
Plantão no MSN inclui conselhos sentimentais 
 
Aos 44 anos, a psicóloga Cristina Romualdo é popular no MSN: tem mais de 1.400 contatos -
quase todos adolescentes. É ela quem responde às dúvidas deles nos papos instantâneos do 
SOSex. 
 
O Folhateen acompanhou um plantão seu; todos os usuários foram avisados sobre a presença 
da reportagem. 
 
"Oi, tudo bem? Você é mulher ou homem? É gineco[logista]?", começa a garota de 17 anos. 
"Por que às vezes sinto o meu ovário tão frágil?" 
 
Cinco outras janelas piscam, mas Cristina faz diversas perguntas para descobrir que parte do 
corpo, afinal, dói. Por fim, digita: "Você deve ir ao médico"; "Nem falo com o meu médico. 
Tenho vergonha"; "Mas tem que perder a vergonha!" 
 
Ela abre outra janela e lê: "Boa tarde. Esse serviço é aquele pra tirar dúvidas, né? Tem como 
eu conseguir me controlar e não ejacular sem camisinha?". O garoto tem 17 anos. "Não. Nem 
pense!" 
 
O público do SOSex é 70% feminino; a maioria tem de 17 a 22 anos. "Um ou outro é mais 
direto, mas demora até falarem a real", diz a psicóloga. Por isso, o MSN é mais eficaz que e-
mail e redes sociais, acredita. "Ele permite resposta imediata e diálogo; o orientador pode 
pedir mais detalhes e o jovem, mais esclarecimentos." 
 
Às vezes, eles chamam o S.O.S. pois querem conselhos. 
 
"Estou na iminência de conseguir uma gata. Conheci pela internet, mas ela é jogo duro. Quero 
marcar um encontro pessoal. O que faço? Eu sou feio?", escreve um menino. 
 
"Meu ex quer transar comigo, e eu tô a fim de transar com ele, mas não quero que ele fale na 
escola", envia uma menina. 
 
Os brasileiros destinam 25% de seu tempo on-line para bater papo pelo MSN. 
A garota da dor no ovário chama de novo. "Agora preciso sair, obrigada. Até que horas você 
vai ficar on[line]?"  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2009, Folhateen, p. 6-8. 


