a partir dessa época que começaram a evoluir os estudos e debates sobre essa parcela 

da população, “depositária das ambigüidades, incertezas e perplexidades da época” (MIRA, 

2001, p. 150). Segundo a autora, nesse período, as pessoas jovens já eram vistas como mais 

suscetíveis às mudanças e, portanto, classificadas como um grupo de risco “que necessita de 

monitoração”. A psicologia do desenvolvimento, em especial, se dedica a tentar explicar os 
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comportamentos característicos dos adolescentes, freqüentemente associados à rebeldia e ao 

rompimento com as regras pré-estabelecidas. 

A atenção de outros setores da sociedade sobre os jovens apenas acentuou-se com o 

surgimento dos movimentos estudantis, mais especificamente na década de 1960. A partir de 

então, a juventude começa a ser considerada como um agente social de mudanças.   

Paralelamente, começa a se formar uma cultura jovem fortemente associada ao consumo, 

alimentada por uma vertente mais popular das artes: a pop art propriamente dita e as 

expressões dessa corrente no cinema, na indústria fonográfica e nos quadrinhos. Graças ao 

impulso das comunicações, um estilo juvenil internacionalizado se espalhava pelo mundo, 

tendo como ícones o blue jeans e o rock´n´roll.  

Uma das características mais marcantes dessa juventude é a sua vocação para o 

entretenimento. “Apesar do empenho dos mais velhos em estudos e debates para controlar o 

fenômeno (educando ou ensinando), essa cultura voltada para o prazer e para o divertimento 

fortemente ligada ao consumo, se expandirá a partir dos anos 60, com extrema rapidez” 

(MIRA, 2001, p. 153).   

Nesse contexto, os conceitos relacionados à sexualidade jovem também foram 

profundamente impactados, como observa Maria Silvia Bruni Fruet (1995, p. 51): “A 

liberdade sexual à força da obrigatoriedade do consumo conquistou espaços e o ato sexual é 

visto hoje com tolerância por grande parte da sociedade”.  

No lugar da repressão, característica de um momento político mais distante 

historicamente dos jovens da atualidade, o que se vê é uma aceitação do ato sexual entre 

adolescentes e, em muitos casos, ele se torna uma obrigação social.  

Porém, ao mesmo tempo em que a sociedade permite que o jovem tenha vida sexual 

ativa, é ela quem condena suas possíveis conseqüências, como a gravidez e o aborto. É a 

sociedade contemporânea que, em geral, marginaliza, reprime e condena a grávida 

adolescente e a paciente com doenças sexualmente transmissíveis.      

Nota-se, portanto, um descompasso entre o discurso da liberdade sexual e o preparo e a 

educação para a prática, uma vez que o desconhecimento, os tabus e preconceitos ainda 

impedem que haja essa integração, seja na escola, nos círculos familiares ou nas demais 

instâncias sociais.    

Segundo Paiva; Caldas; Cunha (1998, p. 27), a crescente liberalização dos costumes e a 

exposição dos jovens a imagens sexuais cada vez mais explícitas – veiculadas pela mídia – 

agravada pelo despreparo dos pais em lidar com os novos padrões sexuais dos filhos é que 

contribuiu para um contexto em que a gravidez na adolescência, por exemplo, seja um 
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problema tão urgente. “Fica patente para essas jovens que o mundo dos adultos realmente 

carece de clareza e firmeza nas questões do comportamento sexual e que os seus valores sobre 

o assunto são frágeis e confusos” (PAIVA; CALDAS; CUNHA, 1998, p. 27).    

De fato, a resposta dos pais, das escolas e das demais esferas sociais frente aos 

desdobramentos proporcionados pela vida sexual ativa na adolescência – iniciação precoce, 

gravidez não-planejada, contaminação por doenças sexualmente transmissíveis –, tem sido a 

de redobrar a vigilância sobre a sexualidade. “[...] Mas essa vigilância não sufoca a 

curiosidade e o interesse [dos jovens], conseguindo, apenas, limitar sua manifestação 

desembaraçada e sua expressão franca” (LOURO, 2001, p. 27).  

 

4.6 Espaço de contradições 

 

Se os próprios mecanismos fisiológicos e psíquicos oferecem, desde o início da 

adolescência, uma motivação para a prática sexual e se, por outro lado, a liberdade de ação 

dos jovens se torna um fator facilitador, não é de se estranhar que, na sociedade 

contemporânea, jovens tenham vida sexual ativa e que iniciem suas experiências no campo da 

prática sexual cada vez mais cedo.      

Pesquisa realizada no primeiro semestre de 2008, com 6.308 jovens de 270 escolas 

particulares brasileiras, revelou que usar a pílula do dia seguinte ou ter relação sexual com 

diferentes parceiros ao longo da adolescência já são atitudes que fazem parte do cotidiano do 

jovem brasileiro de classe média, com idade entre 13 e 16 anos. Nesse universo, 22,1% 

disseram já ter tomado a pílula do dia seguinte para prevenir a gravidez. Além disso, 19% 

responderam que tiveram relação sexual com pelo menos cinco parceiros. E 14% fizeram 

sexo com alguém que conheceram pela internet. No geral, 25% tiveram a primeira relação 

sexual aos 14 anos (REHDER, 2008, online).  

Quando o tema é a prática do sexo seguro, os dados indicam que a utilização da 

camisinha cresceu entre os jovens, mas as práticas de risco ainda persistem. Em 1986, apenas 

9% dos jovens com idade entre 15 e 24 anos declaravam usar camisinha na primeira relação; 

em 1998, já eram 49%; e o número mais recente, de 2006, aponta para 57% (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006b, online). Porém, o que a pesquisa indica é que quase metade dos 

adolescentes ainda não se previne das doenças sexualmente transmissíveis.  

Outro estudo, realizado pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, com 403 garotas, 

mostrou que, um ano após o inicio da vida sexual, quase uma em cada quatro adolescentes já 

apresenta lesões causadas por HPV. Em cinco anos de vida sexual, 36,5% apresentam o 
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problema. O câncer de colo de útero, decorrente das lesões, é o terceiro mais comum em 

mulheres, depois do câncer de pele e de mama (LAGE, 2008, online).  

O não-uso da camisinha reflete-se em outro indicador entre os adolescentes: a gravidez. 

Entre os jovens pesquisados pela Unicef, e que já tinham vida sexual ativa, 16,6% já 

engravidaram a companheira ou já haviam ficado grávidas. Na divisão por faixa etária, 

verificou-se que a gravidez é mais incidente entre os entrevistados entre 15 e 17 anos (78,7%). 

Os outros 21,3% estavam na faixa entre 12 e 14 anos. Nacionalmente, a porcentagem de 

adolescentes entrevistados que engravidaram ou engravidaram suas parceiras e não tiveram o 

filho chega a 28,8% (UNICEF, 2006, online). 

Os indicadores sociais mais recentes apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) revelam que, a cada ano, aumentam os casos de gravidez entre garotas de 

15 a 19 anos. Se em 1980 a taxa de fecundidade de meninas nessa faixa etária era de 11%, 10 

anos depois o número passou para 16%. Em 2004, pulou para 20%. Em cada cinco gestantes 

brasileiras, uma é adolescente. O estado do Maranhão lidera o ranking das jovens mães, com 

27,5% dos nascimentos provenientes de garotas que saíram recentemente da infância. A 

menor percentagem está no DF, que tem taxa de fecundidade de 15,6% entre adolescentes. A 

tendência, alertam os especialistas, é que as estatísticas continuem subindo (OLIVETO, 

2006). 

Em geral, o que se pode apreender destes dados é o fato de que tanto a motivação para a 

prática sexual quanto a tolerância dessa atividade não foram acompanhados por uma 

preparação, no ambiente social, para as conseqüências do ato sexual. Freqüentemente, o que 

se verifica é que o início da atividade sexual acontece sem motivação justificável, em 

condições adversas das quais podem resultar traumas emocionais, exposição a doenças 

sexualmente transmissíveis e a ocorrência de gestação não-planejada (BASTOS, 2001, p. 

139). Dentre essas conseqüências, é a gravidez a que traz maiores repercussões para a vida da 

adolescente, podendo levar ao aborto provocado, a uniões precipitadas ou ao parto. A 

condição de mãe adolescente, não raro, está relacionada à interrupção das atividades escolares 

e profissionais da jovem, colocando em risco seu futuro. Nesse sentido, embora a liberação 

sexual do jovem seja vista, quase sempre, como um avanço, a gravidez na adolescência ainda 

persiste como um grave problema social.  
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CAPÍTULO III – AS REVISTAS FEMININAS E A EDUCAÇÃO 

PARA A SEXUALIDADE 

  

Como fizemos uma análise de duas revistas femininas e segmentadas por faixa etária – 

sendo que nosso foco de interesse recaiu sobre duas publicações voltadas para o público 

adolescente – nos pareceu razoável fazer algumas considerações sobre o dispositivo revista. 

Também é nosso objetivo, nesse capítulo, apresentar as duas revistas que serão analisadas e, 

finalmente, esclarecer o leitor sobre a maneira muito particular com que esses veículos se 

comunicam com as adolescentes, inclusive sobre sexualidade.  

Uma revista é, por definição, um veículo com vocação para a informação e o 

entretenimento. No dizer de Marília Scalzo (2003, p. 12), este é o meio que permite 

estabelecer vínculos importantes entre editor e leitor e mesmo entre o grupo de pessoas que 

partilha determinado interesse, contemplado nas páginas da revista. É ela quem “ajuda a 

construir identidade, ou seja, cria identificações, dá sensação de pertencer a um determinado 

grupo” (SCALZO, 2003, p.12). 

Normalmente, não se lêem revistas apenas para captar informação, o ato de folheá-las 

pode estar tanto ou mais ligado ao propósito de obter prazer. Por isso, tem-se a percepção de 

que as revistas, em geral, oferecem leitura mais agradável, que seu texto é fluido, seja pela 

característica de seu conteúdo ou mesmo pela maneira como os elementos são organizados 

graficamente. Aliás, como sabemos, as revistas, especialmente as femininas, têm se tornado, 

no decorrer de seu desenvolvimento, cada vez mais visuais.    

Além disso, desde o seu surgimento as revistas femininas se caracterizaram pela 

capacidade de reunir diversos assuntos diferentes. O conceito está na própria origem da 

palavra inglesa magazine, derivada, por sua vez, da francesa magasin, de mesma origem árabe 

de armazém. E o que caracterizava os antigos armazéns a não ser a oferta abundante de 

mercadoria diversificada? (BUITONI, 1986, p. 17). As revistas representam justamente esse 

encontro de informação, serviço e entretenimento. Por outro lado, também são vitrines e 

tornaram-se peças fundamentais no mercado de publicidade dos países capitalistas.  

Outro aspecto capaz de marcar profundamente essas revistas, e que faz parte de sua 

vocação, é a comunicação voltada para a novidade, em vez da atualidade, que, por sua vez, 

remete necessariamente aos fatos mais recentes. Nas revistas, não há o compromisso de 
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abordar fatos atuais, uma vez que seus conteúdos são bastante tradicionais: moda, beleza, 

culinária, decoração, etc. Como nos diz Dulcília Buitoni (1986, p. 13), a novidade é a “pedra 

de toque da imprensa feminina”. E continua: 

 

O atual pressupõe uma relação de presença efetiva no mundo histórico [...] O 
atual precisa ter uma relação concreta com os acontecimentos, mesmo que 
apenas latente. Bem trabalhada, a novidade é uma qualidade capaz de 
revestir qualquer objeto. A ancoragem temporal desloca-se para uma relação 
mental: a revista (ou a indústria, a publicidade) inventa um modismo que 
logo é apresentado como o que existe de mais novo.   

  

O poder da configuração revista é tão grande que ela chega a influenciar outros meios não 

impressos. Como nos lembra Buitoni (1986, p. 57), um programa que marcou época, como o 

TV Mulher, da Rede Globo, foi todo pensado em forma de revista. Tinha seções de moda, 

beleza, educação sexual, tudo em seu conteúdo era muito semelhante ao encontrado numa 

revista impressa.       

 

1. O surgimento das revistas femininas: situando nosso objeto 

 

O primeiro periódico feminino de que se tem notícia surgiu na Inglaterra, em 1693, e se 

chamava Lady’s Mercury. Naquela época, já trazia um correio sentimental, em que uma 

especialista respondia dúvidas e inquietações de leitoras – característica essa que ainda se 

mantém em grande parte das publicações femininas da atualidade. Inicialmente, este e outros 

títulos surgidos na Europa, nos anos subseqüentes, eram gazetas literárias e, com o tempo, a 

moda também passa a figurar como um dos assuntos mais importantes para as mulheres. Na 

França, um dos exemplos mais significativos da imprensa feminina, nos anos de 1759 em 

diante, foi o Journal des Dames et des Modes. Além do editorial, dos poemas, das crônicas de 

livros e das páginas de moda, o periódico também trazia conselhos sobre educação. Ali nascia 

também a publicidade nas revistas femininas (BUITONI, 1986, p. 26). 

No período da Revolução Francesa, surgem periódicos com objetivos mais políticos e, 

em 1830, é criada a primeira revista com moldes para roupas, a L’Iris. Na mesma época, mais 

precisamente em 1828, surge, nos Estados Unidos, a primeira revista feminina nos moldes 

que a concebemos ainda hoje e com características muito próximas das atuais. A Ladies’ 

Magazine reunia, basicamente, entretenimento, esclarecimento e serviço, numa fórmula que 

caracteriza, ainda hoje, a imprensa feminina. 



68 
 

No século XX, despontam, na Europa, fenômenos editoriais que representariam a 

imprensa feminina em todo o mundo, tais como Marie-Claire (1937) e Elle (1945). Esta 

última foi, inclusive, a primeira revista européia a ter publicidade em cores. 

Nos anos 1950, o mercado sentimental foi o mais explorado, seja por revistas que traziam 

depoimentos amorosos – como Confidences, que chegou à tiragem de um milhão de 

exemplares semanais –, seja pelas fotonovelas, italianas de nascimento e rapidamente 

disseminadas pela França e por todo o mundo.  

Nos anos posteriores, firmaram-se, no mercado feminino, as revistas com abordagem 

mais prática, ancoradas no que se convencionou chamar de jornalismo de serviço, tais como 

Woman’s Day, Family Circle, Better Home & Gardens, entre outras. A sofisticada Vogue e a 

ousada Cosmopolitan foram outros títulos lançados nos EUA e que ainda hoje influenciam o 

mercado das revistas femininas no mundo todo (BUITONI, 1986, p. 34-35).     

   

2. Revistas femininas no Brasil 

  

Segundo Buitoni (1986, p. 37), o primeiro periódico feminino lançado em nosso país foi 

O espelho diamantino, de 1827. Tratava de artes, política, literatura e moda e era endereçado 

às senhoras brasileiras. No período, proliferaram jornais de variedades, nas principais capitais 

brasileiras. 

Depois destes, que foram os precursores de nossas revistas atuais, vieram os folhetins, 

publicações especialmente direcionadas às mulheres. Folhetim era o nome genérico de um 

tipo de rodapé dos jornais, em que se publicavam variedades, notas sobre teatro, resenhas 

literárias, etc (BUITONI, 1986, p. 38). Com o tempo, o romance seriado foi tomando conta 

deste espaço e uma de suas mais célebres representações está na publicação de O guarani, de 

José de Alencar, no jornal Correio Mercantil, em 1847.  

Portanto, moda e literatura foram as principais molas propulsoras do desenvolvimento da 

imprensa feminina, quando esta começou a consolidar-se.  

Mas a primeira revista feminina e brasileira de fato, nos moldes em que a conhecemos, 

foi a Revista Feminina, de 1914. Ela mesclava literatura, moda, beleza, entre outros assuntos, 

e pode ser considerada como a precursora das modernas revistas brasileiras dedicadas à 

mulher (BUITONI, 1986, p. 45). Depois dela, surgiram outros títulos nos mesmos moldes. 

No pós-guerra, a febre das fotonovelas chega ao Brasil, nas revistas Grande Hotel (de 

1947) e Capricho (de 1952). E é a partir dos anos 1950 que a vinculação entre consumo e 

imprensa feminina se estabelece com uma intensidade progressiva, devido ao crescimento das 
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indústrias relacionadas à mulher e à casa. Surge, em 1959, a revista Manequim, de moldes, 

que existe até hoje. Em 1961, a revista Claudia chega às bancas pela primeira vez.  

 

Claudia [...] veio ao encontro de uma certa busca de  identidade da mulher de 
classe média urbana, também veio estimular e ser estimulada por um 
consumo emergente [...] Por outro lado, inaugurou um novo estilo de editar 
moda, beleza, culinária, decoração (BUITONI, p. 49). 
 
 

Depois dela, inúmeras publicações voltadas ao público feminino se consolidam e títulos 

americanos e europeus de grande destaque ganham versão brasileira. É o caso de Elle, Vogue, 

Marie Claire e Cosmopolitan, todos em circulação até os dias de hoje.  

Nos anos 1990, quando começam a aparecer os produtos de mídia na Internet, a princípio, 

temia-se o fim das publicações impressas. Porém, o que se viu foi um reposicionamento de 

diversos títulos, que encontraram justamente na segmentação por público sua vocação. Os 

títulos acabaram por estabelecer uma estratégia de convergência e, muitas vezes, o conteúdo 

das publicações impressas era complementado pelo site e vice-versa. De certa forma, a 

Internet se tornou uma aliada das revistas, pois seu surgimento possibilitou agregar mais 

conteúdo aos títulos, e os sites passaram a desenvolver o papel de uma plataforma 

aglutinadora.  

    

3. A aceleração no processo de segmentação e a descoberta do mercado teen 

 

No Brasil, é a partir de meados dos anos 1980 que o processo de segmentação da mídia se 

dá de maneira mais significativa, seguindo tendência internacional. É nessa época que surgem 

as primeiras emissoras de rádio praticamente especializadas em um gênero musical e que a 

TV aprofunda sua segmentação, criando programas específicos para cada tipo de público. As 

revistas - meio segmentado por definição - vivem esse processo de maneira ainda mais 

intensa.  

A estratégia de segmentação estabeleceu-se como alternativa num mercado castigado 

pela crise do capitalismo mundial e, especificamente no Brasil, por conta da instabilidade dos 

altíssimos índices de inflação. O momento econômico afetava sobremaneira o mercado de 

revistas, assim como prejudicava todo o comércio de itens supérfluos. A saída para atrair 

leitores e anunciantes – estes últimos cada vez mais cautelosos na aplicação de suas verbas – 

foi criar produtos específicos. 
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Depois da tradicional divisão por sexo – que marcou o aparecimento de títulos surgidos 

nas décadas de 50, 60 e 70, tais como Manequim, Claudia, Playboy e Nova Cosmopolitan a 

diversificação de produtos cresce ainda mais. Com o tempo, o mercado passa a considerar 

outros dados importantes no lançamento de revistas segmentadas, como a faixa etária e a 

classificação socioeconômica do leitor. Em relação à faixa etária, o grande fenômeno foi o 

crescimento do mercado jovem, cujos padrões de consumo e cultura começaram a mudar 

significativamente.  

Fora do Brasil, esse gap editorial já era percebido nos anos 1960, época em que 

apareceram as primeiras publicações voltadas para adolescentes na Grã-Bretanha, como 

Boyfriend, Honey, 19, Jackie, Blue Jeans, etc. (MIRA, 2001, p. 153). 

No Brasil, o produto pioneiro, voltado para o público teenager, foi a revista Pop, da 

Editora Abril. Lançada em 1972, tratava de comportamento, moda, lazer e, principalmente, 

música pop. A revista Capricho, da mesma editora, já existia na época (foi lançada em 1952), 

porém, não era ainda voltada especificamente para o público jovem, tendo sido criada como 

uma revista feminina de fotonovelas - histórias de amor fotografadas, que imitavam os 

quadrinhos, surgidas na Itália do pós-guerra. Só depois de uma mudança editorial, ocorrida 

em 1985, Capricho passou a apostar na fórmula editorial que viria a ser a mais utilizada entre 

as revistas segmentadas para o público feminino jovem, com ênfase nos artigos de moda, 

beleza e comportamento adolescente, incluindo matérias que falavam sobre sexo e drogas. A 

revista Carícia, lançada em 1975, pela editora Abril, já mesclava esses assuntos com as 

narrativas românticas que, com o passar dos anos, foram desaparecendo gradualmente de suas 

páginas. Em 1989, é esse mesmo conceito que norteia a criação da revista Querida, pela 

Editora Globo e, mais tarde, da revista Atrevida, pela Editora Símbolo – tendo sido esta 

última lançada em 1994.  

Foi também no início dos anos 1990 que, pela primeira vez, os grandes jornais 

preocuparam-se em lançar cadernos ou páginas voltadas ao público, tendo sido registrado 

como o pioneiro nesse segmento o Folhateen, caderno semanal da Folha de São Paulo, que 

circulou pela primeira vez em janeiro de 1991. No ano de 1996, já eram 20 os suplementos de 

jornais voltados para o público adolescente. Cinco revistas femininas, tendo como público-

alvo as jovens com idade entre 9 e 20 anos, estavam circulando na época, todas com tiragem 

acima de 100 mil exemplares/mês (ANDI, 1999). 

Importante dizer que é justamente na última metade do século XX que começa-se a 

perceber, no adolescente, um consumidor em potencial. Isso em relação a todo o mercado e 

não especificamente no caso do mercado editorial. Nota-se, nessa fase, um consumidor com 
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desejos próprios, relativo poder financeiro e muita influência nos hábitos de consumo da 

família. Prova disso é que, somente no início da década de 1990, a faixa dos 15 aos 19 anos 

começa a ser incluída na pesquisa Marplan, tradicional levantamento de hábitos de consumo. 

Em outubro de 1990, entra no ar a MTV (Music Television), canal de proposta jovem 

importado dos Estados Unidos – onde já existia desde 1981.  

No ano de 1996, período em que se inicia nossa análise, já eram 20 os suplementos de 

jornais voltados para o público adolescente, com tiragem variando entre cinco mil e 1 milhão 

de exemplares. Cinco revistas femininas, tendo como público-alvo as jovens com idade entre 

9 e 20 anos, estavam circulando na época, todas com tiragem acima de 100 mil 

exemplares/mês (ANDI, 1999). 

 

Tabela 1 

Veículos adolescentes (jornais e revistas) em circulação – 1996 

 

Jornais Revistas 

Azul (Diário de Cuiabá) Atrevida 

Demais (O Povo/CE) Capricho 

Fanzine (A Gazeta/ES) Carícia 

Folha Jovem (Folha de Londrina/PR) Querida 

Folhateen (Folha de São Paulo) Toda Teen 

For Teens (Meio Norte/PI)  

Fun (Gazeta do Povo/PR)   

Gabarito (Estado de Minas)  

Galera (O Estado do Maranhão)  

GerAção (Correio Popular/SP)  

Geração (Diário de Pernambuco)  

Planeta Globo (O Globo)   

Planeteen (A Notícia/ SC)   

Pop (O Popular/GO)  

Tribu (A Tribuna/SP)  

Tribuna Teen (Tribuna de Alagoas)  

X-Tudo (Correio Braziliense/DF)  

Zap ( O Estado de São Paulo)  

Zona Teen (A Tarde/BA  

Zuêra (Correio da Bahia)  
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Em 2006, ano em que se encerra esta pesquisa, 22 suplementos de jornais circulavam por 

diversas regiões do Brasil, com o intuito de falar diretamente ao público adolescente. Apesar 

de uma mudança no panorama geral das revistas segmentadas, cinco revistas ainda se 

mantinham em circulação (ANDI, 2007). Destas, apenas três estão em circulação desde 1996 

– ou período anterior – Atrevida, Capricho e Toda Teen.           

            

Tabela 2 

Veículos adolescentes (jornais e revistas) em circulação - 2006 

 

Jornais Revistas 

Atitude (Hoje em Dia/MG) Atrevida 

Caderno Dez (A Tarde/BA) Capricho 

D+ (Estado de Minas) Loveteen 

Fanzine (A Gazeta/ES) MTV 

Folhateen (Folha de São Paulo) Toda Teen 

For Teens (Meio Norte/PI)  

Fovest (Folha de São Paulo)  

Gabarito (Correio Braziliense/DF)  

Galera (Correio de Sergipe)  

Galera (O Estado do Maranhão)  

Garagem (Correio Braziliense/DF)  

Gente Jovem (O Cruzeiro/SP)  

Megazine (O Globo/RJ)   

Papo Cabeça (A Crítica/AM)    

Papo Cabeça (Correio da Paraíba)  

Patrola (Diário Catarinense/SC)  

Patrola (Zero Hora/RS)   

Pop (O Popular/GO)  

Tribuna Teen (A Tribuna/ES)  

Vestibular (Diário Catarinense/SC)  

Vestibular (Zero Hora/RS)  

Zine (A Gazeta/MT)  
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3.1 A Revista Capricho 

 

Inserida neste contexto histórico-social a que nos referimos nos tópicos anteriores,  a 

publicação da Editora Abril surgiu em 1952, como uma revis ta de fotonovelas. Na época de 

seu lançamento, foi um fenômeno editorial, chegando à tiragem de meio milhão de 

exemplares quinzenalmente (SCALZO, 2003, p. 32). Em 1982, sofreu sua primeira grande 

modificação, deixando de publicar fotonovelas e tornando-se uma revista mensal de 

variedades, voltada para a dona de casa jovem e de nível socioeconômico mais inferior do que 

a leitora de Claudia. Foi apenas em 1985 que a revista passou por uma mudança editorial 

mais radical, configurando-se como uma revista para garotas adolescentes, ficando conhecida 

por seu slogan: “a revista da gatinha”. O reposicionamento foi um sucesso, mas somente em 

1989 a publicação passou a se valer de uma fórmula mais parecida com a que utiliza até hoje 

e que mescla reportagens de moda, beleza e comportamento adolescente. Conta-nos Scalzo 

(2003, p. 92) que, no final de 1989, dois caminhos se anunciavam para Capricho: tentar 

firmar-se no mercado como a melhor opção para as jovens da classe C (e brigar com a 

concorrência) ou desbravar o caminho para tentar arrebatar as adolescentes das classes A e B. 

Escolheu-se a segunda opção. A partir daí, a revista mudou completamente o tom de suas 

matérias, deixando os temas mais picantes de lado. “Falar menos de sexo era um caminho e, 

quando falar nele, fazê- lo de outro jeito, num outro tom, mais discreto, natural e sereno” 

(SCALZO, 2003, p. 92). 

Em um ano, entre janeiro de 1990 e janeiro de 1991, Capricho passou a ser a revista mais 

vendida no seu segmento. A circulação, nesse período, dobrou, passando de 140 a 280 mil 

exemplares.      

Desde então, a revista vem mantendo uma receita editorial bastante similar e figura entre 

as mais vendidas em seu segmento. Em 1996, sua circulação mensal era de 344 mil 

exemplares/mês (ANUÁRIO BRASILEIRO DE MÍDIA/REVISTAS, 1996, p. 42). 

Seu público atualmente é composto de 88% de mulheres e 59% delas têm idade entre 10 

a 19 anos. Capricho tem periodicidade quinzenal e sua circulação mensal é de 159.604 

exemplares (MARPLAN, 2006, online).  

Conforme o departamento PubliAbril (2006, online), a revista Capricho possui foco total 

nas adolescentes que se interessam por tudo o que é novo. “Líder absoluta no seu segmento, 

CAPRICHO é a sua linha direta com a garota que está definindo sua personalidade e também 

construindo o seu perfil de comportamento e de consumo”.  O mesmo material explica que a 

revista:  



74 
 

 

fala de meninos, amigos, família, escola, ídolos. Traz serviços, compras, 
programas, dicas do que ouvir, ler, lugares para ir, enfim tudo que ela 
procura para fazer suas escolhas, inclusive produtos e serviços que possam 
ajudá-la nessa fase da sua vida (ONLINE, 2006).  

 

3.1.1 Projeto editorial 

 

Na tentativa de aproximar o leitor da proposta editoria l da publicação, faremos mais 

algumas considerações sobre as características desta revista no ano de 2006. 

Até o período de junho de 2006, a revista Capricho era dividida em cinco seções: “Capa”, 

“Gente”, “Beleza”, “Moda” e “Vida Real”. Nas seções de “Capa”, encontramos 

personalidades da música, TV e do cinema, nacionais e internacionais. Estas matérias 

dirigem-se aos fãs destas celebridades e buscam contar um pouco de sua intimidade: o que 

fazem, de que gostam, o que pensam, como vivem, etc. Na seção “Gente”, o formato é 

basicamente o mesmo, apenas encontramos algumas notas mais curtas, em determinadas 

seções. O segmento de “Beleza” se propõe a ajudar a adolescente a cuidar da aparência e da 

saúde, dividindo as abordagens por assunto: pele, cabelo, corpo, rosto, etc. O conteúdo de 

“Moda” é subdividido entre as novidades da estação, dicas de como usar e sugestões de 

consumo, ora apresentadas por tema, ora destacadas por seu preço. Na última seção da revista, 

denominada “Vida Real”, as matérias tratam do comportamento feminino juvenil. Aí 

encontramos com bastante freqüência questões relacionadas à construção da identidade da 

leitora e, obviamente, é o momento em que se dá mais voz aos adolescentes. 

Esta divisão de assuntos foi remodelada em junho de 2006. As matérias e seções, a partir 

daí, foram reagrupadas em três blocos, denominados: “Aquecimento”, “Seções” e “Para 

refletir”. Ainda assim, o mix de assuntos e as estratégias para abordá- los não sofrem 

modificações significativas. O principal impacto da remodelação se dá em nível gráfico, 

muito mais do que editorial. 

 
3.2 A Revista Atrevida 

 

A publicação da Editora Símbolo chegou às bancas pela primeira vez em setembro de 

1994, embalada pelo sucesso de outros produtos de mídia voltados para o público jovem. 

Dando ênfase às matérias de comportamento, o título também apostou no mix de assuntos que 

já havia consagrado revistas que foram suas antecessoras, tais como Capricho e Carícia: na 
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publicação havia também as editorias de moda, beleza e ídolos. O público-alvo eram as 

mulheres da classe A/B, na faixa etária dos 10 aos 19 anos.    

No decorrer destes anos, a revista mudou pouco seu projeto, mantendo como foco o 

público para o qual se destinava no momento de seu lançamento e a mesma receita editorial.   

Em 1996, sua circulação era de 350 mil exemplares/mês (ANUÁRIO BRASILEIRO DE 

MÍDIA/REVISTAS, 1996, p. 41) 

Atualmente, a revista Atrevida continua em circulação, embora faça parte do portfólio de 

revistas da Editora Escala, desde julho de 2007. De periodicidade mensal, se intitula a revista 

que “fala a linguagem da adolescente, trazendo assuntos como amor, relacionamento, 

sexualidade, beleza, moda, música, ídolos e atualidade” (ATREVIDA online, 2006). Sua 

leitora é a adolescente que procura informações sobre as mudanças que estão ocorrendo na 

sua vida. “Interativa, antenada e atualizada, a leitora de Atrevida está sempre aberta a 

novidades” (ATREVIDA online, 2006).  

Sua tiragem mensal é de 174.000 exemplares/mês, auditada pelo Instituto Verificador de 

Circulação (IVC), em fevereiro de 2006 (ATREVIDA online, 2006).  

 

3.2.1 Projeto editorial 

  

Atrevida, no ano de 2006, era dividida em sete seções: “Comportamento”, “Especial”, 

“Gente”, “Moda”, “Beleza”, “Toda Vez” e “Na Capa”. Em “Comportamento”, encontramos 

as matérias que dizem respeito aos relacionamentos de modo geral, à sexualidade, signos e 

testes. Na seção “Especial”, matérias voltadas para o entretenimento. Na seção “Gente”, 

figuram informações sobre a vida e o trabalho de personalidades e celebridades, tais como: 

cantores, atores, modelos, etc. Também nesta seção são exibidos pôsteres de famosos, que a 

leitora pode destacar e pendurar onde quiser. A seção “moda” traz informações sobre roupas, 

sapatos e acessórios da estação, bem como propostas de combinação de peças do vestuário, 

penteados, maquiagens, etc., inseridas sempre em cenários específicos. A editoria de “beleza” 

sugere dicas e tratamentos para corpo, unhas, cabelos, rosto, etc. A seção “Na Capa”, 

apresenta matérias mais pontuais, com notícias da vida de celebridades, principalmente nos 

aspectos pessoal e afetivo. Traz, ainda, informações sobre o universo masculino, ou seja, 

sobre a forma como os meninos pensam, com o objetivo claro de tentar preparar a leitora para 

lidar com suas relações afetivas. Finalmente, na seção “Toda Vez”, são reunidas informações 

bastante diversas, em seções publicadas todos os meses. Ali entram cartas das leitoras, dicas 

de beleza, sugestões de consumo, horóscopo, agenda de eventos e coluna assinada por uma 
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escritora especializada em adolescente, que normalmente trata sobre algum assunto do 

cotidiano adolescente. 

 

3.3 Aproximações entre as duas revistas 

 

Como vimos, os assuntos abordados nas duas publicações não diferem 

significativamente. Em geral, ambas partem do princípio de que é preciso preparar a 

adolescente para a convivência social, estratégia essa que se desenvolve de variadas formas. A 

grande oferta de informações sobre ídolos, por exemplo, faz das duas revistas veículos 

capazes de fornecer padrões de referenciação para a construção da identidade que, como 

sabemos, é fundamental na adolescência.  

Além disso, as editoriais de beleza e moda, de certa forma, colaboram neste mesmo 

processo. A adolescente, muitas vezes por meio do consumo e de certos rituais, descobrirá 

como fazer parte de determinados grupos e como ser aceita por eles.  

O aspecto da socialização também é bastante explorado. Em diversas matérias, a 

adolescente busca padrões de comportamento para o relacionamento, seja em família, no 

círculo de amigos ou com namorados e parceiros. Nesta editoria inscrevem-se as matérias de 

sexualidade, inclusive, sobre as quais nos deteremos neste trabalho. Os testes de 

personalidade, presentes nas duas revistas, propõem até mesmo avaliar em que nível a garota 

está inteirada com os padrões de comportamento e consumo vigentes. Ao mesmo tempo em 

que buscam ajudar a leitora a se auto-conhecer, fornecem pontuações e resultados que 

relacionam positivamente ou negativamente os sentimentos e ações dessa adolescente, de 

acordo com o referencial da revista.  

Vale destacar ainda, nas duas publicações, o espaço dedicado ao entretenimento, por 

meio de matérias e seções em que a abordagem definitivamente não privilegia tanto a 

formação e o convencimento e sim a diversão e o humor.   

 

4. A revista, o adolescente e o sexo em pauta 

  

Em seu livro Jornalismo de Revista (2003), Marília Scalzo nos conta de sua experiência à 

frente da revista Capricho, onde atuou entre os anos de 1980 e 1990. Depois de relatar o 

preconceito sofrido pelos colegas e uma certa medida de frustração pessoal, quando 

convidada a participar de uma publicação voltada ao público jovem, ela ressalta que, 

profissionalmente, essa foi uma de suas melhores experiências no jornalismo. Segundo a 
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autora, o público dessa faixa etária é muito peculiar, capaz de estabelecer “uma forte relação” 

com sua revista. “As adolescentes escrevem e se comunicam muito mais com suas revistas do 

que as mulheres adultas” (SCALZO, 2003, p. 89). Para se ter idéia do nível de interação entre 

público e redação, vale ilustrar o exemplo do sucesso alcançado pelo serviço de atendimento 

ao leitor, estruturado pela Capricho em 1990. O telefone, divulgado na revista pela primeira 

vez no mês de dezembro, em pouco tempo chegou à marca de mil ligações por mês. As cartas 

chegavam a três mil no mesmo período.  

A segmentação, de certa forma, permitiu uma ligação mais profunda entre a revista 

especializada – que foca os conflitos e interesses da garota jovem – com seu público. Segundo 

Scalzo (2003, p. 15), “a revista tem foco no leitor – conhece seu rosto, fala com ele 

diretamente. Trata-o por você”. 

Numa análise das revistas teens dos anos 1980 e 1990, Mira (2001, p. 176), também trata 

das correspondências como um indicativo da relação peculiar que se estabelece entre a leitora 

adolescente e sua publicação preferida: 

  

[...] os principais temas das cartas das garotas são a sexualidade, o amor, o 
namoro, o medo da gravidez, problemas familiares, saúde, auto-imagem, 
principalmente em relação ao corpo [...] as revistas procuram responder a 
esses anseios nos inúmeros artigos sobre relacionamento. 
 
 

Os conflitos e contradições típicos da adolescência, como já dissemos, poderiam justificar 

a interação das leitoras com suas revistas e a importância dessas publicações na construção da 

identidade dessas garotas. “Se a revista e a mulher sempre foram grandes amigas, é preciso 

acentuar aqui a importância que assumem as relações de amizade na adolescência. [...] A 

revista pode ocupar o lugar da amiga ou de uma irmã, conversando com a adolescente sobre 

seus problemas mais íntimos” (MIRA, 2001, p. 177-178). 

Em verdade, nas revistas jovens, todos os textos procuram imprimir ao contato com as 

leitoras um tom de diálogo, de intimidade, como que personificando a figura de uma amiga 

um pouco mais experiente. Em geral, cabe a voz da confidente e não da autoridade. 

Para Contini; Kotler (2002, p. 23), a mídia participa da construção da concepção de 

adolescência nos próprios jovens: “[...] um modelo de adolescente está sendo passado pelos 

meios de comunicação, que permite ao adolescente a constituição de uma identidade 

própria.”     

De fato, as revistas femininas juvenis da atualidade não são apenas um canal de 

comunicação entre editoras e seu público. Mais do que isso, funcionam como uma instância 



78 
 

normativa, disseminando um estilo de vida, um modo de pensamento. Não raro, essas 

representações estão relacionadas ou dependem do consumo de produtos e serviços. 

A relação do adolescente com seu corpo e, conseqüentemente, o exercício da sexualidade, 

são impactados pelas informações que advém dos meios de comunicação. Sandra dos Santos 

Andrade (2003, p. 110) analisa especificamente o papel das revistas femininas e defende: 

“[...] é possível pensar as revistas voltadas para o público feminino, tanto infantil como 

adulto, como um artefato pedagógico que exerce poder sobre as mulheres e meninas, 

ensinando técnicas de como lidar com o corpo”.   

Nesse sentido, podemos dizer que o discurso da sexualidade, nas revistas adolescentes, é 

também um tipo de discurso didático, de acordo com a definição de Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 165). Em análise do discurso, o termo didática caracteriza tanto um 

discurso quanto uma situação que tenha relação com a transmissão de um saber ou de um 

saber-fazer, ou, em um emprego mais restrito, de um discurso ou de uma situação de ensino 

ou de aprendizagem. Os autores conceituam didaticidade a partir do cruzamento de três tipos 

de dados, que permitem distinguir diferentes formas e graus de didaticidade: 1) dados de 

ordem situacional, nas quais um dos interlocutores possui um saber ou um saber- fazer que o 

outro não tem; 2) dados de ordem funcional, quando há uma intenção de fazer saber, de fazer 

dividir seus saberes, de tornar o outro mais competente, ou de fazer com que o outro aprenda; 

3) dados de ordem formal sobre os quais pode-se apoiar a análise lingüística: traços de 

reformulação intradiscursiva ou extradiscursiva, procedimentos de definição, de explicação, 

de exemplificação; traços semióticos diversos tomados de vários códigos linguageiros: 

prosódicos, icônicos, cinésicos e proxêmicos.  

Para os autores, é um equívoco entender o discurso didático como o discurso das 

disciplinas (2004, p. 167): 

  

Se a didática constitui uma disciplina completa à parte (um corpo de 
conhecimentos específicos sobre a transmissão e apropriação de saberes e de 
saber-fazer num domínio particular), ela deveria dar lugar a discursos de 
pesquisa (discursos primeiros ou discursos fontes) assim como a discursos 
segundos (discursos de vulgarização, discursos midiáticos, discursos 
didáticos) como as outras disciplinas; e mesmo que existam discursos 
didáticos no domínio da didática, nem todos os discursos da didática são 
didáticos. Ao contrário, no domínio do ensino e formação institucionais, há 
discursos que não visam, aparentemente, a tornar o outro mais competente, 
por exemplo os discursos de instrução, que não explicam as razões das 
práticas ou dos saberes difundidos: não se trataria de discursos didáticos, 
mas, sobretudo, de discursos prescritivos, isto é, injuntivos. É assim que se 
vê surgirem traços de didaticidade nas interações cotidianas (oferta e procura 
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de explicação), enquanto certos textos produzidos no domínio do ensino não 
apresentam nem traço, nem propósito de didaticidade.  

 

Para Veet Vivarta (2000, p. 13), o jornalismo dirigido ao público-jovem deveria caminhar 

para o que hoje chamamos de info-educação – um conceito sobre o qual ele nos esclarece: 

 

Um jornalismo [...] que reconhece sua função estratégica, em termos sociais 
e humanos. Mas nem por isso se distancia de seu compromisso com a 
qualidade da informação, a profundidade da investigação, a transparência 
dos fatos [...]. Agrega-se a esses fatores [...] a intenção de contribuir para a 
visibilidade e discussão de soluções visando os desafios que dizem respeito 
não só à juventude [...] mas a sociedade como um todo.        

 
 

Nesse sentido, nos diz ainda Vivarta (2005, p. 3), que a participação dos veículos que 

dialogam diretamente com os jovens é preponderante para favorecer não só a ruptura com as 

imagens estereotipadas que ainda prevalecem em relação à juventude – ora associadas à 

rebeldia e à delinqüência e ora à apatia e ao consumismo -, como contribuindo para a 

formação de uma capacidade crítica entre os próprios adolescentes. “[...] uma série de 

pesquisas tem revelado que, hoje em dia, os meios de comunicação exercem um enorme 

poder de influência na formação de valores, mentalidades, hábitos e atitudes entre os 

adolescentes” (ANDI, 2005, p. 4). O relatório de Mídia Jovem, elaborado pela Agência 

Nacional dos Direitos da Infância, nos diz ainda que, em muitos casos, o poder de 

influenciação da mídia chega a superar o da educação formal oferecida pelas escolas. Isso 

coloca jornalistas e empresas de comunicação frente a um grande desafio em termos de 

compromisso social, qualificação, inteligência e criatividade.  

Segundo pesquisa da Unicef, intitulada A Voz dos Adolescentes, divulgada em 2002, 46% 

dos jovens  buscam orientação sexual na mídia (UNICEF online, 2006). E, no que diz respeito 

à contribuição para o esclarecimento sobre temas relacionados à sexualidade, o papel da 

imprensa segmentada parece ser ainda mais preponderante, já que essas temáticas, em geral, 

não fazem parte do repertório cotidiano das escolas e das famílias brasileiras, como vimos. 

“[...] as revistas têm contribuído para que se inicie o diálogo sobre questões reconhecidamente 

delicadas” (ANDI, 2005, p; 44). 

De uma certa forma, as revistas complementam o repertório da adolescente, como que 

preparando-a para a convivência em grupo e na sociedade. E se o exercício da autonomia e a 

entrada no mundo adulto perpassam a questão da sexualidade, as revistas tendem a satisfazer, 

em parte, a necessidade de informação destas garotas sobre o assunto. 
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Enquanto mídia impressa, a revista também tem características próprias que a 

transformam num tipo de fonte de informação bastante privilegiada para os assuntos 

relacionados à sexualidade. Enquanto numa conversa com os pais ou mesmo com os amigos, 

é preciso se expor para tirar uma dúvida sobre o assunto, por exemplo, a revista garante o 

contato com a informação num exercício de total privacidade. Em relação à TV e ao rádio, 

acumula ainda a vantagem de poder ser levada aonde a adolescente desejar, e normalmente a 

consulta às seções que tratam de sexualidade é feita longe das vistas dos adultos. Segundo 

Scalzo (2003, p. 39), este é justamente um dos pontos que diferencia a revista de outros meios 

de comunicação impressa: o fato de que, graças ao seu formato, pode ser carregada a qualquer 

lugar e pode ser guardada, inclusive, para leituras posteriores. Reconhecendo essa sua 

condição, a Capricho inicia uma matéria sobre masturbação da seguinte maneira 

(INTIMIDADE..., 1996, p. 131): 

  

Como esse é um papo só entre a Capricho e você, deixe a vergonha de lado 
[...] Se você estivesse numa sala de educação sexual, pode apostar agora que 
uma parte da turma ia estar envergonhada só de ouvir a palavra 
‘masturbação’. Resultado: nenhum clima para resolver suas dúvidas e 
medos. Mas como você está lendo isso sozinha, pode prestar toda a atenção 
que ninguém vai ver. 

 
  

A adolescente percebe essa possibilidade de interação com a revista e usufrui dela, 

preservando sua privacidade. É o que vemos neste depoimento enviado à redação da Atrevida, 

de uma garota que se descobre homossexual (MERCATELLI, 1996a, p. 62): “Estou com um 

problema, e é um assunto tão delicado que não tenho coragem de contar para qualquer pessoa 

a minha dúvida [...] Por favor, me ajudem. Estou cheia de dúvidas e não consigo encontrar 

respostas”. O trecho selecionado evidencia a enorme confiança depositada na revista e o que 

se vê é quase uma personificação do título. A adolescente que escreve não vê a revista 

enquanto porta-voz de uma editora ou mesmo um produto comercial. Ela escreve como quem 

fala a uma amiga ou a um grupo de amigas.      

No entanto, apesar da aparente facilidade na comunicação, proporcionada pelo 

dispositivo revista, também sobram críticas à maneira de abordar o tema sexualidade na mídia 

jovem. Isso porque freqüentemente a imprensa não faz outra coisa a não ser refletir uma 

realidade fabricada pelo social, no contexto histórico e cultural em que se insere. Numa 

análise crítica da relação entre a míd ia e os adolescentes, no que diz respeito aos padrões de 

comportamento sexuais, nos diz Fruet (1995, p. 81-82): 
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Na prática, os meios de comunicação e os adolescentes formam um círculo 
vicioso em que a mídia reproduz o que seus jovens entrevistados lhe dizem 
ou buscam personagens cuja história confirme a informação que originou a 
reportagem. O jovem, por sua vez, elabora seu discurso a partir do que lhe é 
passado pelos meios de comunicação. 
 
 

Nessa perspectiva crítica da mídia, também nos alertam Vivarta; Harasawa (2007, p. 3) 

para o fato de que, embora os veículos de comunicação dirigidos aos adolescentes venham 

dando uma grande contribuição ao processo de formação cidadã de seu público, com muita 

freqüência tratam seus leitores essencialmente a partir da perspectiva de consumidor, ou seja, 

oferecendo publicações com pouca consistência informativa e reflexiva.      

Todas essas colocações nos serviram como embasamento teórico no momento de analisar 

o material coletado, permitindo dilatar nossa visão sobre o papel que efetivamente cumprem 

as duas revistas, especialmente no que diz respeito à sexualidade. 
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CAPÍTULO IV – O DISCURSO DE SEXUALIDADE CONSTRUÍDO 

PELAS REVISTAS ATREVIDA E CAPRICHO 

 

Conforme explicitado na Introdução e no Capítulo I, para análise qualitativa e reflexiva 

do discurso sobre sexualidade construído pelas revistas Capricho e Atrevida, nos valemos de 

uma coleta de dados que permitiu sistematizar as informações. Essa exploração do corpus, a 

saber – 31 matérias sobre sexualidade veiculadas nos anos de 1996 e 2006 pelas duas revistas 

– será detalhada neste capítulo, evidenciando-se os elementos constituintes do discurso sobre 

sexualidade que foram encontrados nas duas publicações e em momentos histórico-sociais 

distintos. 

 

1. Espaço e destaque dado ao tema 

 

Antes de expor os resultados obtidos na análise, gostaríamos de esclarecer, mais uma vez, 

que o eixo teórico-metodológico que orientou este estudo foi o reunido no campo da análise 

do discurso, especialmente a teoria apresentada pela Escola Francesa. Como tal, prevê uma 

observação do texto, mas transcende a análise lingüística. Nosso objetivo foi verificar de que 

forma foram construídos os discursos sobre sexualidade, contemplando o processo de 

produção de sentidos exatamente nas condições em que ele se dá. Partimos de uma leitura 

cuidadosa que procura desconstruir o texto, examinando seu conteúdo muito além dos 

aspectos meramente formais. Nesta pesquisa, o objetivo da AD foi analisar, detalhadamente, 

os dados obtidos a partir das matérias de sexualidade nas revistas analisadas, compreendendo 

de que forma contribuem para a construção de sentidos. 

Entre as questões a serem observadas, está a da posição discursiva dos autores das 

matérias analisadas, a presença ou ausência da linguagem científica, de elementos 

explicativos e didatizantes no discurso utilizado. Também utilizamos os recursos pertinentes à 

disciplina para verificar a inserção de elementos narrativos, o léxico escolhido, a utilização de 

elementos que denotam juízos de valores e as estratégias lingüísticas que predominam nos 

textos analisados. 

Para fazer uma abordagem da mídia jovem, este estudo partiu da análise de 62 exemplares 

das Revistas Atrevida e Capricho, o total de publicações veiculadas entre os meses de janeiro 
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e dezembro, nos anos de 1996 e 2006. As duas revistas são, historicamente, as mais 

expressivas em termos de circulação e tiragem no segmento feminino e adolescente (segundo 

dados auditados pelo Instituto Verificador de Circulação) e, por isso, foram tomadas como 

representativas da mídia impressa especializada.  

Nestas revistas, foram consideradas para análise apenas as reportagens que tratavam do 

tema sexualidade. Importa dizer que a escolha do período para estudar as duas revistas - a 

saber, em 1996 e 2006 -, em anos distintos e com um intervalo de dez anos entre eles, também 

foi intencional e está em conformidade com os objetivos desta pesquisa. Neste caso, o que 

quisemos avaliar é se houve uma modificação substancial no volume, na freqüência ou 

mesmo na temática das matérias que tratavam do tema sexualidade nos anos imediatamente 

posteriores à descoberta da AIDS e o final dos anos 2000.  

Também foi nossa preocupação central, nesta dissertação, verificar, pela análise 

exploratória através do preenchimento de fichas padronizadas, se essa tendência sofreu 

alterações significativas nos anos de 1996 e 2006.   

Em primeiro lugar, gostaríamos de registrar que, entre todos os 62 exemplares coletados 

nos anos de 1996 e 2006 – e que correspondem ao volume total de edições das duas revistas 

publicadas no período – em apenas 22 encontramos reportagens que tivessem como foco a 

temática da sexualidade. É bem verdade que, entre estas revistas, quase a totalidade trazia 

alguma seção em que o assunto era abordado, mais comumente numa seção com perguntas de 

leitoras sobre sexo. Mas, para efeito de delimitação do corpus, as seções não foram 

analisadas. Detivemos nossa atenção especificamente às reportagens, onde o tema pôde ser 

mais amplamente desenvolvido. No total, chegamos a 31 matérias, que foram analisadas de 

acordo com a categorização proposta no capítulo I, como detalhamos na tabela a seguir: 
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Tabela 3 

Índice das matérias analisadas 

 

Revista Edição Matérias sobre sexualidade  
Atrevida Janeiro de 1996 * Você já está preparada para transar? 

* Delícias do amor  
Atrevida Fevereiro de 1996 * Será que estou apaixonada pela minha 

amiga? 
Atrevida Abril de 1996 * Gravidez na adolescência – caindo na real 
Atrevida Novembro de 1996 * Tudo na vida tem a sua primeira vez  
Capricho Março de 1996 * Eu nem tinha certeza de ter transado e fiquei 

grávida na primeira vez  
Capricho Abril de 1996 * A primeira vez 
Capricho Maio de 1996 * Ele não quer transar 
Capricho Junho de 1996 * Camisinha, tem que usar 

* Eu fiz um aborto 
* O que você sabe (ou pensa que sabe) sobre 
AIDS 
* Pode transar aos 12 anos? 

Capricho Agosto de 1996 * Você acredita em cegonha? 
* O que você ainda não sabe sobre AIDS 
* Cá entre nós  

Capricho Setembro de 1996 * O que é homossexualidade? 
* Ele era como meu segundo pai  

Capricho Outubro de 1996 * Transar, transar, transar 
* Teste: o que está acontecendo por aqui? 

Capricho Novembro de 1996 * Gente como a gente 
Capricho Dezembro de 1996 * Intimidade total 
Atrevida Fevereiro de 2006 * Ora,pílulas! 
Atrevida Abril de 2006 * Eu, grávida? 
Atrevida Agosto de 2006 * Vamos falar de sexo? 
Atrevida Outubro de 2006 * Chegou a hora? 

* O mapa da mina… e do menino   
Atrevida Novembro de 2006 * Papo sério 
Atrevida Dezembro de 2006 * A primeira vez a gente não esquece 
Capricho 2 de abril de 2006 * Menino beija menino 
Capricho 28 de maio de 2006 * Cama para dois 
Capricho 12 de novembro de 

2006 
* Era pra ser bom? 

 

O padrão de freqüência e continuidade no assunto se deu de maneira desigual nas duas 

revistas, nos períodos analisados. Enquanto na revista Capricho a temática da sexualidade foi 

mais freqüente no ano de 1996 – quando a publicação apresentou 16 reportagens sobre o 

assunto – do que em 2006 – em que foram veiculadas apenas 3 matérias sobre sexualidade –, 

na Atrevida os resultados foram completamente diferentes. Esta última publicou, em 1996, 
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apenas 5 reportagens com a temática especificada, enquanto, em 2006, esse número cresceu 

para 7. 

Em 1996, o total de páginas dedicadas ao assunto, nas duas revistas, chegou a 67 páginas. 

Em 2006, o número caiu 57%, somando-se apenas 29 páginas nas duas publicações.  

Ainda assim, importa-nos refletir sobre o que representam essas reportagens no volume 

total de páginas editoriais da publicação. Se considerarmos que cada revista tem, em média, 

101 páginas editoriais por edição – média obtida a partir da soma das páginas editoriais das 

duas revistas, no ano de 1996 –, veremos que as reportagens de sexualidade, nesse ano, 

representaram 0,3% do total editorial, conforme nos mostra o gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

 

 

Em 2006, a porcentagem de matérias sobre sexualidade chegou a representar 2,49%, pois 

tanto a Atrevida quanto a Capricho estavam sendo lançadas com uma média de 77 páginas 

editoriais por edição. O gráfico 2 situa o volume das reportagens de sexualidade em relação 

ao total editorial.  
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Gráfico 2 

 
 

Ainda assim, podemos notar que é quase inexpressivo o espaço dado ao assunto em 

relação ao que é concedido às demais editorias. Ele está presente nas duas revistas e nos dois 

períodos analisados, porém, sua abordagem não é constante.  

A diferença entre Capricho e Atrevida, no que diz respeito à freqüência na abordagem do 

tema, especialmente no ano de 1996, talvez se explique pela postura editorial de cada uma. 

Enquanto a Capricho assumiu uma conduta notadamente marcada pela urgência de informar 

frente à onda crescente de casos de AIDS no Brasil, nos anos 1990, a Atrevida permaneceu 

alheia a esse movimento social, numa postura que mantém até hoje, trazendo as matérias de 

sexualidade apenas eventualmente e não as considerando como conteúdo obrigatório em seu 

mix de assuntos mensal, tais como o são beleza e moda, por exemplo. Nos anos 1990, a 

revista Capricho se empenha realmente numa campanha pelo uso da camisinha, tendo 

publicado no ano de 1993 uma capa histórica cuja foto trazia a então modelo Luana Piovani 

segurando um preservativo. A chamada principal dizia: “Camisinha: tem que usar”. A frase 

serviu como mote para uma campanha que a revista criou, a favor do sexo seguro, e perdurou 

durante meses, contando com a participação de artistas e formadores de opinião, inclusive.  

O que os dados mais recentes nos mostram, entretanto, é que a vocação para a formação e 

a preocupação em disseminar comportamentos sexuais seguros desapareceu quase que 

completamente das páginas deste veículo, que é o mais tradicional da imprensa segmentada 
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adolescente. Em todo o ano de 2006, como vimos, apenas 3 reportagens focaram a temática 

da sexualidade. 

Embora o número seja um pouco maior na Atrevida, no mesmo ano – foram 7 matérias 

publicadas –, ainda assim os dados nos servem para reflexão. Enquanto temos a impressão de 

que fala-se muito sobre sexo na imprensa em geral, é interessante notar, justamente nestes 

veículos que se comunicam mais diretamente com o jovem, um certo descuido com a 

informação sobre sexualidade. Tendo em vista que esse é um tema central no 

desenvolvimento da adolescência, e que os dados sobre gravidez não-planejada e 

contaminação por DST’s nessa faixa-etária são alarmantes, talvez a pauta merecesse um 

pouco mais de atenção.  

Nos gráficos a seguir, observamos a evolução no tratamento do tema nas revistas 

Atrevida e Capricho nos anos de 1996 e 2006. Eles nos possibilitam observar como não há 

continuidade ou um padrão de abordagem do tema, em relação ao volume de matérias por 

edição. Ao contrário, o que os dados nos mostram é uma postura bastante desigual e 

inconstante.  

O gráfico 3 mostra a evolução no tratamento do tema nas Revistas Capricho e Atrevida 

entre os meses de janeiro e dezembro de 1996. 

 

Gráfico 3 – Evolução no tratamento do tema sexualidade nas  

revistas Atrevida e Capricho (1996) 
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O gráfico 4 demonstra os mesmos dados entre os meses de janeiro e dezembro de 2006. 

 

Gráfico 4 – Evolução no tratamento do tema sexualidade nas  

revistas Atrevida e Capricho (2006) 

 

 
        

Nas revistas analisadas, os temas mais abordados foram, em primeiro lugar, as práticas 

sexuais – que foram o foco de 15 das 31 reportagens sobre sexualidade veiculadas nas duas 

revistas e nos períodos pré-estabelecidos. Classificamos dentro deste bloco as matérias que 

tratavam da prática sexual de maneira mais geral. Nesta categoria apareceram pautas sobre a 

primeira vez (temática muito freqüente, inclusive), masturbação, respostas às maiores dúvidas 

sobre sexo e testes que se propunham a avaliar se a garota estava mesmo preparada para sua 

primeira relação sexual, entre outras.  

 A segunda temática mais abordada foi a gravidez na adolescência – discutida em 6 

matérias. Nos dois anos analisados, pautas que focavam a problemática da AIDS e das DST´s 

apareceram apenas 3 vezes. Tanto os métodos contraceptivos, quanto a orientação sexual 

(homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, etc.) e o abuso/violência sexual 

foram retratados em 2 reportagens apenas, nos dois períodos analisados, totalizando 6 

matérias no total.  Interessante que as 3 reportagens cujo foco era a AIDS ou outras DST’s 

foram publicadas no ano de 1996 e na revista Capricho. Em 2006, nenhuma linha foi escrita 
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sobre o assunto nas duas revistas, como se a epidemia já houvesse sido completamente 

erradicada ou não fosse mais um problema capaz de atingir os adolescentes, público-alvo 

destas publicações. 

 Os gráficos 5 e 6 mostram a distribuição destas temáticas nos anos de 1996 e 2006 e nos 

ajudam a ter uma visão mais clara dos assuntos que mereceram maior relevância. 

 

Gráfico 5 

 

 
Gráfico 6 
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Ainda sobre a temática, nos parece relevante registrar a ênfase que as reportagens sobre 

sexualidade, de modo geral, dão ao aspecto da prevenção e da opção pelo sexo seguro. Por 

outro lado, como vimos, pouquíssimas matérias se dedicaram a orientar e esclarecer sobre os 

métodos anticoncepcionais existentes. 

A maior parte das reportagens também estimula o acompanhamento médico, o diálogo 

sobre sexo com pais e com o namorado ou parceiro.  

Embora estabelecido um intervalo de dez anos entre as revistas analisadas, é possível 

verificar a repetição de um mesmo padrão de abordagem dos temas relacionados à 

sexualidade, especialmente na revista Atrevida. Em 1996, por exemplo, a revista publicou 

uma matéria sobre homossexualidade – tentando explicar o porquê da ocorrência desse 

comportamento –, outra sobre gravidez – em que os depoimentos de três adolescentes que 

engravidaram neste período foi explorado –, uma pauta sobre a primeira vez, um teste para 

checar se a garota estava preparada para transar e, finalmente, uma matéria sobre carícias que 

eventualmente podem prenunciar uma relação sexual. Em 2006, à exceção da matéria de 

homossexualidade, todas as temáticas foram repetidas e com abordagens praticamente 

idênticas, embora na linguagem possamos notar algumas nuances que decorrem das 

adaptações ao novo período histórico-social. Assim, temos em 2006, a mesma reportagem de 

gravidez na adolescência baseada em depoimentos, o teste que busca avaliar a maturidade da 

jovem para a atividade sexual, as orientações sobre a primeira vez e, ainda, uma matéria que 

explica as sensações que antecedem a prática sexual. No ano de 1996, estas temáticas também 
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foram escolhidas pela Capricho, quase sem mudança significativa no padrão de abordagem. O 

que vale considerar aqui é que o mix de assuntos desta revista, em 96, era mais amplo. Além 

das matérias que tomamos como exemplo, a Capricho tratou de temas importantes como 

AIDS, aborto, abuso sexual e até propôs uma reflexão interessante sobre os estereótipos 

masculinos, no que se refere à questão da sexualidade. Em 2006, no entanto, a revista teve 

muito menos atenção com a temática da sexualidade, de forma geral. Ainda assim, a forma de 

falar de homossexualidade e práticas sexuais nos pareceu um pouco mais adequada com o 

momento histórico-social atravessado pelos adolescentes, como se o discurso houvesse, de 

certa forma, se modernizado mais. Ao falar dos “meninos que beijam meninos”, aqui numa 

referência à conceituação feita pela própria revista, ela abre mão da fórmula que visa explicar 

de onde vem esse tipo de orientação sexual – tão explorado nos anos 1990, e por razões 

óbvias – tentando perceber como as meninas estão encarando esse tipo de comportamento. A 

reportagem parte da reprodução de depoimentos de adolescentes sobre essa nova realidade, 

cada vez mais comum nos círculos jovens e urbanos e colocada ali como um comportamento 

socialmente aceito (MENINO..., 2006, P. 84). Uma outra pauta trata sobre a possibilidade de 

dormir com o namorado na casa dos pais. Com depoimentos de adolescentes que já usufruem 

dessa liberdade, a revista ainda dá dicas de como convencer os pais e ainda evitar conflitos 

com eles e com o namorado (CAMA..., 2006, p. 93).  

Colocamos esses exemplos para dizer que, se por um lado há um esforço para esclarecer 

e informar sobre questões centrais relacionadas ao exercício da sexualidade, ainda é possível 

perceber um padrão muito restrito de abordagem do tema, que privilegia alguns assuntos em 

detrimentos de outros e, da mesma forma, dá preferência a alguns formatos de matérias, com 

raras exceções. Isso, evidentemente, empobrece a discussão e dificulta a compreensão da 

sexualidade enquanto dimensão complexa da existência que ela é.              

Das 31 matérias analisadas – e que focavam a sexualidade – 21 mereceram chamada na 

capa. O dado evidencia a relevância do tema para esse público, em especial. 

 

2. As fontes do discurso  

  

Em todo o conteúdo analisado, observamos, em primeiro lugar, a que tipo de fontes o 

jornalista recorre para construir seu discurso sobre sexualidade. Em 16 reportagens, entre as 

31 analisadas, não há qualquer menção a fonte especializada, seja cientista, membro de 

instituição governamental, organismo internacional, comunidade escolar ou familiar. Entre as 

matérias que contam com a consulta a pelo menos uma fonte, 11 citam o nome do especialista 
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consultado apenas no fim da matéria. Ao que parece, a presença da fonte especializada não 

tem tanta importância na legitimação do discurso jornalístico. No corpo da matéria, o discurso 

é totalmente construído pelo jornalista e, de certa forma, a posição do enunciador e do 

especialista se confundem. A autoridade do discurso advém, portanto, do status reconhecido 

ao jornalista. No contexto em que está inserido, o discurso é legitimado mesmo sem o uso 

constante ou a referência explícita a fontes especializadas. 

Notamos também, nesta primeira análise, que há pouca diversidade de fontes. Em uma 

única matéria, um membro da comunidade escolar e de um organismo internacional – o 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) – foi consultado. Em duas matérias 

apareceram também representantes do Governo Federal. Não há participação, debate com pais 

e familiares de adolescentes, por exemplo. Entre os especialistas consultados, apenas um é 

ligado a uma universidade, a maioria dos cientistas ouvidos não expressou seu vínculo com 

órgãos de pesquisa, estando ligados a entidades privadas. 

O próprio autor das matérias, no caso o jornalista, é comumente relegado a segundo plano 

e a impressão que se tem, na maior parte dos casos, é que sua presença está sendo 

dissimulada. Talvez exista aí a tentativa de apresentar o texto como sendo a personificação da 

revista, como se a voz da publicação conversasse com o leitor e o jornalista, com quem a 

adolescente não tem nenhum tipo de identificação. Dizemos isso pois, nas reportagens 

analisadas, 45% não continham qualquer crédito quanto ao autor do discurso. Mesmo nos 

casos em que a autoria é informada, percebe-se que essa informação vem em fonte 

diferenciada e em tamanho menor que as demais letras. 

A participação dos jovens nas matérias é bastante expressiva. Verificamos que 20 das 31 

matérias deram voz ao adolescente, seja por meio de transcrição de depoimentos, publicação 

de cartas ou pesquisas feitas com jovens. Outra questão que vale a pena destacar é que, na 

maior parte dos casos, há grande diversidade de jovens consultados para uma única matéria – 

em média, são sete adolescentes por pauta. A estratégia pode representar a possibilidade de 

termos mais argumentos diferentes – vindos dos personagens ouvidos na matéria – para a 

reflexão sobre um determinado assunto. Detendo-nos com mais atenção sobre essas matérias, 

pudemos concluir que isso realmente acontece. As revistas, em geral, procuram privilegiar 

visões bem diferentes nas matérias em que vários personagens jovens opinam.  Em matéria 

publicada na revista Capricho, por exemplo, seis leitoras são convidadas a contar suas 

impressões sobre a primeira vez. Uma delas diz: “Quando terminou, comecei a chorar. Era 

uma emoção que nunca tinha sentido” (PRIMEIRA..., 1996, p. 95). Para uma segunda 

entrevistada, a impressão é completamente diversa: “Fiquei me sentindo meio decepcionada. 
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Esperava que fosse maravilhoso e não foi” (PRIMEIRA..., 1996, p. 95). E há ainda uma 

terceira visão sobre a experiência, que pode ser confrontada com as duas anteriores: “No dia 

seguinte, contei logo para a minha mãe. Acho que passei quase um mês rindo à toa” 

(PRIMEIRA..., 1996, p. 95). A estratégia de contar com várias vozes comentando um mesmo 

assunto nos parece louvável à medida que evita a reprodução de estereótipos que não 

necessariamente refletem a realidade de todos os tipos de jovens brasileiros.  

Os depoimentos também contribuem, a nosso ver, para humanizar e tornar mais acessível 

o entendimento de temas por vezes complexos, como os que envolvem as práticas sexuais. 

Mas o espaço dado aos jovens também evidencia uma estratégia da revista para criar a 

identificação entre enunciador e co-enunciador, à medida que os depoimentos de algumas 

adolescentes coincidem com as concepções das leitoras e refletem, por vezes, suas crenças, 

valores, etc. Por outro lado, pode-se observar que, em muitos casos, não é o saber científico 

que legitima o discurso jornalístico. Ao contrário, é o discurso do jovem, coincidindo com o 

tipo de informação que a revista quer passar, que dá a esta formação discursiva o status de 

verdadeiro. Na reportagem intitulada Gravidez na adolescência – caindo na real 

(MERCATELLI, 1996b, p. 100) percebe-se claramente a maneira como são articulados os 

saberes e as opiniões da revista Atrevida e das adolescentes entrevistadas. O texto da 

jornalista diz: “A maioria das adolescentes grávidas vê sua vida mudar e não está preparada 

para isso [...] Os desejos para o futuro, então, acabam se escondendo por trás de um monte de 

incertezas”. O discurso da revista é reiterado pelo depoimento da jovem que se descobre 

grávida: “Tive de assumir muitas responsabilidades bem cedo e sei que nunca mais vou ser 

tão despreocupada quanto as minhas amigas” ou “[Quando o exame deu positivo] Nunca me 

senti tão criança e com tanto medo [...] Eu ainda me sinto muito criança para assumir tanta 

responsabilidade.” 

Em geral, o que notamos é que o discurso do jovem complementa e reforça o da revista.   

Outra leitura que fizemos desses dados parte da observação de que em 10 das 31 matérias 

analisadas, há apenas a reprodução da opinião isolada do adolescente, sem qualquer 

embasamento teórico-científico do entrevistado ou do entrevistador, uma vez que não há 

consulta a fontes especializadas. Nesse formato de matéria, obviamente, há o risco de se 

reproduzir tabus e preconceitos e ainda de se veicular informações incorretas ou superficiais, 

pois o depoimento do adolescente, por si só, pouco esclarece sobre as complexas questões que 

envolvem a sexualidade. Em uma matéria sobre homossexualidade publicada na Revista 

Capricho, por exemplo, são reproduzidos os depoimentos de quatro garotos heterossexuais. 

Alguns trechos dessas falas: “Não sei o que faz alguém virar gay, talvez a desilusão com 
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alguém do sexo oposto ou o excesso de mimo na educação” (O QUE..., 1996, p. 98). Outro 

jovem leitor dá sua opinião: “Costumo freqüentar as festas GLS [...] mas tenho amigos que 

odeiam gays, acham que só porque nasceu homem tem que ser homem” (O QUE..., 1996, p. 

98). Neste texto, como em tantos outros que fizeram parte do nosso corpus, não há um 

contraponto da revista ou de um especialista às questões colocadas pelos adolescentes 

entrevistados.     

  

3. A educação e o esclarecimento da sexualidade  

  

Como um dos objetivos desta pesquisa foi verificar se as revistas contribuíam para o 

esclarecimento sobre a sexualidade, e de que forma faziam isso, partimos de uma leitura 

cuidadosa do corpus e contamos com alguns elementos textuais que nos serviram como 

marcas do tipo de discurso construído para se tocar neste assunto e que foram devidamente 

categorizados. Neste sentido, buscamos verificar a presença de elementos didatizantes, 

analisando sua freqüência nos textos das duas revistas. De fato, na maior parte das 

reportagens analisadas, o autor do discurso valeu-se destes elementos para tornar mais fácil a 

compreensão do assunto abordado. Entre as matérias analisadas, 24 contaram com o recurso 

das metáforas, comparações, exemplificações, parafrasagens, definições e nomeações. Os 

mais utilizados nos textos das revistas analisadas foram a comparação, a metáfora e a 

exemplificação. É nítida a preocupação do jornalista em passar a informação de cunho 

científico, porém, encontrando formas de aproximar-se do adolescente por meio de uma 

linguagem de mais fácil entendimento. Nesse sentido, os recursos acima citados são bastante 

úteis e foram bem explorados, como se vê no exemplo da revista Atrevida: “Ninguém nasce 

‘pronto’. Uma flor só é uma flor depois de passar pela fase do botão [...] então, por que a 

gente tem de ser especialista em coisas que ainda nem rolaram?” (MERCATELLI, 1996c, p. 

44, grifo do autor). Para explicar a sensação relacionada ao orgasmo, por exemplo, numa 

edição da revista Atrevida, podemos notar que, além de valer-se de elementos didatizantes, há 

a busca de um léxico mais próximo ao do adolescente, o que resulta numa construção bastante 

coloquial: “A sensação de prazer se intensifica [...] Depois, vem uma sensação de calma. Se 

você adivinhou que a culpa é das endorfinas, parabéns. Entendeu direitinho a lição de química 

mais interessante do planeta” (MERCATELLI, 2006a, p. 68).  

No geral, ambas as revistas evitaram o uso de termos técnicos e, mesmo quando foram 

introduzidos na sentença, eles foram devidamente esclarecidos, utilizando-se, inclusive, 

muitos dos recursos descritos acima.  
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Vale a pena destacar um outro elemento importante na construção do discurso de 

sexualidade das duas revistas e que não sofreu grandes modificações nos dois momentos 

históricos analisados: o uso dos verbos no imperativo. Essa formação evidencia o propósito de 

convencimento, de formação intrínseco à atividade jornalística dirigida a jovens, 

especialmente no caso das publicações estudadas. Assim, vamos notar nos textos algumas 

colocações como: “Caso ainda não tenha contado aos seus pais, não espere mais [...] Procure 

fazer o pré-natal o mais rápido possível (MERCATELLI, 2006b, p. 100) ou “Não hesite em 

abordar o assunto camisinha por medo de perdê- lo” (MERCATELLI, 2006c, p. 64).    

Em outros momentos, a tentativa de convencimento ganha tom de conselho mas, ainda 

assim, a presença do jornalista no texto fica bastante marcada e são evidentes as relações de 

força estabelecidas entre enunciador e co-enunciador. Nesse caso, a revista recobra-se de uma 

certa autoridade ao falar com o adolescente, o que torna seu discurso mais persuasivo. No 

exemplo a seguir, essa realidade fica mais clara: “Transar é coisa séria! Por isso, uma dica: 

quando estiver 100% segura de que quer iniciar sua vida sexual, procure um médico de sua 

confiança [...] E lembre-se de que a pílula não vai protegê- la das doenças sexualmente 

transmissíveis!” (TARANTO, 2006, p. 102).   

Ao mesmo tempo, o discurso construído pelas revistas adolescentes ao tratar do tema 

sexualidade, além de dar pistas sobre a idéia que o autor tem de si mesmo ao se colocar no 

texto, também nos permite fazer algumas reflexões sobre o interlocutor ideal – captamos, 

também a partir destes textos, a tentativa de antecipação, em relação ao entendimento que será 

feito pelo interlocutor. Nesse sentido, se há um cuidado especial ao abordar o assunto, 

cercando a adolescente de conselhos e alertas, podemos presumir que predomina a visão do 

jovem como um ser em processo de formação de identidade e, portanto, que necessita de 

referências e padrões para o comportamento na esfera social.      

Em relação ao discurso das duas revistas, vale destacar, também, além da linguagem 

coloquial e do uso de imperativos, o tratamento da leitora por “você” e o uso da primeira 

pessoa, como pudemos ver nos trechos destacados anteriormente. Também é recorrente a 

inserção do narrador na narrativa, como no trecho: “Normal que fiquem confusos [...] Afinal, 

na adolescência sabemos ainda muito pouco a respeito de nós mesmos” (MERCATELLI, 

1996a, p. 62, grifo nosso). Isso nos faz considerar que as revistas valem-se de uma certa 

intimidade entre enunciador e co-enunciador, com o propósito claro de valorizar a informação 

dada, não só porque esta adquire um status de verdade mas porque esta se torna a verdade 

necessária para o contexto das leitoras. Em outras palavras, para que a menina assuma 
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determinado comportamento proposto pela revista é necessário que ela acredite no que está 

lendo e que valorize esta informação tal como um segredo confiado pela melhor amiga. 

Outra estratégia das revistas no sentido de imprimir aos textos um tom de conversa é o 

uso constante de perguntas no desenvolvimento das matérias. Nos trechos a seguir, 

exemplificamos esse modo de construir o discurso: “Em 73, a Associação Americana de 

Psiquiatria declarou que a homossexualidade não é doença mental, e [...] que seria anti-ético 

tentar mudar a orientação sexual de um gay [...] Daí que mesmo com todas essas declarações, 

um em cada quatro paulistanos acham que homossexualidade é doença. Pode?” (O QUE..., 

1996, p. 98). “Será que você, ainda tão jovem, está preparada para isso?” (MERCATELLI, 

2006d, p. 88). 

 
 

 

 

4. O modo de tratar a sexualidade  

  

O discurso das duas revistas adolescentes, pela análise que fizemos, parece ter sofrido 

profundas modificações entre os anos de 1996 e 2006. Para embasar as reflexões que faremos 

a seguir, utilizaremos uma matéria sobre homossexualidade publicada na revista Capricho em 

setembro de 1996 e outra veiculada na mesma revista na edição de 2 de abril de 2006. A 

primeira reflete, em primeiro lugar, a própria desinformação da revista sobre o tema, já que o 

assunto ainda era relativamente novo e muito mais incomum do que nos dias atuais. Assim, 

um trecho da matéria diz: “Nada é definitivo, mas é por estes caminhos que vão os estudos: 

em 92, o neurologista [...] levantou a hipótese de que os homossexuais teriam o hipotálamo 

menor que os heterossexuais” (O QUE..., 1996, p. 98). Em 2006, mais uma vez a revista 

busca explicar a homossexualidade, mas a abordagem do assunto é, aparentemente, mais 

desenvolta, menos cientificista, como se o jornalista pudesse tocar no assunto já sem tantos 

rodeios: “Coisa de moderno? Emodinha (modinha de emocore)? Todo mundo agora é bi-

curious? CAPRICHO [...] descobriu que a resposta certa para tanta pergunta é uma só: tem 

menino querendo experimentar – e menina achando fofo. Mas ninguém quer ser rotulado por 

isso” (MENINO..., 2006, p. 84). Por outro lado, também nesta reportagem a revista se esquiva 

de propor reflexões mais aprofundadas sobre o assunto. Enquanto em 1996 a estratégia era 

recorrer a pesquisadores de várias partes do mundo – não expressando a revista um ponto de 

vista próprio-, em 2006 a matéria se desenvolve na base da reprodução de oito depoimentos 
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de meninas sobre o fenômeno dos “meninos que beijam meninos” – principalmente em 

baladas. Por esse exemplo, podemos perceber que, ao mesmo tempo em que se reveste de 

uma aparente modernidade no discurso, o conteúdo das matérias que tocam em temas mais 

polêmicos normalmente está constrangido pelos tabus e interditos que ainda marcam 

fortemente nossa sociedade.  

Em outros momentos, no entanto, as marcas do ponto de vista do jornalista e autor na 

matéria – representando, obviamente, a linha editorial da revista – é evidente. Sabemos que no 

discurso jornalístico, em geral, há a tendência de camuflar a presença do autor no texto, 

emprestando voz às próprias coisas, no caso do jornalismo, aos fatos. Mas, especialmente no 

caso das revistas adolescentes analisadas, não é difícil detectar a presença do autor do texto, 

embora nem sempre as reportagens sejam assinadas, como já dissemos. Nesse sentido, a 

presença de inúmeros operadores argumentativos em cada uma das matérias, é significativa. 

Das 31 reportagens analisadas, em 27 detectamos o uso, bastante freqüente, destes elementos 

no texto. Alguns exemplos: “Você já está preparada para transar?” (WHITMAN, 1996, p. 

114, grifo nosso); “Claro que não só a vida, mas a cabeça também muda [...] Mesmo que a 

vida se ajeite [...] algumas vezes a menina perde o pique de voltar para a sala de aula [...]” 

(MERCATELLI, 1996b, p. 100, grifo nosso); “Mas  uma vez feito, está feito (PRIMEIRA..., 

1996, p. 92, grifo nosso); “Em vez de  ficar achando, informe-se” (O QUE VOCÊ..., 1996, p. 

92, grifo nosso); “Por isso, é bom você colocar na cabeça” (TRANSAR..., 1996, p. 120, grifo 

nosso).   

Esses trechos, por outro lado, evidenciam o impacto da subjetividade e da ideologia do 

produtor do texto, marcado em sua formação discursiva. Longe de apenas articular frases, 

esses operadores mostram um pouco das intenções do enunciador quando diz o que diz e de 

seu ponto de vista sobre aquela situação. Vale notar, no entanto que, em grande parte dos 

casos, a opinião do enunciador aparece dissimulada, travestida de senso comum, o que evita 

ou diminui a rejeição ao seu discurso.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não seria possível desenvolver uma análise mais aprofundada da mídia jovem, no tocante 

à informação sobre sexualidade, sem antes retomar algumas características do contexto 

histórico-social em que ela se insere.  

Como vimos, nas sociedades ocidentais e, particularmente, no Brasil, passamos por um 

período de rápida liberalização de costumes. No lugar da repressão, característica de um 

momento político mais distante historicamente dos jovens da atualidade, verificamos uma 

ampla aceitação do ato sexual entre adolescentes e, não raro, ele chega a tornar-se uma 

obrigação social. Porém, ao mesmo tempo em que a sociedade permite que o jovem tenha 

vida sexual ativa, é ela quem condena as possíveis conseqüências desse ato, como a gravidez 

e o aborto. Nota-se, portanto, um descompasso entre o discurso da liberdade sexual e o 

preparo e a educação para a prática, uma vez que o desconhecimento, os tabus e preconceitos 

ainda impedem que haja essa integração, seja na escola, nos círculos familiares ou nas demais 

instâncias sociais.  

Em verdade, o que sabemos é que, apesar da modernização dos costumes, a conversa 

sobre sexualidade – condição sine qua non para que haja a orientação necessária e 



99 
 

indispensável – ainda sofre graves interditos, seja na família, na escola ou em out ros 

ambientes sociais, como os de convivência religiosa, por exemplo.  

Sendo assim, não é de se estranhar que também a mídia – e até mesmo as revistas 

segmentadas e voltadas ao público adolescente – demonstrem, em certa medida, um 

constrangimento ao tocar no assunto. Embora façamos parte de um momento histórico em que  

há ampla aceitação da atividade sexual entre os jovens, a preocupação com a formação de um 

comportamento seguro para a prática parece não ter se traduzido em medidas efetivas por 

parte das instituições, incluindo-se aí a mídia.  

Esse descompasso vem acarretando graves conseqüências à sociedade como um todo mas 

penaliza, de maneira importante, os adolescentes que vivenciam sua sexualidade de maneira 

precoce e sem a preparação necessária e que se vêem acometidos de diversas complicações 

físicas e, principalmente, psicológicas, capazes de marcar suas trajetórias de modo definitivo.           

Foi a partir da percepção dessa contradição – e do grave processo que ela desencadeia em 

nossa sociedade – que nos propusemos a analisar o modo como as revistas femininas voltadas 

para adolescentes - no caso deste estudo, Atrevida e Capricho - se posicionam frente à essa 

realidade.  

Nossa observação do texto, como já dissemos, transcendeu a análise lingüística. O 

objetivo era antes verificar de que forma foram construídos os discursos sobre sexualidade nas 

duas revistas. Nessa leitura, procuramos desconstruir o texto, analisando, detalhadamente, os 

dados obtidos a partir das matérias de sexualidade nas revistas analisadas, compreendendo de 

que forma contribuem para a construção de sentidos. 

Entre os elementos observados, está o da posição discursiva dos autores das matérias 

analisadas, a presença ou ausência da linguagem científica, de elementos explicativos e 

didatizantes no discurso utilizado. Também nos valemos dos recursos pertinentes à análise do 

discurso para verificar a inserção de elementos narrativos, o léxico escolhido, a utilização de 

elementos que denotam juízos de valores e as estratégias lingüísticas que predominam nos 

textos analisados. 

Concentrou-se o foco do trabalho na seguinte indagação: qual é o tratamento dado às 

informações sobre sexualidade nas revistas escolhidas como objeto de estudo entre os anos 

imediatamente posteriores à descoberta do vírus HIV e os dias de hoje? 

Os dados apresentados não mostraram diferença tão significativa entre os anos 

analisados, a saber, 1996 e 2006. No entanto, o que notamos foi a total falta de atenção das 

duas revistas com a temática, que se traduziu no baixíssimo percentual de matérias veiculadas 

nos dois anos, em relação ao volume de pautas publicadas a cada edição. Ao considerarmos o 
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total de páginas editoriais por edição, vimos que as matérias de sexualidade, no ano de 1996 

representaram 0,3% do total. Em 2006, a porcentagem de matérias sobre sexualidade chegou 

a representar 2,49%. 

Assim, se considerarmos que a adolescência é uma etapa marcada pela descoberta do 

sexo e pelo interesse especial por questões ligadas à sua prática, não seria leviano afirmar que 

estas questões não encontram correspondência no espaço mensalmente dedicado ao tema nas 

duas publicações. O espaço dado ao assunto, em relação ao que é concedido às demais 

editorias, é quase inexpressivo. Então, conc luímos que, embora o tema tenha estado presente 

nas duas revistas e nos dois períodos analisados, sua abordagem não é constante.  

Além disso, há pouca diversidade no tratamento dos assuntos relacionados à sexualidade. 

Nas revistas analisadas, os temas mais abordados foram, em primeiro lugar, as práticas 

sexuais – que foram o foco de 15 das 31 matérias sobre sexualidade veiculadas nas duas 

revistas. Nesta categoria apareceram pautas sobre a primeira vez, masturbação, respostas às 

maiores dúvidas sobre sexo e testes que se propunham a avaliar se a garota estava preparada 

para sua primeira relação sexual, entre outras.  

 A segunda temática mais abordada foi a gravidez na adolescência – discutida em 6 

matérias.  

 Nos dois anos analisados, pautas que focavam a problemática da AIDS e das DST´s 

apareceram apenas 3 vezes. Tanto os métodos contraceptivos quanto a orientação sexual 

(homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, etc.) e o abuso/violência sexual 

foram retratados em 2 matérias cada tema, totalizando 6 matérias no total, o que caracteriza 

uma cobertura desprezível. Temas mais controversos, como sexo oral e anal, por exemplo, 

sequer são considerados. O silêncio é significativo – ecoa o não-dito sobre sexo que ainda é 

característico da nossa sociedade.         

 No desenvolvimento das matérias sobre sexualidade, é interessante notar que, em muitas 

delas, há a participação do jovem. Em nossa pesquisa, verificamos que 20 das 31 matérias 

deram voz ao adolescente, seja por meio de transcrição de depoimentos, publicação de cartas 

ou pesquisas feitas com jovens. Na maior parte dos casos, há grande diversidade de jovens 

consultados para uma única matéria. Se, por um lado, esse destaque dado ao adolescente 

permite maior identificação com as outras leitoras, por outro, também colabora para a noção 

de uma transmissão de padrões, valores e normas, que ajudam a separar o comportamento 

normal, cultural e socialmente aceito, do anormal e, portanto, marginalizável. Nos chamou 

bastante a atenção, durante a análise, a maneira como a revista se utiliza deste recurso para 

isentar-se, de certa forma, de colocações mais polêmicas ou até mesmo de abordagens mais 
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controversas. As únicas matérias que tratam de abuso sexual, por exemplo, dão voz a 

adolescentes – e, numa delas, há a consulta a diversos outros especialistas – mas a opinião da 

revista, tão explorada em outros momentos, fica em segundo plano. O uso dessa estratégia 

também nos leva a crer que a revista - como uma das muitas instituições de nossa sociedade – 

está sujeita aos tabus e preconceitos que envolvem o tema e os reproduz, porém, sem assumir 

de forma clara suas posições ideológicas.     

Na maior parte dos textos analisados, não há consulta a fontes especializadas. Em 16 

matérias, entre as 31 analisadas, não constam qualquer menção a fonte especializada, seja 

cientista, membro de instituição governamental, organismo internacional, comunidade escolar 

ou familiar. Entre as matérias que apresentam pelo menos uma fonte, 11 citam o nome do 

especialista consultado apenas no fim da matéria. No corpo da matéria, o discurso é 

totalmente construído pelo jornalista e, de certa forma, a posição do enunciador e do 

especialista se confundem. O uso das aspas, dos verbos introdutores de opinião e a citação 

nominal da declaração do cientista, no corpo da matéria, é recurso raramente utilizado.  

Notamos também que há pouca diversidade de fontes. Em única matéria, um membro da 

comunidade escolar e de um organismo internacional foi consultado. Em duas matérias 

apareceram também representantes do Governo Federal. Não há participação, debate com pais 

e familiares de adolescentes, por exemplo. Entre os especialistas consultados, apenas um é 

ligado a uma universidade, a maioria dos cientistas ouvidos não expressou seu vínculo com 

órgãos de pesquisa, estando ligados a entidades privadas. 

Mesmo a presença do autor do texto, em geral, não merece destaque. Dizemos isso pois, 

nas matérias analisadas, 45% não continham qualquer crédito quanto ao autor do discurso. É 

como se a própria revista pudesse falar com o leitor, legitimando seu discurso, sua autoridade, 

numa estratégia incomum no discurso jornalístico.    

Além disso, muito embora o jornalista incorpore o conhecimento científico no momento 

de transmitir a informação sobre sexualidade, há um esforço em apagar as marcas do discurso 

técnico ou excessivamente médico. É nítida a preocupação do jornalista em passar a 

informação utilizando uma linguagem de mais fácil entendimento e há uma atenção especial 

das duas revistas em construir um discurso que pressupõe intimidade com as leitoras. Tanto o 

léxico escolhido quanto as formações discursivas buscam uma aproximação com a fala 

característica da adolescente. A leitora é tratada por “você”. As revistas também se utilizam 

do que chamamos de elementos didatizantes ou explicativos para apresentar o tema, 

relacionando-o com as vivências de seu público. 
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Valendo-se dessas características muito particulares, as revistas adolescentes ocupam um 

papel de importância inegável na discussão de temas ligados ao universo sexual. É a partir 

dessa aproximação que a revista encontra pontos de contato para tocar em assunto tão 

delicado, uma vez que ainda é cercado por um sem número de tabus e preconceitos. Há um 

esforço em esclarecer sobre o tema, em disseminar comportamentos seguros, bem como em 

conscientizar as leitoras das conseqüências de um encontro sexual que não prevê os cuidados 

necessários com a contracepção, por exemplo. Em muitas matérias estimula-se o diálogo em 

casa e o acompanhamento médico. Interessante pontuar que, nestas matérias, fica bastante 

claro o tom persuasivo utilizado pelos autores. O uso constante de verbos no imperativo  

evidencia o propósito de convencimento que, por vezes, ganha tom de conselho. Ainda assim, 

a presença do jornalista no texto fica bastante marcada e são evidentes as relações de força 

estabelecidas entre enunciador e co-enunciador. Nesse caso, a revista recobra-se de uma certa 

autoridade ao falar com o adolescente. Predomina a visão do jovem como um ser em processo 

de formação de identidade e, portanto, que necessita de referências e padrões para o 

comportamento na sociedade.      

Porém, ainda que se reconheça o empenho das publicações analisadas em esclarecer 

sobre o tema, é pouquíssimo o que faz essa mídia perto de seu potencial junto ao público. E 

aqui não falamos apenas em freqüência e volume de matérias. A abordagem dos temas é feita, 

em grande parte das vezes, de modo bastante superficial e seguindo padrões de abordagem 

que não são capazes de abranger o tema em toda a sua complexidade. Não tivéssemos dados 

tão alarmantes sobre os casos de gravidez e contaminação por doenças sexualmente 

transmissíveis na adolescência, o papel destas revistas nessa discussão bem poderia ser 

relativizado, mas infelizmente não é o caso. Enquanto sobram apelos ao erotismo na mídia em 

geral, parece não haver correspondência entre essas abordagens e as que se propõe a preparar 

o adolescente para o início de sua vida sexual. 

As revistas adolescentes parecem pouco convencidas da importância de seu discurso na 

superação de tantos tabus ainda existentes, na disseminação de informações que possam 

refletir em comportamentos mais seguros, conscientes e plenos quando do exercício da 

sexualidade por parte dos adolescentes. Essa ressignificação poderia começar com uma 

atenção maior sobre o tema, com a busca de pautas diversificadas e que contemplem de 

maneira mais abrangente o complexo da sexualidade. Recorrer a uma diversidade maior de 

fontes também seria uma forma de evitar a criação de imagens distorcidas e parciais dos 

assuntos relacionados à sexualidade. Um embasamento científico mais consistente poderia, 



103 
 

em última instância, fornecer as bases para uma discussão e uma reflexão mais profundas 

dentro de cada assunto.  

Por fim, ao final de cada matéria, as revistas poderiam apresentar livros, sites e outras 

fontes de busca de informação para contribuir com a formação do adolescente, no que diz 

respeito ao desenvolvimento de sua sexualidade. Uma vez que o espaço destas publicações é 

restrito para se esclarecer sobre as inúmeras dúvidas que cercam o tema, esta poderia ser uma 

estratégia interessante para que essas revistas pudessem aproximar-se um pouco mais de seu 

ideal social.   

Numa perspectiva crítica, se todas as demais instituições devem ser chamadas a uma 

reformulação de seus discursos, frente à realidade que aqui expressamos, é também 

imprescindível uma tomada de atitude por parte da mídia segmentada. Os caminhos para esse 

reposicionamento existem e aqui esboçamos algumas sugestões. Quiçá essa reflexão seja 

retomada e aprofundada num futuro próximo. A nosso ver, longe de estarmos saturados de um 

discurso sobre sexualidade, estamos de fato carentes de um tipo de comunicação menos 

persuasiva e carregada de conteúdos eróticos e mais voltada à informação e ao 

esclarecimento.                      
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Fichas preenchidas (uma por matéria) utilizadas na análise do corpus 
 

Matérias veiculadas no ano de 1996 
 

Revista Atrevida 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/ Janeiro de 1996/Páginas 114 a 115 
 Título  Você já está preparada para transar? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 92 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática*  Práticas 

sexuais (X) 
Orientação 
sexual 

Gravidez AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: o teste pretende mostrar se a 
menina está pronta para a primeira experiência sexual. 

 Trecho da matéria “Uma parte de você está morrendo de vontade de dizer 
sim – acha que já é grandinha o suficiente para transar e 
não quer parecer cheia de frescuras para o menino. Por 
outro lado, tem sempre a ‘outra’ parte soprando algo do 
tipo ‘ainda não é hora’” 
“Se o garoto gostar de você de verdade, vai saber esperar 
o momento certo.”  

 Autoria Suzana Whitman – jornalista 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento - 
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de 
fontes 
(X) 

 Elementos didatizantes/ Sim (X). Quais? Metáfora, Não 
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Explicativos  exemplificação.   
 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  

 
Não (X) 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Você já está 
preparada para transar?” 
“Talvez fosse melhor dar um 
tempo”, “Ao que tudo indica, 
você ainda não se sente nem 
um pouco segura”, “Por isso, é 
melhor ir com calma”, “Mas 
você precisa aprender a dizer o 
que sente”, Senão, pode ficar 
sujeita a pressões [...] e isso 
não é legal”, “Pois é, você 
pode achar que essa parte é 
uma chata”, “Parece que você 
já se sente preparada”, “Não 
vale chantagem do namorado”, 
“não signfica que tenha a 
obrigação de partir para a ação 
imediatamente”, “Antes de 
mais nada , você deseja que o 
início da sua vida sexual seja 
um momento muito 
importante”.  

Não 

 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/ Janeiro de 1996/Páginas 48 a 52 
 Título  Delícias do amor... 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 05 

Número de páginas editoriais: 90 
 Chamada na capa Sim (X) Não  
 Temática Práticas 

sexuais (X) 
Orientação sexual Gravidez AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: orienta a adolescente sobre os 
carinhos que ela pode trocar com o namorado, dando 
ênfase ao fato de que ela é quem precisa determinar até 
onde quer chegar.  

 Trecho da matéria “Carícia é bom e todo mundo! Hummm, quem resiste a um 
amasso? E resistir para quê? Só que é bom saber até onde 
ir...” 

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Não.   
 Trecho do depoimento -    
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Consulta a 
uma fonte 
especializada. 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 
 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos *** 

Sim (X). Quais? Metáfora, 
exemplificação, 
parafrasagem.   

Não 

 Verbos introdutores de 
opinião**** 

Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fonte citada no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos**** Sim (X). Quais? “Apesar de 
ser tudo muito, muito gostoso 
[...]”, “Afinal, desconfiam 
seus hormônios, você já está 

Não 
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grandinha [...]”, “[...] e se não 
menstruou ainda [...], “[...]  
Também não vai adiantar 
perguntar para a sua melhor 
amiga.”  

 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/ Fevereiro de 1996/Páginas 62 a 65 
 Título  Será que estou apaixonada pela minha amiga? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 04 

Número de páginas editoriais: 90 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas sexuais  Orientação 

sexual (X) 
Gravidez AIDS 

e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: tenta ajudar a menina a 
entender o que é a homossexualidade e mostra que a 
admiração por uma amiga nem sempre representa uma 
atração emocional/sexual de fato. 

 Trecho da matéria “Há estudos que indicam a possibilidade de existir um ou 
mais genes que determinariam se uma pessoa é homo ou 
heterossexual, mas isso ainda não foi provado 
cientificamente.” 
“A homossexualidade não é opção [...] uma doença que se 
pega ou se transmite [...] e muito menos uma sem-
vergonhice”. 
“Vale dizer que, muitas vezes, a afetividade [...] vai para 
um lado e a sexualidade para outro.”  
“Resumindo: você está toda orgulhosa do primeiro sutiã, 
mas no fundo, no fundo, sente uma saudade incrível da 
Barbie. Ou do tempo que brincava com ela”.  

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. A matéria começa com uma carta de leitora que pede 

orientação sobre os sentimentos em relação à melhor amiga.   
 Trecho do depoimento “Estou com um problema, e é um assunto tão delicado que 

não tenho coragem de contar para qualquer pessoa a minha 
dúvida [...] Eu tinha uma amiga [...] nós éramos 
inseparáveis [...] de certa forma eu me sentia atraída por ela 
[...] Certo dia, a menina pediu que eu me afastasse, pois o 
namorado estava com ciúmes [...] Por favor, me ajudem. 
Estou cheia de dúvidas e não consigo encontrar respostas.”    

 Fontes Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 
(X)  

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
parafrasagem, metáfora,  
comparação, exemplificação.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fonte citada no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Até agora, 
ela também ainda não se 
apaixonou”, “Antes de mais 
nada, a gente vai dizer que 
ninguém [...] pode responder 
essa questão”, “Normal que 
fiquem confusos”, “Afinal, 
na adolescência sabemos 

Não 
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ainda muito pouco a 
respeito de nós mesmos”, 
“Até acreditamos que...”, “É 
possível que [...] às vezes 
sinta uma espécie de tristeza 
por ter deixado para trás os 
dias da infância”, “Ele 
também se tornou um cara 
estranho”, “Você tinha toda 
a certeza do mundo que um 
dia iria se casar [...], agora 
já não tem mais”, “Como se 
não bastasse, seus 
hormônios”, “Com certeza,  
a sua mãe [..] não sabe da 
metade das coisas que você 
diz à sua melhor amiga”,  
 
 
 
 
“[não é] de jeito nenhum, 
uma doença que se pega ou 
se transmite”.  

 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/Abril de 1996/Páginas 100 a 105 
 Título  Gravidez na adolescência – Caindo na real 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 05 

Número de páginas editoriais: 89 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas sexuais  Orientação sexual  Gravidez (X) AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: parte do depoimento de três 
meninas, uma que já teve o bebê, outra que ainda está 
grávida e uma terceira que abortou. É o ponto de partida 
para falar sobre as consequências de uma gravidez na 
adolescência.    

 Trecho da matéria “A maioria das adolescentes grávidas vê sua vida mudar e 
não está preparada para isso.” 
“Os desejos para o futuro, então, acabam se escondendo 
por trás de um monte de incertezas.” 
“Não é só a falta de sono e das saídas com os amigos que 
abalam as jovens ma mães”. 
“Segundo as estatísticas, a maioria desses casamentos 
prematuros termina depois de três anos de existência.” 
“Converse com seu namorado, fale com seu médico e corra 
atrás de todas as informações para evitar uma gravidez 
precoce.”  

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Depoimentos de três garotas, com idade entre 16 e 18 

anos, que engravidaram na adolescência. 
 Trecho do depoimento “Tive de assumir muitas responsabilidades bem cedo e sei 

que nunca mais vou ser tão despreocupada quanto as 
minhas amigas”. 
“[Quando o exame deu positivo] Nunca me senti tão 
criança e com tanto medo [...] Eu ainda me sinto muito 
criança para assumir tanta responsabilidade.” 
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“Nunca pensei que pudesse acabar fazendo um aborto, mas 
não tive outra saída. Meus pais não aceitariam a minha 
gravidez [...] e meu namorado nem podia ouvir falar de 
casamento.” 
“Tive de me virar sozinha e me senti muito abandonada.” 
“Até hoje não posso ver uma mulher grávida [...] que caio 
numa crise de choro”.  

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) 
Fonte 
especializada 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? 
Exemplificação, metáfora.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não 
Fontes citadas apenas no final da 
matéria. 

 Operadores 
argumentativos**** 

Sim (X). Quais? “Ainda bem 
que a história de Mara teve um 
final feliz”, “Mas nem sempre 
é assim”, “Uma coisa é certa: a 
maioria [...] vê sua vida mudar 
completamente”, “Não raro 
começam as cobranças”, 
“Muitas desistem antes mesmo  
de ter o bebê”, “Mesmo que as 
coisas se ajeitem”, “Claro que 
não só a vida, mas a cabeça 
também muda”, “Não sei se 
você notou”, “Pois é. 
Aconteceu”.  

Não 

 
 

 Identificação Revista Atrevida/ Novembro de 1996/Páginas 44 a 48 
 Título  Tudo na vida tem a sua primeira vez 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 01 

Número de páginas editoriais: 96 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas sexuais  

(X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez (X) AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria dá ênfase à 
preparação da menina para a primeira vez, tenta 
desmistificar um pouco o momento e afirma que é 
necessário se pautar pelas próprias vontades e não as das 
amigas ou do namorado. 

 Trecho da matéria “Ninguém nasce ‘pronto’. Uma flor só é uma flor depois 
de passar pela fase do botão [...] Então, por que a gente 
tem de ser especialista em coisas que ainda nem rolaram?” 
“Recomendação do Manual: se você tiver um tiquinho de 
desconfiança de que ainda não está preparada para tomar 
essa decisão... espere. O mundo não vai acabar amanhã.”  

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento - 
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar  

Membro do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 
(X) 
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 Elementos didatizantes/ 
Explicativos *** 

Sim (X). Quais? 
Exemplificação, metáfora.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 

 Operadores argumentativos**** Sim (X). Quais? “Não é à toa 
que a primeira transa é tão 
cercada de expectativas, sonhos 
e medos”, “já que os dois 
‘ganharam’ mais intimidade”, 
“Mas nem sempre a primeira 
vez sai do jeitinho que a garota 
sonhou”, “Por isso, é bom 
pensar muito antes para não se 
arrepender depois”, “Não vale 
chantagem do namorado”.  

Não 

 
 
 
 
 

 
Revista Capricho 

 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Agosto de 1996/Páginas 104 a 
105 

 Título  Você acredita em cegonha? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 103 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 
(X) 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria desvenda seis mitos 
bastante comuns a respeito do assunto. 

 Trecho da matéria “Mito 4: Não é possível engravidar na primeira transa. 
´Será que corri risco de engravidar quando transei pela 
primeira vez? K.G.C., 15 anos, SP´ Sem anticoncepcional, 
sim senhora.  [Grifo do autor] [...] Se você não se prevenir 
e estiver no período fértil, pode acontecer um encontro 
entre o óvulo e o espermatozóide e daí já viu só...” 
“Mas continua valendo o aviso de sempre: se você não 
tomar direitinho a pílula [...] não funciona mesmo.” 

 Autoria Roberta Sendacz – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. São respondidas 6 cartas de leitores.  
 Trecho do depoimento “Usar vinagre depois da transa mata os 

espermatozóides?”/”Sempre ‘transo’ com o meu namorado 
sem tirar a roupa. Existe risco de eu engravidar?”  

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Três fontes 
especializadas. 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
metáfora, parafrasagem.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fontes citadas no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Isso pode 
acontecer até mesmo com 

Não 
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uma menina virgem”, “Mais 
um motivo para usar 
camisinha”, “Se você não 
tomar direitinho a pílula [...] 
não funciona mesmo”, “Se 
você não se prevenir [...] pode 
acontecer um encontro entre o 
óvulo e o espermatozóide”, 
“Mas atenção: se o menino 
gozar [...]”, “Mas isso varia 
muito de uma pessoa para 
outra”.  

 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Abril de 1996/Páginas 92 a 95 
 Título  A primeira vez 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 04 

Número de páginas editoriais: 108  
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática*  Práticas 

sexuais  
(X) 

Orientação 
sexual  

Gravidez (X) AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: conta com o depoimento de sete 
meninas que falam sobre os diversos aspectos da primeira 
vez, em cada depoimento a ênfase é diferente: medo, 
arrependimento, profunda alegria, frustração, etc.  

 Trecho da matéria  “Antes da primeira vez, você tem todo o tempo que quiser 
[...] Mas uma vez feito, está feito. A primeira vez é única. 
Na hora H, toda informação do mundo é relativa e não tem 
como prever exatamente o que você vai sentir. Tem seus 
medos, os tabus da virgindade, o romantismo, o 
comportamento do menino, as sensações físicas que são só 
suas, tudo interferindo.”   

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. São 7 depoimentos de leitoras sobre a primeira vez.  
 Trecho do depoimento “É muita coisa de uma vez só: tirar a roupa na frente do 

menino, deixá-lo te tocar, fazer carinho nele e transar.” 
“Quando terminou, comecei a chorar Era uma emoção que 
nunca tinha sentido.” 
“Fiquei me sentindo meio decepcionada. Esperava que fosse 
maravilhoso e não foi.” 
“No dia seguinte, contei logo para a minha mãe. Acho que 
passei quase um mês rindo à toa.”    

 Fonte
s  

Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de 
fontes 
(X) 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? 
Exemplificação.   

Não 

 Verbos introdutores de 
opinião 

Sim. Quais?  
 

Não (X) 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas uma vez 
feito, está feito”, “Lembre-se de 
que já na primeira vez é 
possível engravidar. Por isso, 
tem que usar um método 
anticoncepcional. E a camisinha, 
claro [...]” 

Não 
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1. Identificação Revista Capricho/Edição Março de 1996/Páginas 100 a 
102 

 Título  Eu nem tinha certeza de ter transado e fiquei grávida na 
primeira vez 

 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 03 
Número de páginas editoriais: 118 

 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas sexuais   Orientação 

sexual  
Gravidez 
(X) 

AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: conta com o depoimento de 
uma garota que engravidou em sua primeira relação 
sexual, aos 15 anos. 

 Trecho da matéria  “Aos 16 anos, Lígia perdeu a virgindade e ficou grávida. 
Tudo junto, numa única vez. Ela conta as incertezas e os 
medos que passou [...].”   

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. A matéria é composta, basicamente, da reprodução 

editada de um depoimento de leitora.  
 Trecho do depoimento “Não tinha pensado muito no assunto, mas na hora do 

envolvimento foi acontecendo [...] Sabia alguma coisa de 
tabelinha, mas não tinha calculado nada [...] Nunca tinha 
ido ao ginecologista, toda minha informação era aquela 
coisa de amiga ensinar e comentar [...] Eu via o que 
acontecia na minha cidade, as meninas que ficavam 
grávidas cedo acabavam se casando, micando naquela 
cidade, ficava um casal sem opção de vida.”  

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim. Quais?   Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 

 Operadores argumentativos Sim. Quais?  Não (X) 
 
 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Agosto de 1996/Páginas 84 a 85 
 Título  O que você ainda não sabe sobre Aids 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 93 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas sexuais   Orientação 

sexual  
Gravidez  AIDS e 

DST’s 
(X) 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: comenta as últimas descobertas 
de uma Conferência Internacional sobre AIDS, recém-
realizada em Vancouver: toca principalmente no aspecto da 
contaminação e do tratamento.  

 Trecho da matéria  “[...] parece que o vírus da Aids tem muito mais agilidade 
para penetrar nas mucosas jovens, como as das meninas 
com menos de 20 anos de idade [...] Por isso, mais do que 
nunca, nem pensar em transar sem camisinha.” 
“[...] os cientistas aprovaram o uso de uma família de 
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remédios chamada inibidores da protease. Dentro do 
organismo, o HIV não pára de se reproduzir. Mas seus 
“filhotes” só ficam maduros, prontos para infectar outras 
células, graças a essa tal de protease.”   

 Autoria Lúcia Helena de Oliveira, jornalista 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento  
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Três fontes 
especializadas. 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
nomeação, metáforas, 
parafrasagem.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim (X). Quais? Explica/Diz, 
animado/explica 
 

Não 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas ninguém 
sabe direito a razão [...]”, “Por 
isso, mais do que nunca, nem 
pensar em transar sem 
camisinha”, “porque são brechas 
microscópicas [...]”, “Isso 
porque, antes, eles ficavam de 
olho apenas na quantidade de 
células de defesa [...]”, “Daqui 
para frente, portanto, o que conta 
é o número de vírus”, “Apesar  
de perceberem que a quantidade 
de vírus [...], “E tem mais: falar 
em cura...”.  

Não 

 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Agosto de 1996/Páginas 100 a 
101 

 Título  Cá entre nós 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 93 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas 

sexuais  (X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: o objetivo é responder “as oito 
maiores dúvidas de sexo” da adolescente.  

 Trecho da matéria “Por isso que a tabelinha é furada.”   
“Tem que usar camisinha toda vez que for transar. Ela 
evita bebê, Aids e todos os tipos de doenças sexuais”. 
“[...] você deve tomar uma drágea por dia, sempre no 
mesmo horário. Na dúvida, sempre leia a bula.” 
“Masturbação, além de dar muito prazer, faz parte do 
processo de autoconhecimento.” 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. São cartas de oito leitoras que, reproduzidas, servem 

como gancho para a discussão do assunto.  
 Trecho do depoimento “Gostaria de saber como é que a mulher sente orgasmo e 

por que os homens ejaculam [...]” 
“Faz mal se masturbar todo dia?”    

 Fontes  Membro da Membro Membro de Especialista Especialista Outras Sem 
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comunidade 
escolar e  

do 
governo 

um 
organismo 
internacional 

(cientista) 
(X) Uma fonte 
especializada 

(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

fontes crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
comparação, metáforas.  

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fonte citada no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Isso porque  
cada corpo funciona de um 
jeito...”,  “Por isso que a 
tabelinha [...]”, “Além do mais, 
qualquer alteração no seu humor 
[...], “Mas transar sem 
camisinha a qualquer 
circunstância [...]”, “E tem 
mais: ela não é a prova de que o 
orgasmo [...], “Masturbação, 
além de dar muito prazer [...],   

Não 

 
 
 
 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Setembro de 1996/Páginas 98 a 101 
 Título  O que é homossexualidade? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 04 

Número de páginas editoriais: 103 
 Chamada na capa Sim (X)   Não 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual (X) 

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria tenta explicar porque 
algumas pessoas se sentem atraída por outras do mesmo 
sexo: tem a explicação e Freud, teorias as mais diversas (que 
relacionam aspectos físicos à homossexualidade) e opiniões 
de heteros. A matéria também denuncia algumas explicações 
claramente preconceituosas. 

 Trecho da matéria “Quanto mais a gente aprender a olhar o assunto de frente, 
ler, discutir, falar sobre ele, mais fácil será compreender o 
fato de que há pessoas que se sentem atraídas por outras 
do mesmo sexo .” 
“Nada é definitivo, mas é por estes caminhos que vão os 
estudos: em 92, o neurologista [...] levantou a hipótese de 
que os homossexuais teriam o hipotálamo menor que os 
heterossexuais.” 
“Em 73, a Associação Americana de Psiquiatria declarou que 
a homossexualidade não é doença mental, e [...] que seria 
anti-ético tentar mudar a orientação sexual de um gay [...] 
Daí que mesmo com todas essas declarações, um em cada 
quatro paulistanos acham que homossexualidade é 
doença. Pode?”  

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. Quatro heterossexuais dão sua opinião sobre a 

homossexualidade.  
 Trecho do depoimento “Não sei o que faz alguém virar gay, talvez a desilusão com 

alguém do sexo oposto ou o excesso de mimo na educação.” 
“Costumo freqüentar as festas GLS com alguns amigos gays. 
Eles não assumem publicamente, por causa da 
discriminação. Mas tenho amigos que odeiam gays, acham 



121 
 

que só porque nasceu homem tem que ser homem.”  
 Fontes  Membro da 

comuni- 
dade  
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes (X) 
Muitas das 
pesquisas 
citadas 
procedem 
de fonte não 
informada, 
apenas uma 
é da 
Datafolha. 
Foram 
reproduzido
s trechos de 
livros que 
tratam 
sobre o 
assunto. 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

  
 Elementos didatizantes/ 

Explicativos  

 
Sim (X). Quais? 
Definição, metáfora, 
comparação, 
parafrasagem.   

 
Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Discurso construído pelo jornalista com 
consulta a fontes impressas (livros e 
documentos). 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Ou se 
surpreendeu ao saber de 
dois meninos...”, “Quanto 
mais  a gente aprende [...] 
mais fácil”, “Em 
compensação, cientistas 
da Califórnia [...]”, “Num 
extremo está [...]. Noutro 
[...]”, “[...] eles têm de 
esperar até os 18 anos”, 
“Daí que mesmo com 
todas essas declarações 
[...]”.  

Não 

 
1. Identificação Revista Capricho/Edição Junho de 1996/Páginas 98 a 99 

 Título  Camisinha, tem que usar  
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 103 
 Chamada na capa Sim   Não (X) 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 
(X) 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria traz apenas fotos de 
famosos segurando uma camisinha. 

 Trecho da matéria “A campanha continua.” 
 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Não. A participação é de 24 famosos, formadores de 

opinião.  
 Trecho do depoimento Não há depoimentos deles, apenas fotos com camisinhas 

nas mãos.  
 Fonte

s  
Membro da 
comunidade 

Membro 
do 

Membro de um 
organismo 

Especialista 
(cientista) 

Especialista 
(cientista) 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
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escolar e  governo internacional  ligado a uma 
universidade 

o de 
fontes 
(X) 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim. Quais?  Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
 

 Operadores argumentativos Sim. Quais?.  Não (X) 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Setembro de 1996/Páginas 
108 a 110 

 Título  Ele era como meu segundo pai 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 03 

Número de páginas editoriais: 99 
 Chamada na capa Sim (X)   Não 
 Temática Práticas sexuais   Orientação sexual  Gravide

z  
AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual (X) 

 Descrição Breve descrição da matéria: depoimento de adolescente 
violentada pelo pai da melhor amiga. Box: onde pedir 
ajuda. 

 Trecho da matéria “Mariana, 16 anos, nos mandou uma carta com um 
pedido de socorro. O pai de sua melhor amiga tem se 
aproveitado dela. Vai aqui nossa ajuda para ela e outras 
meninas em situações parecidas.” 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. A matéria parte de um depoimento em carta, editado 

e reproduzido.  
 Trecho do depoimento “Tive medo, muito medo. Quem iria me apoiar? O que 

minha amiga ia achar? Não tinha ainda noção do crime 
que ele estava cometendo.” 
“Socorro! O que eu faço? Meus pais não podem nem 
sonhar com isso! Tenho vergonha. Tenho medo da reação 
de todas as pessoas [...] Meu medo é tanto que prefiro que 
ninguém saiba. Resolvi contar essa história porque não 
agüento mais guardar isso só para mim.”  

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédi-
to de 
fontes 
(X) 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos *** 

Sim. Quais? Comparação  Não  (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas é preciso 
ter atenção a um detalhe [...]”.  

Não 

 
 
 
 

  

 
1. Identificação 

 
Revista Capricho/Edição Junho de 1996/Páginas 102 a 
103 

 Título  Eu fiz um aborto 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 98 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
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 Temática  Práticas 
sexuais   

Orientação 
sexual  

Gravidez 
(X)  

AIDS e DST’s Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: reproduz depoimento 
editado de uma jovem de 20 anos que engravidou e 
interrompeu a gravidez.  

 Trecho da matéria Resolver não ter um bebê é uma decisão doída, 
polêmica e clandestina... Sabendo que todas as 
meninas estão sujeitas a passar por isso, Mariana, 20 
anos, nos enviou este desabafo.”  
Na legenda da foto que mostra apenas as mãos dos 
jovens: Ricardo e Mariana estão conseguindo virar esta 
página (embora não dá para esquecer). 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. O depoimento de uma leitora é reproduzido. 
 Trecho do depoimento “A dor da escolha já é muito grande e piora tudo o 

aborto ser caro e clandestino.” 
“Previna-se! Sexo é uma coisa adulta e tem que ser 
encarado com a maior responsabilidade do mundo.” 
“Deus, se for tão legal quanto meu pai (e deve ser), vai 
entender que fiz o que achei melhor para todo o 
mundo.”     

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes
(X)  

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim. Quais?   Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não 
 

 Operadores argumentativos Sim. Quais?   Não 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Junho de 1996/Páginas 92 a 97 
 Título  O que você sabe (ou pensa que sabe) sobre Aids 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 06 

Número de páginas editoriais: 108 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s (X) 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria é baseada em 
afirmações de leitoras que são ratificadas pela revista 
(marcadas com a frase “Isto é estar bem informada”) ou 
questionadas pela revista (que afirma “Isto é estar 
desinformada sobre Aids). Na última dupla, perguntas 
de leitoras respondidas (identificadas pela frase “Isto é 
querer se informar sobre Aids”).  

 Trecho da matéria “Num caso sério como esse, não dá para se achar a 
espertinha. É preciso saber mais e se atualizar [...].”   
“Os chamados grupos de ris co não existem mais.” 
“[...] achar que o casamento previne Aids é bobagem.” 
“[...] não se pega Aids por nenhum tipo de beijo.”. 
“Que besteira! Transar sem camisinha não é prova de 
amor.”  
“O que trasmite Aids não são as drogas injetáveis e sim 
as seringas usadas para aplicá-las.” 
“No começo de agosto chegam ao Brasil 5 milhões de 
preservativos para adolescentes importados pelo 
Ministério da Saúde [...] vão ser distribuídos por 
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diversas organizações do país.” 
 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim. A matéria é baseada em 29 afirmações ou questões 

de leitoras.  
 Trecho do depoimento “Sei que não há perigo de pegar Aids só ficando perto de 

uma pessoa doente, mas tenho medo. [...] Deve ser 
preconceito. Vou superar isso [...]” 
“Acabou a festa do caqui. No Carnarock [...] 
distribuíram camisinha e todo mundo ficou doido atrás. 
As meninas estão carregando direto na bolsa.” 
“Não usei camisinha. O cara falou que a primeira vez era 
melhor sem.” 
“Você pode pegar Aids na manicure [...]?”    

 Fontes  Membro da 
comunida- 
de escolar  

Membro do 
governo 
(X) 
Representante 
da Secretaria de 
Saúde de SP 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialis - 
ta (cientis -
ta) (X) 
Duas fontes 
especializa-
das 

Especialis-
ta (cientis -
ta) ligado a  
uma 
universida-
de 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Parafrasagem e 
definição.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fontes citadas no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas achar que 
casamento previne Aids é 
bobagem”, “Afinal, é difícil ter 
garantias de fidelidade”,  “Em vez 
de  ficar achando [...] informe-se.”, 
“Pelo menos  não existe nenhum 
caso comprovado”, “Mais uma 
razão para ficar longe das drogas.”  

Não 

 
 
 
 

 
1. Identificação 

 
Revista Capricho/Edição Junho de 1996/Páginas 12 a 15 

  
 Título  

 
Pode transar aos 12 anos? 

  
 Espaço dedicado ao tema 

 
Número de páginas da matéria: 04 
Número de páginas editoriais: 108 
 

  
 Chamada na capa 

 
Sim  

 
Não (X) 

 Temática  Práticas sexuais   Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 
(X) 

  
 Descrição 

 
Breve descrição da matéria: a matéria parte da entrevista 
com uma garota que, aos 12 anos, teve relações com um 
rapaz de 28. Ele ficou preso pois foi considerado 
estuprador, embora não tenha usado nenhum tipo de 
violência com ela.  

  
 Trecho da matéria 

 
“A gente não tem dúvida de que uma menina de 12 anos 
não está preparada para transar. Mesmo que tenha 
curiosidade, ela não tem condições de saber direito o que 
está fazendo.”  
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 Autoria Ana Paula Alfano e Ciça Lessa, jornalistas 
 Participação do (a) jovem Sim. A matéria traz o depoimento da jovem e opiniões de 

mais seis leitoras sobre o assunto.  
 Trecho do depoimento “Para fazer sexo [...] tem que estar confiante. Aos 12 

anos, acho impossível. Sou insegura e tenho medo de um 
monte de coisas.”   

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar (X)  

Membro do 
governo 
(X) 
Deputada 
federal  

Membro de 
um 
organismo 
internacional 
(X) Unicef 

Especialista 
(cientista) 
(X) Uma  
fonte 
especializada 

Especia-
lista 
(cientis -
ta) ligado 
a uma 
universi-
dade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim. Quais?   Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não 
Depoimentos dos especialistas foram 
reproduzidos sem uso de verbos 
introdutores . 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mesmo que 
tenha curiosidade [...]”, E tem 
mais: nenhuma menina [...]”, 
“Por isso, é importante que a lei 
[...]”  

Não 

 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Dezembro de 1996/Páginas 131 a 
134 

 Título  Intimidade total 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 04 

Número de páginas editoriais: 100 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas 

sexuais   (X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: trata de desmistificar e 
esclarecer sobre a masturbação, respondendo algumas 
dúvidas freqüentes sobre o assunto.  

 Trecho da matéria “Como esse é um papo só entre a Capricho e você, deixe a 
vergonha de lado.” 
“Se você estivesse numa sala de educação sexual, pode 
apostar agora que uma parte da turma ia estar 
envergonhada só de ouvir a palavra ‘masturbação’. 
Resultado: nenhum clima para resolver suas dúvidas e 
medos. Mas como você está lendo isso sozinha, pode 
prestar toda a atenção que ninguém vai ver.” 
Para responder a uma pergunta sobre a relação entre 
masturbação e espinhas: “Se você já ouviu falar de bicho-
papão, vai entender logo por que inventaram também essa 
história: para botar medo e reprimir qualquer tentativa.”    

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Não (X) 
 Trecho do depoimento  
 Fontes  Membro da 

comunida-
de escolar  

Membro 
do 
governo 
 

Membro de 
um 
organismo 
internacional  

Especialista 
(cientista) 
(X) Uma  fonte 
especializada 

Especialis -
ta 
(cientista) 
ligado a 
uma 
universi-
dade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 
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 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? 
Comparação, definição e 
metáfora.   

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Fonte citada no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Nada 
como poder preservar a 
própria intimidade.”, “Mas 
como você está lendo isso 
sozinha [...]”, “Mesmo 
levando o assunto para o lado 
da sacanagem [...], 
“Também é mentira toda 
esta lista de coisas que se diz 
[...]”  

Não 

 
 
 
 

 
1. Identificação 

 
Revista Capricho/Edição Novembro de 1996/Páginas 122 
a 127 

 Título  Gente como a gente 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 06 

Número de páginas editoriais: 110 
 Chamada na capa Sim (X) Não  
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual ( 

Gravidez  AIDS e 
DST’s (X) 

Métodos 
contraceptivo
s 

Abuso/ 
violência sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: parte do depoimento de 
jovens que são portadores ou convivem com portadores de 
Aids. Fala sobre prevenção e a importância de ser mais 
solidária.  

 Trecho da matéria “[...] a Aids mudou a vida de todo mundo, pelo menos 
num único fato: hoje não dá para transar sem camisinha.” 
“Conversamos com meninas e meninos que vivem e 
convivem com a Aids. Veja os motivos que eles dão para 
você se prevenir e para ser mais solidária.” 
“[...]é bom você colocar na cabeça que a Aids ainda não 
tem cura.”    

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim (X). Nove depoimentos de jovens que são portadores 

ou convivem com portadores do vírus. 
 Trecho do depoimento “Eu tenho dois amigos soropositivos [...] Eu tenho mais 

medo de perder meus amigos do que de conviver com eles 
[...] Já imaginou ter uma doença que não tem cura?” 
“Nasci com o vírus [...] meus pais já morreram. Quando 
eu estava na 4ª série, meus amigos da escola descobriram 
que eu tinha Aids. Minha vida virou um inferno. Também 
é difícil namorar. O preconceito é grande.”   

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 
 

Membro de 
um 
organismo 
internacional  

Especialista 
(cientista) 
(X) Duas  
fontes 
especializadas 

Especialis -
ta 
(cientista) 
ligado a 
uma 
universida-
de 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Comparação e 
nomeação.   

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  Não (X) 
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 Fontes citadas no fim da matéria. 
 Operadores argumentativos**** Sim (X). Quais? “O filme [...] 

dá uma resposta dura, mas 
verdadeira [...]”, “Afinal, ainda 
é cedo para saber se o vírus 
pode ou não [...], “Por isso, é 
bom você colocar na cabeça 
[...]”  

Não 

 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição Outubro de 1996/Páginas 120 a 
121 

 Título  Transar, transar, transar 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 103 
 Chamada na capa Sim (X) Não  
 Temática  Práticas 

sexuais  (X)  
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violênci
a sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: parte do depoimento de seis 
meninos que falam sobre a pressão que sofreram antes 
de vivenciarem a sua primeira vez.  

 Trecho da matéria “De um lado está você, sendo pressionada pelos meninos 
para transar. Do outro estão eles, sofrendo outros tipos 
de pressão pelo mesmo motivo.” 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim (X). Seis depoimentos de meninos. 
 Trecho do depoimento “Meu irmão, dois anos mais velho, vivia dizendo que 

transar era muito bom e que eu deveria ir logo [...] 
Acabei transando com 16 anos, com uma menina que 
não era especial para mim [...] Acho que todo homem 
quer transar o mais rápido possível.” 
“[...] vem o pai, o tio  e os amigos querendo levar você 
num puteiro, porque já está na hora.” 
“Quando eu transei, fui logo contar e recebi mil elogios 
deles [dos primos mais velhos].” 
“Para os homens é muito mais fácil de acontecer, a gente 
cresce mais liberado para isso.” 
“Meus amigos [...] só falavam de sexo. Me sentia muito 
isolado.”   

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro do 
governo 
 

Membro de 
um 
organismo 
internacional  

Especialista 
(cientista) 
(X) Duas  
fontes 
especializadas 

Especialis - 
ta 
(cientista) 
ligado a  
uma 
universida- 
de 

Outras 
fontes 

Sem 
crédi
-to 
de 
font
e 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Comparação e 
nomeação.   

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não 
Fontes citadas no fim da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “O filme [...] 
dá uma resposta dura, mas 
verdadeira [...]”, “Afinal, 
ainda é cedo para saber se o 
vírus pode ou não [...], “Por 
isso, é bom você colocar na 
cabeça [...]”  

Não 
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1. Identificação Revista Capricho/Edição Outubro de 1996/Páginas 134 a 

135 
 Título  Teste: o que está acontecendo por aqui? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 103 
 Chamada na capa Sim (X) Não  
 Temática  Práticas 

sexuais  (X) 
Orientação sexual 
(X) 

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: teste que avalia 
principalmente a intimidade da garota para se posicionar e 
tratar do tema sexo, com o namorado e com as amigas. 
Tem apenas uma perguntar sobre métdos contraceptivos e 
outra sobre o aparelho reprodutivo masculino. As outras 
avaliam a capacidade de se expressar sobre o assunto.  

 Trecho da matéria “É melhor você se informar mais sobre sexo para não dar 
vexame e, principalmente, saber se cuidar.” “Quando as 
pessoas começam a falar muito sobre sexo, você tem 
vontade de enfiar a cabeça num buraco [...] Esteja certa de 
que, com o tempo, o sexo se tornará um assunto muito 
natural.” 
“Você dá uma de sabe-tudo [...] Mas não se esqueça: 
teoria só, não adianta. O mais importante de tudo é agir 
com responsabilidade na sua própria vida sexual.” 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Não (X).  
 Trecho do depoimento   
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 
 

Membro de 
um 
organismo 
internacional  

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
créd
i-to 
de 
font
e 
(X) 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos - 

Sim (X). Quais? Metáfora e 
nomeação.   

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “É melhor  
você se informar [...]”, “Mas, 
quando as pessoas começam a 
falar [...]”, “Mas não se 
esqueça [...]”, “O mais 
importante de tudo é [...]”.  

Não 

 
1. Identificação Revista Capricho/Edição Maio de 1996/Páginas 34 a 35 

 Título  O lado deles – Ele não quis transar 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 96 
 Chamada na capa Sim (X) Não  
 Temática  Práticas 

sexuais  (X) 
Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: conta que depoimentos de 
meninos que, por uma razão ou outra, disseram não à 
experiência sexual. A matéria tenta desmistificar a idéia de 
que “meninos só pensam em sexo”.  

 Trecho da matéria “Se você acha que eles só pensam em sexo, pode estar 
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enganada. Estes meninos contam momentos em que 
resistiram à vontade, à pressão ou ao charme da menina e 
disseram não. Um bom exemplo para você seguir quando 
se sentir insegura.” 

 Autoria Não informada 
 Participação do (a) jovem Sim (X). Parte do depoimento de quatro meninos.  
 Trecho do depoimento   
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 
 

Membro de 
um 
organismo 
internacional  

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 
(X). 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim. Quais?   Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 

 Operadores argumentativos Sim. Quais?  Não (X) 
 
 

 
 
 

Matérias veiculadas no ano de 2006 
 

Revista Capricho 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição 2 de abril de 2006/Páginas 84 a 
87 

 Título  Menino beija menino 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 04 

Número de páginas editoriais: 71 
 Chamada na capa Sim (X)   Não 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual (X) 

Gravidez  AIDS e DST’s Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria explica o fenômeno 
chamada de bi-curious, quando os meninos resolvem 
experimentar beijar outro menino. E traz a opinião das 
meninas sobre o assunto. 

 Trecho da matéria “Coisa de moderno? Emodinha (modinha de emocore)? 
Todo mundo agora é bi-curious? CAPRICHO [...] 
descobriu que a resposta certa para tanta pergunta é uma 
só: tem menino querendo experimentar – e menina 
achando fofo. Mas ninguém quer ser rotulado por isso.” 
“E, se é para experimentar, ninguém anda muito a fim de 
dizer o que faz. Os moleques com quem falamos até 
topam conversar sobre o assunto e não têm vergonha de 
contar os casos. Só não topam divulgar o nome na 
revista.” 
“Ele prefere ficar com meninas, mas não descarta a 
possibilidade de beijar meninos.” 
“O clima da tolerância e da experimentação está na boca 
não só de quem freqüenta baladas em que rola beijo entre 
pessoas do mesmo sexo. Basta procurar na Internet [...] 
muita gente falando que é modinha [...] e muito  mais 
gente celebrando a chance de fazer o que bem entende”. 
“O que elas pensam: legal, bonito, divertido, corajoso, 
excitante. As meninas contam o que sentem e como vêem 
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um beijo entre dois caras.” 
 Autoria Erika Kobayashi, jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Oito meninas dão opiniões sobre os beijos dos 

meninos. Todas as opiniões são positivas. 
 Trecho do depoimento “Quando comecei a freqüentar baladas alternativas, via 

dois caras se beijando e achava legal [...] Na balada, eu 
entrava no meio, curtia beijo triplo [...]” 
“Vejo que, às vezes, beijam por beijar [...] Alguns são 
espontâneos, mas outros fazem para mostrar que são 
liberais [...]” 
“Mas entre os meninos que se beijam [...] não pega nada, 
não rola uma ressaca moral no dia seguinte.” 
“Acho importante falar sobre esse assunto para quebrar 
preconceitos.” 

 Fontes Membro da 
comunida-
de escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 
(X). 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
comparação.   

Não 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
Diz, avisa. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas não vê 
nada de mais em beijar outro 
cara.”, “Os moleques [...] até 
topam [...] só não topam [...]”, 
“É claro que nem todo garoto 
[...]”, “O clima de tolerância 
está na boca não só de quem 
freqüenta [...] basta procurar 
na Internet”, “E muito mais 
gente [...]”, “Veja o que 
pensam [...] sobre o que já se 
acostumaram a ver [...]”.  

Não 

 
 
 

1. Identificação Revista Capricho/Edição 28 de maio de 2006/Páginas 93 
a 97 

 Título  Cama para dois  
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 05 

Número de páginas editoriais: 71 
 Chamada na capa Sim (X)   Não 
 Temática  Práticas 

sexuais  (X) 
Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 

DST’s 
Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: a matéria fala sobre os prós e 
contras de dormir com o namorado na casa dos pais. Box: 
como convencer seus pais.  

 Trecho da matéria “Entender os seus pais é fundamental [...] se eles são mais 
conservadores, insistir na idéia pode provocar um 
desgaste enorme [...]” 
“[...] se você já conquistou o direito [...] fique atenta às 
regras e á individualidade de cada um.” 

 Autoria Michaela Von Schmaedel, jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Três meninas contam sobre a experiência de dormir 

com o namorado em casa. 
 Trecho do depoimento “Tenho sorte de ter uma mãe liberal, mas acho que não dá 

para toda menina exigir cama de casal no quarto. Alguns 
pais não se sentem confortáveis e, como são eles que 
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pagam as nossas contas, temos que aceitar.” 
 Fontes  Membro da 

comunida-
de escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialis -
ta 
(cientista) 
ligado a 
uma 
universida-
de 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 
(X). 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos 

Sim. Quais?   Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim (X). Quais? Lembra, diz, 
conta, brinca, completa, 
filosofa. 

Não 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas como 
funciona mesmo?”, “Por isso, 
se você já conquistou [...], “O 
garoto também precisa ajudar 
[...]”, “[...] só quer passar o 
tempo todo”, “É claro que não 
adianta bancar o legal [...]”, 
“Numa boa o cara dormir [...] 
só não vale  o cara fazer [...]”, 
“É mais  seguro estar em casa 
[...]”, “[...] já que eles lhe 
deram [...].  

Não 

 
1. Identificação Revista Capricho/Edição 1005/12 de novembro de 

2006/Páginas 100 a 103 
2. Título  Era pra ser bom? 
3. Espaço dedicado ao 
tema 

Número de páginas da matéria: 04 
Número de páginas editoriais: 71 

4. Chamada na capa Sim (X) Não 
5. 
Temática  

Práticas 
sexuais  (X) 

Orientação sexual  Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

6. Descrição Breve descrição da matéria: em forma de teste, tenta detectar as 
razões para que a experiência sexual da adolescente não tenha 
sido satisfatória. Termina explicando cada um dos possíveis 
obstáculos ao prazer na relação sexual. 

7. Trecho da matéria “Você não nasceu sabendo fazer sexo. Descobrir o que está te 
atrapalhando é um passo importante. Faça o teste, vire a página 
e chegue mais perto das estrelas (131a bom, nem tanto)” 
“Na primeira transa, pode rolar uma dorzinha. Isso é natural. 
Continuar sentindo dor depois não é”   

8. Autoria Manuela Aquino – jornalista 
9. Participação do (a) jovem Sim. Cinco trechos de depoimentos de meninas com idade entre 

15 e 18 anos, comentando o assunto. 
10. Trecho do depoimento “Eu falava pro meu namorado como eu imaginava nossa 

primeira vez. Ele fez o possível, mas não funcionou muito. Eu 
idealizava demais.”  

11. 
Fontes  

Membro da 
comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) 
Três fontes 
especializa-
das. 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte  

12. Elementos 
didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Definição, 
comparação, exemplificação.   

Não 

13. Verbos introdutores de Sim. Quais?  Não (X) 
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opinião  Fontes citadas no fim da matéria. 
14. Operadores 
argumentativos 

Sim (X). Quais? “Nem tanto”, 
“Já” os meninos..., “Quanto mais 
prática, melhor”, “Também (2X)”, 
“Assim” 

Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Revista Atrevida 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/Novembro de 2006/Páginas 88 a 89 
 Título  Papo sério 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 75 
 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual  

Gravidez (X) AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: parte de dois depoimentos de 
adolescentes que engravidaram aos 15 anos para falar 
sobre as consequências da maternidade precoce. Há um 
box intitulado ‘Camisinha já’, que fala sobre a 
importância do uso do preservativo.  

 Trecho da matéria “Todo mundo sabe que camisinha é fundamental. Mas 
muitas meninas continuam engravidando. A pergunta que 
não quer calar: por quê?” 
“Uma gravidez precoce traz mais perdas do que ganhos.”   
No box: “Se você tem vida sexual, lembre -se de carregar 
sempre uma camisinha [...] e não faça sexo sem 
proteção.” 

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Dois depoimentos de meninas com idade entre 17 e 

16 anos, que engravidaram aos 15 anos. 
 Trecho do depoimento “Nunca mais namorei. Parece que os meninos fogem de 

mim ao descobrirem que já sou mãe.”  
“Eu sabia como evitar a gravidez. Até usei pílula durante 
um tempo, mas parei porque estava engordando.” “Não 
tenho tempo pra quase nada, nem consigo mais conversar 
com pessoas da minha idade. Às vezes, me sinto sozinha.”  

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar   

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Fonte 
especializada 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
créd
i-to 
de 
font
e 

 Elementos didatizantes/ Sim. Quais? Exemplificação.  Não (X) 
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Explicativos  
 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  

 
Não (X) 
O crédito da fonte aparece só no final 
da matéria. 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Meninos e 
meninas sabem, sim, que, se 
transarem sem nenhum tipo de 
proteção, estarão correndo o 
risco de serem pais [...] Porém, 
as estatísticas mostram que 
pouca gente acredita nessa 
possibilidade”, “O problema é 
que, na maioria dos casos, isso 
não acontece”, “Por mais que 
adore o bebê”, “Não se iluda  
achando que seu namorado”, 
“Por essas e mais uma porção 
de outras razões que você já 
está cansada de saber, pense 
muito bem antes de transar sem 
proteção”, “Será que você, 
ainda tão jovem, está preparada 
para isso?”  

Não 

 
 
 

  
 Identificação 

 
Revista Atrevida/Fevereiro de 2006/Páginas 102 a 103 

  
 Título  

 
Ora, pílulas! 

  
 Espaço dedicado ao tema 

 
Número de páginas da matéria: 02 
Número de páginas editoriais: 75 

  
 Chamada na capa 

 
Sim  

 
Não (X) 

 Temática  Práticas 
sexuais   

Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 
(X) 

Abuso/ 
violência 
sexual 

  
 Descrição 

 
Breve descrição da matéria: responde as dúvidas mais 
frequentes das leitoras sobre a pílula.  

 Trecho da matéria “Sabe aquelas dúvidas que martelam sua cabeça, mas que 
você não tem coragem de esclarecer com sua mãe para não 
dar bandeira de que já está pensando em transar?” 
“Transar é coisa séria! Por isso, uma dica: quando estiver 
100% segura de que quer iniciar sua vida sexual, procure 
um médico de sua confiança.” 
“Lembre -se de que a pílula não vai protegê-la das doenças 
sexualmente transmissíveis!” 

 Autoria Isabel Taranto – jornalista 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento -  
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Fonte 
especializa-da 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fonte 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Comparação.  Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
 O crédito da fonte aparece no abre da 
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matéria. 
 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Sabe 

aquelas dúvidas que martelam 
na sua cabeça, mas que você 
não tem coragem de esclarecer 
com sua mãe para não dar 
bandeira de que já está 
pensando em transar?”, “Os 
hormônios contidos neles [...] 
funcionam inibindo a 
ovulação e também agem 
para dificultar a migração dos 
espermatozóides”, “Afinal de 
contas, o comprimido não 
previne doenças sexualmente 
transmissíveis”, “Transar é 
coisa séria! Por isso, uma 
dica: quando estiver 100% 
segura de que quer iniciar sua 
vida sexual, procure um 
médico de sua confiança”, “E 
mais uma vez vamos dizer: 
não se esqueça da 
camisinha!”. 

Não 

 
 
 

 Identificação Revista Atrevida/Edição 148/dezembro de 2006/Páginas 
52 

 Título  A primeira vez a gente não esquece 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 01 

Número de páginas editoriais: 73 
 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas sexuais  

(X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: o intuito é orientar para a 
primeira relação sexual, começa com teste para que ela 
descubra se está pronta, ênfase nos cuidados com 
proteção. 

 Trecho da matéria “Não tenha vergonha nem medo de pedir a ele para usar a 
camisinha.” 
“Por mais curiosa ou apaixonada que esteja, é bom pensar 
bastante (e se cuidar) antes de sua primeira vez.”   
No teste: “Sabe que possui maturidade emocional para 
dar esse passo?” 

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Dois depoimentos (com fotos) de meninas com 

idade entre 18 e 19 anos, contando sobre as suas primeiras 
vezes. 

 Trecho do depoimento “Eu e meu namorado já tínhamos tentado algumas vezes, 
mas [...] desistíamos [...] Depois, contei para os meus 
pais.”  
“Minha primeira transa foi bem inesperada, mas tenho 
certeza que foi no momento certo e com a pessoa certa 
[...] me deu muito peso na consciência por ele não ser 
meu namorado.” 

 Fontes  Membro da 
comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 

Especialis -
ta 
(cientista) 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 
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internacional  universidade (X) 
 Elementos didatizantes/ 

Explicativos  
Sim. Quais?  Não (X) 

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  
 

Não (X) 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Está certa de 
que realmente está a fim?”, 
“Já conversou com seus 
pais?”, “Se respondeu não a 
apenas uma, é melhor  
pensar”. “Um conselho: não 
tenha pressa”, “Não tenha 
vergonha nem medo de pedir 
a ele para usar camisinha”, 
“Caso ele não queira cooperar, 
diga que...”  

Não 

 
  
 Identificação 

 
Revista Atrevida/Edição 144/agosto de 2006/Páginas 64 a 
66 

  
 Título  

 
Vamos falar de sexo? 

  
 Espaço dedicado ao tema 

 
Número de páginas da matéria: 03 
Número de páginas editoriais: 96 

  
 Chamada na capa 

 
Sim (X) 

 
Não 

 Temática  Práticas 
sexuais  (X) 

Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

  
 Descrição 

 
Breve descrição da matéria: o intuito é incentivar a 
menina a conversar mais sobre sexo, principalmente para 
tirar dúvidas: com médico, namorado, pais e amigas. 
Indica, inclusive, o que e como conversar com cada um. 

 Trecho da matéria “Não hesite em abordar o assunto camisinha por medo de 
perdê-lo [o namorado] [...]. Aquela velha história de 
pintou-a-atração-e-eu-não-pude-resistir sugere que [...] a 
transa rolou sem querer, por culpa da lua cheia. A idéia do 
imprevisto pode até parecer romântica. Mas quem já ficou 
grávida sem esperar sabe que, na maioria dos casos, as 
coisas não acontecem como no cinema”. 
“Se você não se sente muito à vontade para perguntar a 
sua mãe o que é orgasmo, tudo bem [...] sexo é um 
assunto delicado mesmo [...] mas é importante [...] 
começar, de alguma forma, essa conversa com eles”.  

 Autoria Rose Mercatelli – jornalista 
 Participação do (a) jovem Sim. Resultado de pesquisa com adolescentes, a pergunta 

era: “Com quem você tira suas dúvidas sobre sexo”. 
50,85% com as amigas, 27,37% com a mãe, 13,17% com 
o namorado e 8,88% com o ginecologista. 

 Trecho do depoimento - 
 Fontes  Membro da 

comunidade 
escolar e  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Sem 
crédit
o de 
fontes 
(X) 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? 
Exemplificação, comparação. 

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  Não (X) 
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 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Não vale 

ficar martelando dúvidas”, “É 
só procurar a pessoa certa”, 
“Acredite: vai ser muito bom 
pra você”, “Com o namorado, 
o papo [...] também pode e 
deve rolar”, “A gente 
responde: e por que não?”, 
“Ninguém melhor do que um 
profissional treinado [...] para 
acabar com suas dúvidas, 
mesmo aquelas que você 
considera muito íntimas”, 
“Com uma doutora, quem 
sabe , você se sente mais à 
vontade?”, “Dá para dividir 
algumas dúvidas com suas 
amigas. Porém, certos 
assuntos [...] cabem somente  
em conversas a dois”, “Que 
tal se preservar mais?”    que 
realmente está a fim?”, “Já 
conversou com seus pais?”, 
“Se respondeu não a apenas 
uma, é melhor pensar”. “Um 
conselho: não tenha pressa”, 
“Não tenha vergonha nem 
medo de pedir a ele para usar 
camisinha”, “Caso ele não 
queira cooperar, diga que...”  

Não 

 
 
 

  
 Identificação 

 
Revista Atrevida/Edição 146/outubro de 2006/Páginas 82 
a 83 

 Título  Chegou a hora? 
 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 02 

Número de páginas editoriais: 88 
 

 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática Práticas 

sexuais  (X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: o teste pretende mostrar se a 
menina está pronta para a primeira experiência sexual. 

 Trecho da matéria “O gato vive pressionando, seus hormônios também, mas 
você ainda não sabe se está pronta para transar? Faça o 
teste, pense bem e decida-se!”. 
 

 Autoria Não identificada. 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento - 
 Fontes  Membro da 

comunida-
de escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade 

Outras 
fontes 

Não há 
crédito 
de 
fonte. 
(X) 

 Elementos didatizantes/ Sim. Quais?  Não (X)  
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Explicativos  
 Verbos introdutores de opinião Sim. Quais?  

 
Não (X) 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Talvez 
fosse melhor dar um 
tempo”,  
“Depois, é bom saber falar 
o que sente”, “Assim, não 
ficará tão sujeita às 
pressões”, “Na dúvida, é 
melhor escutar a voz da 
razão”, “pode apostar que 
não vai se arrepender”, “Ao 
que tudo indica, você já 
se sente pronta”, “Você faz 
bem em não transar só por 
curiosidade”.  

Não 

 
  
 Identificação 

 
Revista Atrevida/abril de 2006/Páginas 100 a 102 

  
 Título  

 
Eu, grávida? 

 Espaço dedicado ao tema Número de páginas da matéria: 03 
Número de páginas editoriais: 75 

 Chamada na capa Sim  Não (X) 
 Temática  Práticas 

sexuais   
Orientação 
sexual  

Gravidez 
(X)  

AIDS e DST’s Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência 
sexual 

 Descrição Breve descrição da matéria: busca explicar o fenômeno da 
maternidade na adolescência, que não pára de crescer, fala 
sobre as perdas de quem vira mamãe precocemente. Box 
só para os meninos e outro para a garota que já 
engravidou.  

 Trecho da matéria “Agora imagine: como uma menina que ainda está em 
busca do próprio caminho rumo à idade adulta pode estar 
preparada para cuidar de um outro ser totalmente 
dependente dela?” 
“Quem quer estudar para ter uma carreira [...] se cuida e 
não engravida. Sabe que ter um filho cedo significa abrir 
mão dos projetos.” 
Para quem já engravidou: “Caso ainda não tenha contado 
aos seus pais, não espere mais [...] Nesse momento, mais 
do que nunca, você precisa de apoio.” 
“Procure fazer o pré-natal o mais rápido possível.” 

 Autoria Rose Mercatelli, jornalista. 
 Participação do (a) jovem Não.  
 Trecho do depoimento - 
 Fontes  Membro da 

comunida-
de escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacio-
nal 

Especialis -
ta 
(cientista) 
 

Especialista 
(cientista) ligado 
a uma 
universidade  
(X) Especialista 
ligada à 
Faculdade de 
Medicina do 
ABC. 

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 

 Elementos didatizantes/ 
Explicativos  

Sim (X). Quais? Comparação, 
nomeação, metáfora, 
exemplificação, parafrasagem. 

Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim (X). Quais? Avisa, avisa, Não 
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afirma, analisa.  
 

 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Todo mundo 
está careca de saber que, basta 
transar uma vez, e já está 
correndo o risco [...] Mas 
acredite [...]”, “Apesar da 
informação [...], a galera 
continua vacilando [...]”, “E se 
isso já assusta aos 19, que 
dirá aos 11 anos [...] Pois 
saiba que este é um dos dados 
[...]”, Por que diabos esses 
índices continuam 
crescendo?”, “Você mesma  
deve ter uma amiga [...]”, 
“Muitos adolescentes até 
conhecem métodos [...]. Mas, 
na verdade, não sabem direito 
como usá-lo.”, “Com isso, não 
obtém as informações [...]”, 
“Isso para não falar  que 
ainda existem muitos meninos 
que se recusam a usar 
camisinha [...]”, “Ou seja , em 
10 mulheres [...], “Daí a 
dificuldade em calcular [...]”, 
“Além disso, algumas garotas 
[...] só não imaginam [...]”, 
“[...] pelo menos serão amadas 
[...]”, “Porém, os especialistas 
[...]”, “Ninguém duvida que a 
maternidade [...] Porém, é 
também [...]”, “Se a 
maternidade já mexe [...], “[...] 
pois existem vários problemas 
[...]”, “E é bom lembrar  
também que [...]”, “[...] e,  
conseqüentemente, maior 
probabilidade [...]”, “Quanto 
mais cedo [...] mais chances 
[...]”, “Por fim, se seu bebê já 
nasceu [...]” 

Não 

 
 
 

  
 Identificação 

 
Revista Atrevida/Outubro de 2006/Páginas 68 a 71 

  
 Título  

 
O mapa da mina... e do mino 

  
 Espaço dedicado ao tema 

 
Número de páginas da matéria: 03 
Número de páginas editoriais: 75 

 Chamada na capa Sim (X) Não 
 Temática  Práticas sexuais  

(X) 
Orientação 
sexual  

Gravidez  AIDS e 
DST’s 

Métodos 
contraceptivos 

Abuso/ 
violência sexual 

  
 Descrição 

 
Breve descrição da matéria: explica o que acontece tanto 
no corpo da menina quanto do menino desde o primeiro 
momento em que se sentem atraídos, culminando na 
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explicação das reações do organismo durante a 
experiência sexual.  

 Trecho da matéria “Assim que ‘percebem’ que estamos indo para os 
finalmente [...] o corpo começa a se preparar.”  
“A sensação de prazer se intensifica [...] Depois, vem 
uma sensação de calma. Se você adivinhou que a culpa é 
das endorfinas, parabéns. Entendeu direitinho a lição de 
química mais interessante do planeta.” 
“Quando as meninas reclamam que meninos só pensam 
naquilo, em boa parte estão dizendo a verdade.” 
“[...] é denunciado pelo próprio pênis que, mesmo sem o 
seu dono querer, se apronta para o ‘vamos ver’.” 
[Para explicar a possível dificuldade de ereção nos 
meninos] “Mas, às vezes, o nosso herói, sentimos dizer, 
falha. Ou seja: quando deve se mostrar alerta, ele 
simplesmente fica tímido [...]” 

 Autoria Rose Mercatelli, jornalista. 
  
 Participação do (a) jovem 

 
Não.  

  
 Trecho do depoimento 

 
- 

 Fontes  Membro da 
comunida- 
de escolar  

Membro 
do 
governo 

Membro de 
um 
organismo 
internacional 

Especialista 
(cientista) 
(X) Uma 
psicóloga de 
hospital 
privado 

Especialista 
(cientista) 
ligado a uma 
universidade  

Outras 
fontes 

Sem 
crédito 
de fonte 

  
 Elementos didatizantes/ 

Explicativos  
 

 
Sim (X). Quais? Nomeação, 
definição, comparação,  
exemplificação, parafrasagem. 

 
Não  

 Verbos introdutores de opinião Sim (X). Quais? Explica.  
 

Não 
 

 Operadores argumentativos Sim (X). Quais? “Mas o bom 
da história é que [...]”, 
“Mesmo que você seja tímida 
[...]”, “Porém, se depois de 
encontrar [...]”, “Não há 
melhor tratamento [...], “[...] 
não corre em suas veias 
apenas quando você dá de 
cara [...]”, “É bom lembrar 
que [...]”, “E, como se não 
bastasse, é denunciado [...]”, 
“Ou seja: quando deve se 
mostrar alerta [...]”, “Como 
você já sabe [...]”, “Depois da 
transa, aí, sim [...]”, “Caso 
contrário, a missão [...]”, 
“Então, pode acontecer [...]”, 
“Nem precisa dizer [...]”, “[...] 
quanto maior  o tal,  mais 
poderoso [...]”, “O que não 
quer dizer que [...]”, “Apenas  
que sua paixão [...]”,    está 
careca de saber que, basta 
transar uma vez, e já está 
correndo o risco [...] Mas 
acredite [...]”, “Apesar da 
informação [...], a galera 

Não 



140 
 

continua vacilando [...]”, “E se 
isso já assusta aos 19, que 
dirá aos 11 anos [...] Pois 
saiba que este é um dos dados 
[...]”, Por que diabos esses 
índices continuam 
crescendo?”, “Você mesma  
deve ter uma amiga [...]”, 
“Muitos adolescentes até 
conhecem métodos [...]. Mas, 
na verdade, não sabem direito 
como usá-lo.”, “Com isso, não 
obtém as informações [...]”, 
“Isso para não falar  que 
ainda existem muitos meninos 
que se recusam a usar 
camisinha [...]”, “Ou seja , em 
10 mulheres [...], “Daí a 
dificuldade em calcular [...]”, 
“Além disso, algumas garotas 
[...] só não imaginam [...]”, 
“[...] pelo menos serão amadas 
[...]”, “Porém, os especialistas 
[...]”, “Ninguém duvida que a 
maternidade [...] Porém, é 
também [...]”, “Se a 
maternidade já mexe [...], “[...] 
pois existem vários problemas 
[...]”, “E é bom lembrar  
também que [...]”, “[...] e,  
conseqüentemente, maior 
probabilidade [...]”, “Quanto 
mais cedo [...] mais chances 
[...]”, “Por fim, se seu bebê já 
nasceu [...]” 
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