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RESUMO 

 

A pesquisa pretende demonstrar como e de que forma a revista Capricho influencia o 
consumo de moda das adolescentes. Para isso, foi utilizado como base teórica a análise de 
recepção, os modos de apropriação e a construção da identidade adolescente. Uma pesquisa 
qualitativa, baseada na técnica do grupo focal e do questionário. Foi feito uma mediação sobre 
as capas da revista Capricho, a partir dos conteúdos de moda, a fim de identificar a forma 
como estes influenciam os estilos e vestuário das adolescentes. Além disso, foi feito uma 
análise detalhada das capas, com a finalidade de identificar os atrativos da revista. Assim, 
pôde-se compreender que as adolescentes buscam na revista  informações que contribuam 
para o desenvolvimento de suas personalidades, sendo a linguagem e a variedade de assuntos 
os fatores determinantes para que a revista Capricho seja considerada como leitura favorita 
em assuntos referentes a moda, beleza e comportamento. 
 

Palavras-chave: moda, identidade, adolescentes, recepção e modos de apropriação 

 

 

ABSTRACT 

 

The research aims to demonstrate how and how it influences the magazine Capricho 
consumption of fashion for adolescents. For this reason it was used as a theoretical basis for 
analysis of reception, the modes of ownership and construction of adolescent identity. A 
search qualitative, based on the technique of focus group and the questionnaire. It was done 
on a mediation the covers of Capricho from the content of fashion in order to identify how 
these influencing the styles of dress for adolescents. In addition, an analysis was done detailed 
the covers, to identify the attractions of the magazine, as quoted by interviewed. Thus, one 
can understand that teenagers look at the magazine, information to assist in the development 
of their personalities, and the language variety of issues and the determining factors for the 
Capricho is the favorite, and the content of fashion and beauty emphasize this preference. 
 

Keywords: fashion, identity, adolescents, reception and modes of ownership 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais o papel da mídia na moda tem se expandido e se tornado elemento 

fundamental para divulgação das coleções anuais, ficando cada vez mais evidente que a 

indústria da moda necessita deste espaço para que o público consumidor tenha contato com as 

produções. Joffily (1999, p.28) afirma que a "moda é um fenômeno social e cultural, cabe a 

ela refletir o gosto de uma época, de uma década ou, melhor dizendo, de um determinado 

período histórico”.  

 Como conseqüência disso, o jornalismo de moda tem se aprimorado e necessita de 

maiores estudos em relação a seus conteúdos e ambições. Benstock e Ferriss (2002, p.34) 

justificam averiguando que "todas as revistas de moda e beleza são, em última análise, 

manuais para tipos especiais de treinamento em feminilidade". Em outras palavras, as revistas 

de moda são os veículos responsáveis por transmitir informações sobre o mundo da moda. 

Assim sendo, elas definem o que é importante publicar e, conseqüentemente, pautam como 

uma mulher deve parecer feminina. 

 A opção desta pesquisa em ter como foco de investigação a relação do público 

adolescente com questões referentes à moda deve-se ao forte crescimento do mercado 

destinado a este setor. Os jovens estão começando a trabalhar cada vez mais cedo, adquirindo 

poder de compra, o que os torna alvo de um mercado direcionado. Feghali e Dwyer (2006, 

p.85) constatam que "o mercado para adolescentes está se firmando como um dos mais 

promissores da moda. (...), os jovens estão organizando-se, cada vez mais, em grupos com 

ideologia, figurino e comportamentos claramente definidos".  

 Um dos objetivos principais deste estudo busca compreender como os conteúdos de 

capa das revistas são escolhidos e como atingem a percepção feminina adolescente. Para 

tanto, foi analisado o conteúdo das chamadas das matérias e fotos utilizadas nas capas da 

revista Capricho, com o intuito de compreender os elementos que seduzem o público-alvo. 

Ou seja, buscou-se entender se as revistas de moda são objetos jornalísticos ou objetos que 

ditam a moda. Feghali e Dwyer (2006) dizem que o jornalista de moda tem o dever de reunir 

informações sobre a indústria da moda, para assim transmitir aos leitores. Baseando-se nas 

autoras, a proposta desta pesquisa foi também buscar entender como as revistas tratam a 

produção do conteúdo jornalístico em moda e como é a recepção destes produtos para o 

público-alvo.  

 Sabe-se que o jornalismo tem a função de informar, transmitir informações 

verossímeis, tratar de fatos e daquilo que é de interesse público e não do que é de interesse do 
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público. Outra questão contemplada nesta investigação foi observar as possíveis relações com 

a cultura de massa, no sentido de descobrir até que ponto a escolha das massas é influenciada 

pela simples transmissão de informações através dos meios midiáticos e até que ponto 

acontece o contrário. 

 Estas preocupações de estudos datam desde a Escola de Frankfurt, com Adorno, que 

estudava os efeitos dos Meios de Comunicação de Massa e a homogeneização cultural. Onde 

era fundamental descobrir se a produção de símbolos culturais em larga escala poderia atingir 

de maneira maléfica as sociedades e se a cultura de massa se apropriava de símbolos da alta 

cultura.                                                                          

O que se tentou verificar, neste estudo, é se a massificação dos símbolos faz com que 

as pessoas procurem se diferenciar através da individualização ou utilizam a moda como 

forma de se aproximarem do comum. 

 Para Castells (1999, p. 41 e 42) “cada vez mais, as pessoas organizam seu significado 

não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são”, o autor 

acrescenta ainda que “acredito no poder libertador da identidade sem aceitar a necessidade de 

sua individualização ou de sua captura pelo fundamentalismo”. Sendo assim, utiliza-se a 

citação do autor no intuito de fundamentar o objetivo principal da pesquisa, cuja intenção foi 

saber se a moda pode ser uma forma que as adolescentes encontraram de representar suas 

identidades.  

 Após uma breve introdução sobre o tema em questão, o capítulo dois traz um 

panorama sobre o gênero feminino na sociedade, relacionando-o à construção da identidade 

das adolescentes e ao consumo da moda. Neste capítulo, procurou-se contextualizar a 

influência da identidade feminina na evolução da identidade das adolescentes, partindo de 

como a mídia traça o perfil de mulher modelo e a forma como esta questão afeta o 

comportamento das adolescentes. Além disso, também foi estudado como a moda interfere na 

construção da identidade das adolescentes. 

 No capítulo três são apresentados referentes teóricos acerca do jornalismo, da moda e 

revistas. Há um breve levantamento histórico de como surgiram as revistas desde o 

lançamento da primeira direcionada ao público feminino. Após este recorte histórico, foi 

esboçada uma pequena introdução sobre a forma com que a moda foi sendo pautada na mídia. 

Como as revistas surgiram há muitos anos atrás, abordou-se um pouco sobre o mercado 

segmentado desta mídia, destacando o mercado midiático direcionado às adolescentes. Para 

encerrar o capítulo, foi apresentado como a moda é publicada nas revistas femininas e como, 
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ao longo dos anos, se tornou assunto indispensável na imprensa feminina, uma vez que a 

moda é o motor de arranque deste tipo de mídia. 

 No capítulo quatro, é apresentado um levantamento bibliográfico situando alguns 

autores que são referência ao estudar a imagem, os modos de apropriação, o contrato de 

leitura e a recepção. Este capítulo foi indispensável para a realização da análise da pesquisa 

por sustentar teoricamente as abordagens durante a análise da recepção das adolescentes e os 

modos de apropriação das mesmas, diante dos conteúdos de capa da revista Capricho. 

 Para dar conta da análise, foi necessário estabelecer o foco da pesquisa e os percursos 

metodológicos que seriam seguidos. Portanto, no capítulo cinco são explicitados quais foram 

os caminhos percorridos. Além disto, foi definido o objeto de estudo, neste caso, a revista 

Capricho, onde é apresentado um breve histórico da revista desde 1952, ano de sua criação, 

até o ano de 2008. Em seguida foi apresentado um breve perfil das contribuintes da pesquisa. 

 Somente no capítulo seis é apresentada a análise da pesquisa. Para tanto, procurou-se 

separar a análise da recepção da revista Capricho por categorias, a fim de facilitar o 

entendimento. O capítulo foi estruturado com base nos dados coletados no grupo focal e nas 

entrevistas, permitindo que se fizesse um panorama de como a Capricho é vista por seu 

público-alvo e como as adolescentes classificam os conteúdos da revista. 
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2. MODA E UNIVERSO FEMININO: AS ADOLESCENTES E A CONSTRUÇÃO DE 
IDENTIDADES 
 
2.1 PANORAMA DO FEMININO NA SOCIEDADE 
 
 

É através do gênero, que ao longo dos anos, o masculino exerce poder sobre o 

feminino como um ponto de passagem para as relações dominantes exercidas pelos homens. 

Lipovetsky (2000, p.68) explica dizendo que “as leis, as representações, a moral, a psicologia, 

os papéis relativos à sexualidade, tudo converge para assegurar a supremacia viril e a 

subordinação das mulheres”. 

Retornando ao passado, pode-se observar que na Grécia, a mulher tinha como função 

primordial a reprodução da espécie humana e tudo aquilo que garantisse a subsistência do 

homem (fiação, tecelagem, alimentação). Sendo assim, a mulher era privada do 

conhecimento. 

No século XX, embora tenham conquistado alguns direitos, o preconceito contra as 

mulheres ainda existe. Alves e Pitanguy (1985) afirmam que a luta por um lugar na sociedade 

persiste. As autoras relatam o episódio de dia 8 de março de 1857, quando as operárias de 

uma indústria têxtil de Nova Iorque fizeram uma marcha pela cidade protestando os salários 

baixos e reivindicando uma jornada de trabalho de 12 horas, as lutas também objetivavam o 

direito do voto. Mesmo com todo esforço, este direito só foi concedido às mulheres em 1920, 

após o movimento sufragista1. 

No Brasil, a conquista do direito de voto iniciou-se em 1910, com a professora 

Deolinda Daltro, fundadora do Partido Republicano Feminino. Mas, somente em 1927 o 

estado do Rio Grande do Norte inclui este direito em sua Constituição. Foi a partir de então, 

que as mobilizações femininas se intensificaram, conquistando, em 1932, o direito de sufrágio 

às mulheres.  

 Os anos de 1930 e 1940 significam o período em que as mulheres puderam votar, 

serem votadas, estudar e ingressar no mercado de trabalho. Alves e Pitanguy relatam: 

 

A luta contra a discriminação implica, assim, na recriação de uma identidade 
própria, que supere as hierarquias do forte e do fraco, do ativo e do passivo. 
Identidade esta em que as diferenças entre os sexos sejam de complementaridade e 
não de dominação. Em que força e fraqueza, atividade e passividade não se 
coloquem como pólos opostos definidores do masculino e feminino, e sim como 
parte da totalidade dialética contraditória, do ser humano (ALVES e PITANGUY, 
1985, p. 57).  

                                                 
1 O movimento pelo sufrágio feminino é de cunho social, político e econômico, tendo o objetivo de estender às 
mulheres o direito ao voto.  
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 Então, desde a conquista do direito de voto para as mulheres, nos países democráticos, 

o movimento feminista voltava à tona. Mira (2001, p.68) explica que “conhecidos como a 

segunda onda feminista, os novos movimentos reivindicavam a igualdade de oportunidades 

para homens e mulheres no trabalho, na política e na esfera pública”. 

Estes movimentos desencadearam, nas mulheres, a ambição pela realização pessoal e o 

desejo pela autonomia. Ou seja, passaram a buscar sua identidade como indivíduos, como 

pessoas auto-suficientes e não apenas como mães e esposas. 

Foi desta forma, que as mulheres garantiram seu direito à cidadania e assim, sua 

condição natural de existência feminina, buscando basear sua identidade através do trabalho. 

Modelo histórico que Lipovetsky (2000) chama de terceira mulher2·. A promoção da mulher 

lhe conferiu o direito de compra e o dever de afirmação de sua identidade feminina, baseada 

na beleza. Morin (2005, p.144) complementa dizendo que “a emancipação da mulher se da 

não só pela promoção social (acesso às carreiras masculinas, aos direitos políticos, etc.), mas 

também pela hipererotização e pela transformação da servidão doméstica em controle 

eletrodoméstico”. 

 Ao longo do século XX, a imprensa feminina, o cinema, a publicidade e a moda 

propagam referências sobre ideais de feminilidade. São mostrados modelos esbeltas, com 

corpos perfeitos e roupas deslumbrantes representando o padrão de beleza da mulher. Assim, 

a beleza entra na era das massas. Lipovetsky (2000) nos informa que a glorificação do belo 

passa a fazer parte da imprensa, das indústrias de cinema, da moda e dos cosméticos. 

 Entende-se assim, que as mulheres se livraram das antigas ideologias domésticas, 

sexuais e religiosas e passaram a ser escravas da beleza. Devido à superexposição da cultura 

do belo, através da mídia, as mulheres começaram a buscar, cada vez mais, o ideal de beleza 

veiculado. Lipovetsky (2000, p.149) ressalta que “as imagens superlativas do feminino 

veiculadas pela mídia acentuam o terror dos arranhões da idade, geram complexo de 

inferioridade, vergonha de si, ódio do corpo”. Neste sentido, com a concepção de não sentir-

se de acordo com os padrões de beleza. 

 As mensagens divulgadas pela mídia, a respeito da beleza feminina, invadiram o 

cotidiano das mulheres e as assombram diariamente. Lipovetsky (2000) destaca que: 

 

                                                 
2 Lipovetsky (2000, p. 236 e 237) explica que: de agora em diante é um novo modelo que comanda o lugar e o 
destino social do feminino. Novo modelo que se caracteriza por sua autonomização em relação à influência 
tradicional exercida pelos homens sobre as definições e significações imaginário-sociais da mulher.  (...) tanto a 
primeira quanto à segunda mulher estavam subordinadas aos homens; a terceira mulher é sujeita de si mesma. A 
segunda mulher era uma criação do homem, a terceira é uma autocriação feminina. 
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Não é de modo algum abalando a confiança e a auto-estima das mulheres que o 
código da beleza funciona como uma máquina política, É orientando os sonhos, as 
expectativas e as paixões femininas antes para o sucesso privado que para o sucesso 
público (...). Sem dúvida, as mulheres, têm agora, e cada vez mais, ambições 
profissionais, empresariais e políticas. Mas continua a ser verdade que a valorização 
da beleza feminina não cessa de trabalhar para dar mais peso ao sucesso íntimo que 
ao sucesso organizacional (...) (LIPOVETSKY, 2000, p.153).  

 

Embora a identidade esteja associada com a diferença física sexual, o conceito de 

identidade feminina vai, além disso, uma vez que as diferentes formas culturais com que os 

homens e as mulheres são tratados, como contextualizado anteriormente, deve-se à história. 

Sendo assim, entende-se que a identidade feminina decorre de um processo social. 

 

2.2 O FEMININO NA MÍDIA 

 

 Para pensar na figura feminina, devem-se levar em conta os padrões culturais que as 

rodeiam. Neste sentido, o potencial da mídia, a partir de seus conteúdos de moda e 

comportamento  está diretamente ligado com os protótipos das condutas femininas, baseados 

na beleza, comportamento e na moda. 

Ao traduzir as relações gerais entre os seres humanos, a moda também reflete as 

condições socioculturais de cada individuo Martin. Sobre este aspecto, Barbero (2001) 

explica: 

 

É tudo o processo de socialização o que esta se transformando pela raiz ao trocar o 
lugar onde se mudam os estilos de vida. Hoje essa função mediadora é realizada 
pelos meios de comunicação de massa. Nem a família, nem a escola - velhos redutos 
da ideologia são já o espaço chave da socialização, os mentores da sua conduta são 
os filmes, a televisão, a publicidade, que começam transformando os modos de 
vestir e terminam provocando uma metamorfose dos aspectos morais mais 
profundos (MARTIN-BARBERO, 2001, P. 70). 

 

Isso quer dizer que os meios de comunicação são os fatores determinantes do modo de 

vida das pessoas. Para estar participando da sociedade posta torna-se necessário fazer parte 

das escolhas que esta sociedade consome, assim sustentando o mutante processo de 

socialização e de auto-afirmação. 

A cultura de massa tem se dirigido para a divulgação de valores femininos, em uma 

sociedade em que os valores vitais da condição do ser humano são enfraquecidos. Podemos 

dizer que esta mesma cultura de massa é masculinizada, uma vez que a imprensa, em geral, 

produz seus conteúdos direcionados tanto aos homens quanto às mulheres. E neste caso, os 

temas femininos são identificáveis. 
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É nesse sentido que a imprensa, destinada especialmente às mulheres, ganha força. 

Essa imprensa feminina incorpora os assuntos, transformando-os, equilibrando os assuntos de 

interesse feminino, com os da feminilidade moderna. A imprensa feminina aborda temas 

ligados a casa e ao bem-estar, da mesma forma que como à sedução e ao amor. Conforme 

Morin (2005, p.141): 

 

A mulher modelo desenvolvida pela cultura de massa tem aparência de boneca do 

amor. As publicidades, os conselhos estão orientados de modo bastante preciso para 
os caracteres sexuais secundários (cabelos, peitos, boca, olhos), para os atributos 
erógenos (roupas de baixo, vestidos, enfeites), para o ideal de beleza delgado, 
esbelto – quadris, ancas, pernas (MORIN, 2005, p.141). 

 

São esses os fatores que acarretam a eterna busca pelo novo, seja através das roupas ou 

dos cosméticos, mas que lhes conceda o prazer de afirmarem sua individualidade, sua 

jovialidade e seu poder de sedução. 

Morin (2005, p.142) nos explica como ocorreu o processo de democratização da moda, 

narrando como ela conseguiu atingir as massas: 

 

O primeiro motor da moda é, evidentemente, a necessidade de mudança em si 
mesma da lassidão do já visto e da atração do novo. O segundo motor da moda é o 
desejo da originalidade pessoal por meio da afirmação dos sinais que identificam os 
pertences à elite. Mas esse desejo de originalidade, desde que a moda se espalhou, se 
transforma em seu contrário; o único, multiplicando-se, vira padrão. E é então, que a 
moda se renova aristocraticamente, enquanto se difunde democraticamente 
(MORIN, 2005, p.142). 

 

Ou seja, a cultura de massa populariza a moda permitindo que a massa se aproxime da 

elite. Mas antes que isso ocorra, ela muda incessantemente, acentuando o desejo pelo 

consumo.  

A moda é uma prática significante e construtiva das identidades sociais dos 

indivíduos. As roupas criam comportamentos por sua capacidade de impor e permitir que as 

pessoas afirmem suas identidades. 

Silva (2000) nos explica que as identidades são marcadas por meio de símbolos. 

Assim, entendemos que a moda pode ser classificada como um símbolo, através do qual, 

representamos nossas afinidades. Ele diz ainda, que existem associações entre a identidade da 

pessoa e as coisas que ela usa.  

 É a partir disto, que o pensamento de Barnard (1958) torna-se necessário, quando o 

autor diz que a moda e indumentária não só expressam mensagens, como também constituem 
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relações sociais. Ou seja, através da moda o feminino, as adolescentes, as tribos3, os grupos, 

podem ser representados, uma vez que a moda constrói e comunica identidades.   

O perfil de mulher modelo4, construída pela mídia, novamente, converge para o ideal 

de beleza, dito anteriormente, estimulando a busca pelo novo, pela última moda. Sendo que 

esta é capaz de comunicar parte da identidade de quem as usa, pois, o ideal estético contribui 

com a forma que as mulheres se vêem e com o modo como querem ser vistas. 

A matéria-prima da imprensa feminina é transformar os desejos das mulheres em 

conteúdos. Por ser uma imprensa de abordagens múltiplas, consegue mexer tanto com os 

sentimentos como com a vida diária das leitoras. Assim, a imprensa consegue se aproximar do 

perfil das adolescentes através de seus conteúdos. 

Imprensa feminina é um conceito definido pelo sexo, isto é, destinada ao gênero 

feminino, cujo público faz parte da definição do conteúdo. Surgiu no mundo Ocidental no fim 

do século XVII e até hoje só tem crescido. Buitoni (1986, p.9) relata que “a mulher, então, faz 

parte da caracterização da imprensa feminina, seja como receptora e, às vezes, como 

produtora também”. 

Como imprensas femininas focalizam-se, preferencialmente, os meios impressos, pois, 

são mais abundantes. Resumem-se em revistas de moda, culinária, fotonovelas, ou qualquer 

veículo que se destine à distração, lazer ou consumo. 

Sendo assim, o jornalismo feminino serve à moda, como instrumento de divulgação e 

publicidade, dando-lhe garantia de alargamento de sua audiência. Faz uso da publicidade para 

promover uma representação sedutora dos conteúdos colocados em circulação, vendendo, 

além de produtos, modos de vida, num cenário onde o consumo generalizado é defendido. 

A moda traduz as relações gerais entre os seres humanos, a partir do sexo, cultura, 

faixa etária, condições financeiras, etc. É através dela que o feminino ou masculino é 

expresso, podendo ser considerada uma forma de identificação. 

Somos induzidos a escolher uma forma de nos representar de modo que transpareça 

nossa identidade feminina. Silva (2000) nos explica que: 

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 
dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por 
meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e aquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 

                                                 
3 A palavra tribos, foi utilizada no sentido de identificar um determinado grupo de adolescentes cujos interesses 
estão próximos, buscando, através do agrupamento, seus lugares na sociedade. 
4 aqui no sentido de que a imprensa feminina cria uma cultura do embelezamento, unindo os interesses da 
indústria do cosmético, da moda e criando novos valores da beleza 
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simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar 
(SILVA, 2000, p. 17). 

 

 Ou seja, utilizamos a moda como símbolo de nossa feminilidade. É na adolescência 

que as mulheres inauguram sua busca por referências midiatizadas de moda, onde esta passa a 

ser de interesse do público consumidor. É nesta fase que as relações sociais se fazem 

presentes, como símbolos de uma determinada tribo, onde as adolescentes identificam-se, 

contribuindo para a formação do visual feminino. 

 A moda contribui para a exaltação do social e do indivíduo, permitindo que os 

conceitos padrões de uma sociedade rumem para o individualismo. Lipovetsky (1989) explica 

que: 

 

(...) as reviravoltas perpétuas da moda são, antes de tudo, o efeito das novas 
valorizações sociais ligadas a uma nova posição e representação do indivíduo em 
relação ao conjunto coletivo. (...)a consciência de ser indivíduos com destino 
particular, a vontade de exprimir uma identidade singular, a celebração cultural da 
identidade pessoal forma uma ‘força produtiva’, o próprio motor da mutalidade da 
moda. Para que aparecesse o impulso das frivolidades, foi preciso uma revolução na 
representação das pessoas e no sentimento de si, modificando brutalmente as 
mentalidades e os valores tradicionais: foi preciso que se desencadeassem a 
exaltação da unicidade dos seres e seu complemento, a promoção social dos signos 
da diferença social (LIPOVETSKY, 1989, p.59). 

 

 Assim, entende-se que, os mutantes processos da moda, da maneira de vestir-se bem, 

fazem com que as mulheres adaptem suas personalidades ao estilo que consideram compatível 

consigo mesma, dando espaço para que a identidade feminina se personifique. 

Desta forma, a procura diária pela representação do feminino, através da identidade, 

promove a busca de opiniões em alicerces, como, por exemplo, a imprensa feminina. As 

revistas produzidas para adolescentes são vistas como fontes de informações, que ajudam na 

caracterização e formação destas identidades. Buitoni (1986, p.25) relata que “jornais e 

revistas femininos funcionam como termômetros dos costumes de época. Cada novidade é 

imediatamente incorporada, desenvolvida e disseminada”. Confirmando que estes meios de 

comunicação são fontes de aproximação ou distanciamento entre grupos sociais. 

 

2.3 MODA, ADOLESCENTES E IDENTIDADE 

 

É na adolescência que, em geral, se começam a definir questões referentes à 

identidade. É durante a juventude que a necessidade de integração com a sociedade começa a 
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ser importante. O adolescente necessita escolher uma auto-imagem, sua futura profissão, um 

estilo de vida que lhe confira significados. Papalia (2000) explica que: 

 

Os adolescentes precisam adotar valores e assumir compromissos. Eles precisam 
descobrir o que podem fazer e se orgulhar de suas realizações. Eles precisam formar 
laços íntimos com moças e rapazes de sua idade e serem amados e respeitados pelo 
que são e pelo que defendem. Isso significa que eles têm que descobrir o que 
defendem (PAPALIA, 2000, p. 342). 

 

Para formar suas identidades, os jovens devem afirmar suas ambições de futuro, seus 

interesses e desejos, para expressarem-se em seus contextos sociais. Os adolescentes formam 

suas tribos a fim de transmitir suas personalidades. Participar de um grupo significa ter 

afinidade com determinadas pessoas e seguir os mesmos padrões de comportamento. 

Davidoff (2001) esclarece que: 

 

Qualquer pessoa que viole os padrões do grupo, ou seja, um completo fracasso com 
membros do sexo oposto tende a ser excluída do grupo que antes a aceitava. Por sua 
vez, um adolescente que demonstre triunfo social pode conseguir entrar em um 
grupo que antes o rejeitava. (...) podemos arriscar uma opinião sobre 
comportamentos que são inaceitáveis para os adolescentes os quais incluem: 
aparência e forma de se vestir diferentes, criticar os outros, não gostar de festas e ter 
‘má’ reputação (DAVIDOFF, 2001, p.467). 

 

É desta forma, que podemos afirmar que as adolescentes procuram interagir com 

outras meninas, de idades próximas, que compartilhem os mesmos interesses, no intuito de 

trocar idéias sobre moda, sexualidade e interesses comuns. 

Sendo assim, é importante ressaltar que a identidade é marcada pela diferença, uma 

vez que ela é constituída pelos fatores que cercam o indivíduo dentro de uma sociedade, 

dependendo, pois, da cultura. Silva (2000, p.18) relata que “a cultura molda a identidade ao 

dar sentido à experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por 

um modo específico de subjetividade”. Na verdade, a cultura oferece inúmeras representações 

simbólicas e relações sociais de identidade, a partir da relação que a cultura tem com os fatos 

sociais. 

Neste ínterim, as várias formas de dar sentido à identidade fazem com que as 

experiências se igualem ou se afastem ou, que grupos de adolescentes se identifiquem ou não. 

A moda é a forma que algumas adolescentes encontram de se relacionar e se identificar. Ela é 

usada como meio de distinção, com a qual elas são unificadas ou afastadas. Silva (2000) 

esclarece: 
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As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 
diferença ocorre tanto por meio dos sistemas simbólicos de representação quanto por 
meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 
identidade depende da diferença (SILVA, 2000, p. 41). 

 

Destacar a diferença significa que, um determinado grupo de pessoas não se iguala a 

outros diversos. Por meio da organização destes grupos, baseados em princípios comuns, é 

que os significados são produzidos. Silva (2000, p. 55) completa dizendo que “as posições 

que assumimos e com as quais nos identificamos constituem nossas identidades”.  

Assim sendo, o tipo de roupas e pessoas com as quais nos relacionamos são usados 

como meios de transparecer quem somos. Silva (2000) ressalta que a identidade é aquilo que 

somos. Somos brasileiros, somos adolescentes, somos brancos ou negros, diferindo daquilo 

que os outros são. Não esquecendo que a identidade é criada a partir da cultura e do contexto 

social. 

Classificadas conforme a relação social de cada adolescente, a identidade, assim como 

a diferença, está diretamente ligada às relações de poder. Silva (2000, p.81) esclarece que 

“elas não são simplesmente definidas; elas são impostas”. Impostas pela sociedade, pelo 

status social, pela cultura, etc.  

Silva (2000) explica que as relações de identidade e diferença são de ordem binária: 

branco/negro, heterossexual/homossexual, masculino/feminino. Ou seja, ocorre uma 

necessidade de fixar a identidade para focalizar a diferença. 

Sabendo que as revistas de moda, destinadas as adolescentes, são meios de 

comunicação, podemos entender que esta é a forma utilizada para divulgação de produtos 

midiáticos e de consumo. A busca por informações sobre comportamentos ideais, da faixa 

etária específica, faz com que as adolescentes busquem nas revistas um suporte na construção 

de suas identidades. Lipovetsky (1989, p.222) justifica afirmando que “a cultura de massa 

teve uma função histórica determinante: reorientar as atitudes individuais e coletivas, difundir 

novos padrões de vida”. 

 Ronsini (2005, p.65) explica que “a cultura organiza as identidades e as identidades 

organizam os significados”. Neste caso, referindo-se à formação e manutenção da identidade 

que são determinadas pela estrutura social, composta de referentes como a cultura, a nação, a 

classe, grupo étnico ou gênero. Ronsini (2005) ainda complementa ao relatar que a identidade 

também é utilizada pelos indivíduos, nas relações sociais, de modo que preserve interesses em 

jogo. No caso estudado, a pretensão foi saber como a moda ajuda a afirmar a identidade e os 

interesses do grupo de leitoras da revista Capricho, em Santa Maria. 
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A formação de uma cultura adolescente, baseada nos consumos ofertados pelos meios 

de comunicação se dá pelo desejo de imersão dos jovens em um determinado grupo de 

afinidades. Ronsini (2007, p. 52) constatou que “a pertença a esses estilos é uma forma de 

visibilidade social para reivindicação da cidadania, de sobrevivência material e de afirmação 

de identidades”. Assim sendo, participar de grupos de interesse é uma forma encontrada pelas 

adolescentes de se auto-afirmarem, de fazerem-se presentes e de chamar atenção à mensagem 

que pretendem produzir a partir de seus vestuários. 

Os estudos culturais buscam, a partir  das relações entre textos, grupos sociais e 

contextos, saber como se dá o processo de recepção de conteúdos midiáticos por parte dos 

jovens, o que exige uma análise de seus comportamentos sociais e culturais. Escosteguy e 

Jacks (2005, p. 38) dizem que “a comunicação de massa é vista como integrante às demais 

práticas da vida diária, entendidas estas como todas as atividades que dão sentido à vida 

social”. 

Na verdade, é impossível nos desligar de nossa cultura ou status social. É desta forma 

que os estudos culturais trabalham, analisando estes contextos e transformando-os em objetos 

de análise da recepção. Escosteguy e Jacks (2005, p. 39) dizem que “a pesquisa em 

comunicação não é a que focaliza estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de um 

circuito composto pela produção, circulação e consumo da cultura midiática”. É desta forma 

que a audiência deve ser compreendida, como parte de uma sociedade com valores e gostos 

definidos. 

 Assim sendo, os meios de comunicação difundem determinados conteúdos. Estes 

acabam se tornando desejo de consumo e o indivíduo cria a necessidade de tê-lo, não só de 

modo que expresse sua igualdade perante os outros, mas também, de forma que sustente seu 

status social, tornando-o membro consumidor da Indústria Cultural. Adorno e Horkheimer 

(1985) explicam que a Indústria Cultural tem o objetivo de:  

 

Oferecer ao público uma hierarquia de qualidades em série que serve somente à 
quantificação mais completa, cada um deve se comportar, por assim dizer, 
espontaneamente, segundo seu nível, determinando a priori por índices estatísticos, e 
dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi preparada para seu estilo 
(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 116). 

 

 É desta forma que as revistas de moda atingem seu público-alvo, comunicando 

mensagens culturais como meios de sustentação do significado social. Isto, partindo do 

pressuposto que a moda é uma linguagem comunicando mensagens sobre quem as usa. 
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Portanto, conforme Ronsini (2007, p. 57), “a criação de estilos juvenis atende às demandas 

sociais e culturais, características de suas posições ocupadas na hierarquia social”. 

A moda é um fenômeno cultural de massa, além de ser uma forma de comunicação. 

Barnard (2003) explica que: 

 

Ela interfere, em primeiro lugar, que a moda e indumentária possam ser usadas para 
dar sentido ao mundo e às coisas e pessoas nele inseridas, e que são fenômenos 
comunicativos. Interfere, em segundo lugar, que o sistema estruturado de 
significados, uma cultura, permite aos indivíduos construir uma identidade por meio 
da comunicação (BARNARD, 2003, p. 54) 

 

 Assim, podemos entender que, a moda é considerada uma forma de comunicação uma 

vez que cada traje, selecionado e combinado, pode transmitir um significado. Ou seja, o 

conjunto de roupas que o usuário veste é capaz de nos remeter uma comunicação não-verbal, 

que é aquela que não utiliza palavras faladas nem escritas. 

 A cultura de massa pode ser descrita no sentido de orientar as atitudes humanas. 

Lipovetsky (1989, p. 210) diz que “a cultura de massa é uma cultura de consumo, 

inteiramente fabricada para o prazer imediato e a recreação do espírito, devendo-se sua 

sedução em parte à simplicidade que manifesta”. Sendo assim, a cultura de massa está voltada 

para o presente, com o intuito de satisfazer de imediato e, num segundo plano, de distrair.  

Lipovetsky (1989) complementa afirmando que a cultura de massa é feita para existir apenas 

no presente vivo, pois não tem prolongamento subjetivo importante. 

 A cultura está definida como o conjunto organizado dos vários modos de vida de uma 

determinada sociedade. Aqueles que se identificam fazem parte de um conjunto de afinidades. 

Barnard (2003, p. 61) complementa que “cultura é um modo de vida. Pode ser um modo de 

vida de diferentes nações ou períodos. Ou pode ser o modo de vida de grupos existentes 

dentro de uma nação ou período”.  

 Contudo, existem várias formas de cultura que se relacionam entre si. Cada pessoa 

possui seus valores e crenças, estes hábitos as tornam compatíveis ou não com determinados 

grupos de pessoas. Desta forma, a moda se encaixa como cultura, uma vez que ela é 

considerada um modo de vida, constituindo-se como parte das relações sociais e comunicando 

suas mensagens. Para Barnard (2003): 

 

(...) moda e indumentária não são usadas apenas para indicar ou fazer referência a 
posições sociais e culturais, mas para construir e marcar, em primeiro lugar, aquela 
realidade social e cultural. O que se está afirmando é que através da moda e da 
indumentária é que nos constituímos como seres sociais e culturais, e que 
decodificamos o nosso milieu social e cultural (BARNARD, 2003, p. 64). 
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 Warnier (2003, p.16) diz que “língua e cultura estão no coração dos fenômenos de 

identidade”. No sentido em que nossas ações, língua e cultura são as formas de nos vincular e 

de nos identificar com determinados grupos sociais, e assim, fazer parte dele ou não. 

 Assim, chega-se ao entendimento que a moda possui significados culturais, expressos 

em sua indumentária, composta por valores, crenças, idéias e experiências, comunicando as 

ambições dos grupos sociais envolvidos. 
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3. JORNALISMO, MODA E REVISTA 

 

3.1 HISTÓRICO 

  

 A imprensa feminina está diretamente ligada ao contexto histórico, sendo eles os 

responsáveis por seu surgimento. Serviu de canal de expressão literária, de veículo 

disseminador das reclamações sobre os direitos das mulheres, trazendo ainda, assuntos ligados 

à moda, beleza e conselhos práticos. 

 O primeiro periódico feminino que sabemos existir surgiu em 1693, na Inglaterra. Foi 

o Lady’s Mercury, um consultório sentimental. Em seguida, Ladie’s Diary (1704), Ladie’s 

Magazine, and Museums of Belles Lettres or Entertaining Companion for the Fair Sex 

(1770). 

 Em 1800, na Alemanha e na Áustria veículos dedicados à moda, para as costureiras e 

modistas. Mas foi Die Elegante (1842) que trouxe como novidade os modelos de tricô. 

 O primeiro jornal norte-americano feminino foi o American Magazine, mas Ladies’ 

Magazine, de 1828, foi o mais conhecido. Mais tarde, o periódico tranformou-se em revista. 

Em 1830 fundiu-se com Lady’s Book, passando a se chamar Godey’s Lady’s Book, falando 

sobre moda e beleza, durando até 1877. 

 Embora até a metade do século XIX a imprensa feminina fosse um produto destinado 

à elite, após a guerra civil, nos EUA, e o crescimento das indústrias, o perfil das leitoras 

começou a mudar. Buitoni (1986, p.28) afirma que “moldes, brindes, avanço da indústria de 

cosméticos, a busca do público interiorano, a venda avulsa, desvinculada do correio foram, 

entre outros, os motivos impulsionadores dessa imprensa”.  

Antes de falar sobre as revistas, era importante fazer um retrospecto sobre a imprensa 

feminina. Do mesmo modo que se torna condizente saber como surgiram as revistas, antes de 

falarmos sobre o foco do trabalho.  

A primeira revista publicada chamava-se Erbauliche Monaths-Unterredungen (ou 

Edificantes Discussões Mensais), na Alemanha, datada de 1663. Mais parecida com um livro 

(porém considerada revista) propôs-se a sair periodicamente, tratando de um mesmo assunto – 

teologia – e voltada para um público específico. 

Foi a partir de então, que diversas outras inovações, no que diz respeito às revistas, 

começaram a surgir pelo mundo inteiro. Ocupando o espaço entre os livros (muito 

especializados) e os jornais (notícias breves), as revistas vieram para preencher esta lacuna, 
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apresentando, aos leitores, matérias com assuntos aprofundados e dirigidos a públicos 

determinados. 

Ao longo de sua história, as revistas foram aprimorando-se e adequando-se aos anseios 

dos leitores, expandindo seus horizontes. Mas, apenas em 1731, em Londres, que foi criada a 

primeira revista com formato parecido ao que conhecemos hoje em dia, chamada de The 

Gentleman´s Magazine, seguida pela Ladies Magazine (1749), voltada para o público 

feminino. 

Garantindo seu espaço, no século XIX, conforme relata Scalzo (2004, p.20), a revista 

“virou e ditou moda”, pois eram elas as encarregadas de informar grande parcela da 

população que não tinha interesse no aprofundamento dos livros, mas tinham vontade de 

complementar seus conhecimentos. 

Foi neste mesmo século que surgiu a primeira de todas as revistas femininas: Mercúrio 

das Senhoras, criada em 1963, na França, com o intuito de distrair e consolar as mulheres. 

Sendo este o tipo de imprensa importante para o desenvolvimento deste trabalho. Scalzo 

(2004) relata que: 

 

Mais tarde, no século XIX, elas se multiplicaram, trouxeram uma fórmula editorial 
voltada basicamente aos afazeres do lar e às novidades da moda – algumas 
ofereciam às leitoras moldes de roupas e desenhos para bordados, coisa que persiste 
até hoje em publicações do tipo (SCALZO, 2004, p.22). 

 

Os anos foram passando e os modelos das revistas se aprimorando, marcando seus 

lugares na história. Entre estes formatos, podemos citar as revistas semanais, as histórias em 

quadrinhos e as fotonovelas, contando histórias de amor através de fotos. O Brasil, não ficou 

para trás, imitando a idéia nos anos 1950 com a revista Capricho, objeto de estudo desta 

pesquisa. 

Embora as revistas de fotonovela fossem fortes nesse período, com o surgimento da 

televisão elas perdem as forças e precisaram ser reelaboradas para não serem extintas. 

Mesmo existindo há muito tempo, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 

que as revistas femininas conquistaram seu espaço. Scalzo (2004, p.24) relata que “com a 

intenção de restituir à mulher francesa o gosto pela vida, Hélène-Lazareff cria ELLE, uma 

revista feminina semanal” licenciada em 16 países. 

Com uma receita que deu certo, o maior sucesso das revistas femininas foi a 

Cosmopolitan, de 1962, apresentando matérias sobre profissões, relacionamentos e 

independência. Scalzo (2004, p.25) relata que “a revista tem hoje 45 edições, em 25 idiomas, 
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espalhados pelo mundo”. No Brasil, Cosmopolitan chama-se Nova, sendo que a pioneira entre 

as revistas femininas no país é Espelho Diamantino. 

Retornando ao objeto de estudo desta investigação, a revista Capricho (1952), vale 

ressaltar que ela foi considerada um fenômeno das fotonovelas durante os anos 1950, muito 

embora tenha mudado sua linha editorial, destinando-se atualmente ao publico adolescente 

com o intuito de garantir sua existência. 

As revistas femininas existem, no Brasil, desde o século XIX e primeira metade do 

século XX, trazendo novidades sobre moda, dicas e conselhos culinários. A partir de 1950, as 

mulheres começaram a ser encaradas como mercado consumidor. Mas somente em 1959 

surgiu a primeira revista de moda, chamada Manequim. Hoje, as revistas se destinam a 

públicos femininos específicos, com o intuito de tornarem-se mais especializadas em 

determinados assuntos. 

 

3.2 SEGMENTAÇÃO 

 

 As revistas podem ser separadas em dois conjuntos, para os consumidores de interesse 

geral e os de assuntos especializados (por exemplo, as revistas femininas). A imprensa 

especializada pode ser de público especializado ou de assunto especializado. Assim, uma 

revista para adolescentes é um veículo de público especializado, uma vez que os conteúdos 

são produzidos e escritos de acordo com o perfil das leitoras. 

 Então, foi com o intuito de tornarem-se mais ativas e conquistarem um público mais 

fiel que a partir de meados dos anos 80 a mídia começou a acelerar seu processo de 

segmentação, especializando-se em um determinado gênero ou dirigindo-se a algum público 

específico. 

 Desta maneira, o mercado midiático segmentado se tornaria mais flexível e capacitado 

identificando-se com os interesses e desejos dos leitores, concedendo assim, a produção de 

revistas com a cara e conteúdos afinados com os anseios de seus alvos, passando a adotar os 

termos ‘flexibilidade’, ‘agilidade’ e ‘criatividade’ como guias estratégicos de mercado, 

justificados por seus discursos. 

Os segmentos das revistas foram divididos por questões de gênero, de classes sociais 

determinadas, ou poderiam se destinar às diferentes gerações. O importante seria conseguir 

falar diretamente com os leitores. 

Para entender melhor como o mercado se segmenta, torna-se importante avaliar duas 

variáveis: a faixa etária e a classe socioeconômica do leitor. Depois do gênero sexual, esses 
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são os parâmetros mais importantes para a construção do perfil do leitor, segundo pesquisas 

de mercado. 

Através da faixa etária, podem-se saber as diferenças entre as gerações e como a 

feminilidade ou masculinidade se transformam ou se reafirmam, em cada idade. Já a questão 

socioeconômica transparecerá sobre as disparidades de gosto das diferentes classes sociais. 

 Os jovens são vistos como pessoas suscetíveis às mudanças e, portanto, o grupo ideal 

para dirigir um meio de comunicação, capaz de ajudar na construção de suas identidades. 

Mira (2001, p.149 e 150) explica que: “Os jovens, cujos comportamentos e padrões de 

consumo e cultura começam a mudar com as transformações na estrutura da família, 

constituirão o segmento mais disputado no mercado mundial”. 

 Assim, podemos sugerir a existência de uma cultura jovem, interessada no consumo. 

Os adolescentes trabalham, participam de acontecimentos políticos e possuem uma cultura 

própria, baseados em suas vivências e experimentos. Utilizar os meios de comunicação como 

base comportamental contribui com o processo de mundialização dos desejos de consumo. 

Mira (2001) observa que:  

 
Quanto mais jovens, mais as gerações estão incorporadas ao mundo globalizado e 
mais a “cultura internacional popular” exerce influências sobre seu comportamento. 
Seus valores orientarão novos estilos de vida, uma vez que a música ou a moda são 
apenas alguns dos elementos que compõem o conjunto de suas escolhas estéticas e 
vivenciais (MIRA, 2001, p.152). 

 

 A juventude é a faixa etária situada entre a infância e a fase adulta, que baseia sua 

vivência nos ideais da cultura de massa e no entretenimento, estabelecendo uma ligação 

íntima com o consumo. 

            Portanto, entendemos que os adolescentes encontram no consumo, seja na música, 

roupas, filmes, viagens, comidas ou bebidas, uma forma de se auto-afirmarem na sociedade, e, 

é desta forma que a mídia deve entendê-los se pretende atingi-los. Ou seja, os meios de 

comunicação sofrem influência destas formas de viver dos adolescentes, da mesma forma 

com que contribuem com a cultura ligada ao consumo dos mesmos.  

Mira (2001) explica que: 

  
Mergulhados na dimensão do prazer e do entretenimento, da cultura pop, do 
mercado de consumo e da publicidade, os jovens valorizarão cada vez mais a 
aparência, a auto-imagem. Uma imagem construída não apenas pela moda, mas 
inscrita no corpo, objeto de prazer, de culto e de emoções fortes, características de 
seu estilo de vida. Presentes em todas as revistas, esses elementos serão, no entanto, 
superdosados em uma ou outra delas, gerando uma segmentação temática que 
procurará captar o gosto de públicos particulares, diferenciados por faixa etária, 
sexo, classe socioeconômica e preferências pessoais (MIRA, 2001, p. 157). 
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A característica marcante dos adolescentes é a inconstância. É nesta fase da vida que 

ocorrem as mais diversas transformações físicas, emocionais e psicológicas. O corpo muda, 

entram no mundo da sexualidade e enfrentam os dilemas da construção da identidade. Estes 

fatores geram dúvidas, inseguranças e tensões, e, conseqüentemente, os levam às 

experimentações de novos esportes, modelos de roupas, estilos de musicas, programas de TV, 

revistas, etc. Ou seja, a constante mudança, característica dos adolescentes será ''influenciada'' 

pelos meios, que os ajudarão a aproximar-se de seus desejos. 

É na adolescência que as afinidades mudarão tão rápido quanto uma troca de roupa, 

em busca da identidade. Estas mudanças são aceleradas pela mídia, que cria uma dinâmica do 

mercado de consumo ofertando produtos e desencadeando aspirações. 

 As revistas juvenis utilizam uma linguagem modernizada que busca atender seus 

leitores, bem como seus conteúdos escolhidos. Estes elementos direcionados, cujos enfoques 

misturam assuntos ligados à liberdade e à rebeldia dão um toque moderno aos textos, 

fascinando as adolescentes. 

O que diferencia o jornalismo de revista das outras formas de disseminação das 

informações é a relação de intimidade que o mesmo mantém com seu público. Scalzo (2004) 

confirma dizendo que a revista tem a oportunidade de chamar seu leitor de “você”, de 

conversar diretamente com ele e ainda pode “ouvi-lo”, seja por telefonemas, cartas ou e-mail. 

É deste modo, que o público-alvo tem o direito de contribuir com a mídia que consome. 

Esta relação permite que a revista conheça seu público, podendo analisar o que está 

sendo “feito de bom” e o que precisa ser melhorado (segundo seus interesses) em seus 

conteúdos, propiciando que o veículo e o público estabeleçam afinidades e garantam seu 

prediletismo diante das leitoras. Verón (2005), explica que é desta forma que se estabelece o 

contrato de leitura5. Scalzo (2004) diz que: 

 

A Capricho, por exemplo, recebe em média quatro mil contatos por mês – incluindo 
e-mails, cartas e ligações telefônicas -, com todo tipo de dúvida, crítica, elogio e 
sugestões. Já houve até casos de leitoras que pediram, por telefone, explicações 
sobre manobras radicais de bodyboarding (SCALZO, 2004, p.38). 

 

 Assim sendo, podemos entender o quão importante é o conhecimento do público alvo 

que necessitam ter sobre as leitoras que pretenderem a atingir. Além de sua relação com as 

leitoras, as revistas são os meios de comunicação de fácil manuseio, podendo ser levadas a 

qualquer lugar. Também, devido seu formato e design são de qualidade e durabilidade. Scalzo 

                                                 
5 Conforme o autor, o contrato de leitura é a relação de troca que um veículo de comunicação estabelece com seu 
público. O primeiro oferece conteúdos que o segundo deseja ler e, assim, um é fiel ao outro.  
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(2004, p.41) concorda dizendo que “as revistas duram muito mais (graças à qualidade do 

papel, é verdade, mas pelo conteúdo também). É só dar uma olhada nas salas de espera dos 

consultórios (...)”. 

A revista é um veículo de comunicação, um produto que mistura jornalismo com 

entretenimento. Serve para confirmar, explicar e aprofundar uma história. Scalzo (2004, p. 14) 

diz que “as revistas vieram para ajudar na complementação da educação, no aprofundamento 

de assuntos, na segmentação, no serviço utilitário (...)”.  

Entendemos assim, que as revistas são constituídas, em sua essência, tanto por suas 

matérias, quanto pelos públicos aos quais se dirigem. Por serem segmentadas, elas sabem 

exatamente com quem estão falando, sendo que seu foco é o leitor. Neste caso, revistas 

femininas, direcionadas ao público adolescente, produzindo e disseminando conteúdos que 

venham interessar a estas jovens.  

 

3.3 O FENÔMENO MODA: A LUZ DA IMPRENSA FEMININA 

 

Conforme Joffily (1999, p.28), "moda é um fenômeno social e cultural, cabe a ela 

refletir o gosto de uma época, de uma década ou, melhor dizendo, de um determinado período 

histórico". 

 Partindo desta definição, entendemos que a moda atual reflete a visão que temos do 

mundo em que vivemos, ou seja, estar na moda6 significa seguir as tendências atuais, pois elas 

mudam incessantemente, uma vez que a moda precisa alterar-se para existir, seguindo a regra 

da novidade, justificando o caráter efêmero que Lipovetsky (1989) lhe atribui.  

 É através da mídia que somos informados dos acontecimentos do mundo. A 

informação ganha lugar na vida das pessoas e conforme Lipovetsky (1989) é ela que produz 

os efeitos culturais e psicológicos mais significativos, complementando que as revistas 

informativas têm mais repercussão sobre a consciência do que qualquer livro de ficção ou 

sucesso de bilheteria. A mídia forma e integra os indivíduos, garantindo sua segurança. 

Um jornalista deve se preocupar em desenvolver uma atividade de qualidade, com 

uma visão livre de preconceitos, um olhar crítico e, tratando-se de revistas, deve apresentar ao 

leitor matérias com níveis de conteúdo cultural, no mínimo razoável. O trabalho do jornalista 

                                                 
6 O “estar na moda” significa seguir as tendências da moda, fazendo valer o estilo pessoal, de acordo com o que 
a moda oferta. Ou seja, é preciso seguir a moda para se aproximar dos outros e, ao mesmo tempo, diferenciar-se 
deles. 
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exige disciplina, competência e muita responsabilidade social, visto que sua credibilidade está 

diariamente em jogo. Scalzo (2004) afirma que: 

 

(...) o esforço para apurar os fatos corretamente, o compromisso com a verdade, 
ouvir todos os lados que envolvem uma questão, mostrar diversos pontos de vista na 
tentativa de elucidar histórias, o respeito aos princípios éticos, a busca constante da 
qualidade de informação, o bom texto. Qualquer que seja o jornalismo que vá se 
fazer, esse é o dever básico – seja na televisão, rádio, Internet, jornal ou revista 
(SCALZO, 2004, p. 54). 

 

Sabendo-se que as revistas são importantes meios de comunicação, usamos a 

perspectiva de Buitoni (1990) ao citar as revistas femininas, onde a autora afirma que a moda 

fazia parte destes veículos desde o surgimento da imprensa feminina. Os conteúdos de moda 

foram e ainda são importantes pilares na construção de temáticas abordadas em revistas 

destinadas ao público do sexo feminino. Portanto, sabe-se que o mercado de moda e o das 

revistas femininas sempre estiveram ligados, considerando a importância da novidade e da 

sedução relacionada a ambas. 

Benstock e Ferriss (2002, p. 34) averiguam que "todas as revistas de moda e beleza 

são, em última analise, manuais para tipos especiais de treinamento em feminilidade". Em 

outras palavras, podemos dizer que as revistas de moda são objetos capazes de ditar a moda 

ao público cujo editorial é destinado, preparando o alvo a receber e, conseqüentemente, 

consumir as informações veiculadas. Assim, de acordo com Buitoni (1986, p.14) “a moda 

impulsiona a imprensa e é por ela impulsionada”. 

 Cidreira (2005) diz que: 

 

A moda é um mass media no sentido em que ela é ao mesmo tempo espaço de 
comunicação e meio de mediação entre indivíduos, grupos sociais e culturais, entre 
civilizações inteiras. A moda é um mass media porque ela é um instrumento do 
discurso simbólico da comunicação representada pela iconicidade (CIDREIRA, 
2005, P. 114). 

 

Ou seja, a moda é capaz de comunicar, uma vez que indivíduos de um mesmo 

contexto social procuram transmitir informações pessoais através de suas indumentárias 

constituídas de valores culturais e sociais. 

O fundamento principal do jornalismo de moda é o novo, o atual.  A revista de moda 

apresenta busca os mesmos objetivos. Buitoni (1990, p.14) ressalta que “muitas vezes 

nascidos por causa da moda em vestuário, os veículos femininos impregnaram-se da febre do 

novo, que é fundamental no sistema da moda e que passou a contaminar todos os outros 
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conteúdos publicados a seu lado”. No sentido de que a busca pelo novo é a pauta principal dos 

veículos que de destinam à moda. 

A imprensa feminina é regrada pela moda, promovendo sua democratização. Joffily 

(1991, p.12) diz que “o valor do editorial de moda está em manter o público atualizado em 

relação aos lançamentos e tendências”, uma vez que estes mudam significativamente em cada 

passagem de estação. Joffily (1991) complementa afirmando que o papel do jornalista de 

moda é prestar serviços ao leitor, aproximando a leitora das tendências mundiais. 

As revistas são um dos meios encontrados para divulgar-se o imenso mercado 

consumidor disponível, bem como os meios de produção de moda feitos em larga escala.  Elas 

viabilizam e estimulam a competição das massas por meio da moda, fator importante para o 

sistema capitalista. A produção em série é veiculada pela mídia, atendendo às necessidades de 

uma classe média em expansão, justificando assim o fato de essas revistas serem reconhecidas 

como instrumentos do capitalismo de consumo. 

As revistas geram nas leitoras o desejo de ter, a fantasia de parecer-se com as modelos 

das fotografias, desencadeando o processo de apropriação dos conteúdos veiculados 

representados e associados pelas leitoras com seus próprios corpos. Benstock e Ferriss (2002) 

explicam: 

 

Copiada de revistas, filmes ou vídeos, e usadas na vida cotidiana, a moda suprime o 
limite entre o “real” e o “fantástico”, entre a fuga privada da fantasia e o intercâmbio 
com o público. O prazer de olhar para as imagens fotográficas forma a parte de um 
continuum, juntamente com o prazer de recriar o corpo e o prazer de mascará-lo. 
Esse continuum vira do avesso a oposição comumente aceita entre fantasia como 
sendo interna, irreal, privada, e a realidade como sendo externa (BENSTOCK e 
FERRISS, 2002, p.75). 

 
 
 As autoras referem-se ao fato de que as revistas de moda fazem uma intermediação do 

continuum entre o desejo e o modo de apropriação que as leitoras manifestam diante dos 

conteúdos de moda, a fim de esboçarem sua própria identificação. 

Os atos de compra ou consumo expressam valores, gostos, visões de mundo e inserção 

social. Sendo assim, as pessoas recorrem cada vez mais aos conselhos veiculados pelas 

revistas de moda. As opiniões das celebridades, dos consultores de moda e de especialistas 

ganham espaço na vida das jovens leitoras da revista Capricho, pois, eles se tornam uma 

espécie de orientadores transmitindo suas experiências culturais. Lipovetsky (1989) ressalta 

que: 
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Em muitos domínios, a mídia conseguiu substituir a Igreja, a escola, a família, os 
partidos, os sindicatos, como instâncias de socialização e transmissão de saber. É 
cada vez mais através da mídia que somos informados sobre o curso do mundo, é ela 
que nos passa os dados novos capazes de adaptar-nos ao nosso meio cambiante 
(LIPOVETSKY, 1989, p.226). 

 

A busca por informações em revistas direcionadas deve-se ao fato de elas serem um 

lugar de refúgio, onde as leitoras se identificam com as matérias e conteúdos midiatizados. 

Por saberem que existem milhões de outras leitoras consumindo o mesmo produto midiático 

cultural, destaca-se o desejo de inclusão social, uma vez que a moda uniformiza as massas e 

seleciona as classes. 

Através de reportagens, artigos, entrevistas, depoimentos e dicas, as revistas abrem as 

portas para que as adolescentes construam suas identidades a partir do perfil que selecionam. 

Ronsini (2002, p.144) chama a atenção dizendo que “a cultura organiza as identidades e as 

identidades organizam os significados”.  

Nas revistas são encontrados produtos midiáticos culturais capazes de situar as leitoras 

para os diversos tipos de personalidade. Cada uma se encaixa com a que mais combina com 

seu perfil à medida que a moda comunica mensagens culturais sobre o corpo feminino ou 

feminizado como suporte do significado social. 

Os meios de comunicação oferecem as informações, que por sua vez, produzem 

efeitos culturais e garantem que o espectador participe e conheça assuntos ligados ao mundo e 

importantes para entender sua vida e seu cotidiano. 
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4. REVISTAS E VISUALIDADE 

 

4.1 O DISCURSO DA CAPA 

 

As imagens de moda estampadas nas capas da revista Capricho estão ligadas às 

representações da feminilidade na moda. Estas imagens são os produtos culturais destinados 

ao público feminino adolescente, constituídos a partir do perfil pressuposto de suas receptoras 

e seus interesses correspondentes. 

Para vender as revistas femininas, a indústria jornalística não poupa esforços. 

Juntamente com a indústria publicitária, elas criam diferentes noções de identidades expressas 

através da moda. A revista Capricho, por exemplo, relaciona a adolescente com assuntos 

ligados ao seu universo, dirigindo-se a uma adolescente moderna, reforçando idéias e valores 

referentes à representação de gênero. 

Para seduzir seu público, as capas são a primeira atração aos sentidos das adolescentes. 

Aumont (1993) explica que o olhar é a primeira dimensão humana, e que é ele quem define a 

finalidade da visão. As imagens, como a fotografia e os discursos, são capazes de produzir 

efeitos nos espectadores induzidos pelo sistema ótico que podem resultar na compra, leitura, 

assimilação e apropriação dos conteúdos das revistas. 

Conforme Aumont (1993, p. 78), as imagens foram feitas para serem vistas, portanto, 

elas são as formas que as revistas encontram de transmitir seus significados através das capas, 

criando expectativas que só serão correspondidas em seu interior, mediante a aquisição do 

objeto. O autor explica que “a produção das imagens jamais é gratuita, e, desde sempre, as 

imagens foram fabricadas para determinados usos, individuais ou coletivos”. 

Neste sentido, podemos dizer que é através da visão que o espectador faz suas 

interpretações das imagens da capa, levando em consideração, que essas interpretações estão 

intrinsecamente ligadas com as crenças, afetos, cultura e capacidade perceptiva. Ainda de 

acordo com o referido autor, este apresenta a existência de um vínculo entre a imagem e o 

domínio simbólico permitindo que ela faça a mediação entre o espectador e a realidade, 

cumprindo assim, sua obrigação estética de agradar e oferecer sensações específicas aos 

espectadores.   

Os meios de comunicação como as revistas direcionadas ao público adolescente, 

divulgam seus conteúdos enquanto produtoras e veiculadoras de discurso, capazes de produzir 

efeitos em seus públicos. Como leitores, as pessoas devem construir seus significados e 

parâmetros a partir do que lêem. 
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Os conteúdos das capas das revistas são pensados com a finalidade de seduzir seu 

público-alvo e seguindo as linhas editoriais do meio de comunicação. Portanto, nem sempre 

as mensagens serão entendidas conforme foram planejadas. É nesta etapa que se torna 

interessante pensar em como o discurso da capa seduz seu público. 

As imagens e os textos da capa são os chamativos para a leitura geral da revista. Para 

isso, os veículos são predispostos a conhecer e entender o alvo ao qual se destina, para terem 

segurança das mensagens que se propuseram a passar. É na relação entre as revistas 

(enunciador) e o público (receptor) que podemos perceber a intimidade dos sujeitos. Para que 

a leitora se interesse pelo assunto é necessário convidá-la para a leitura, papel incumbido às 

capas que são o primeiro contato dos meios com as receptoras. É preciso fazer com que as 

adolescentes se sintam atraídas pelos conteúdos enunciados nas capas e comprem a revista, e 

conseqüentemente, comprem seus conteúdos. Esta relação desencadeia uma relação de 

expectativa do público pelo conteúdo e da revista pela sedução. 

As revistas possuem uma identidade própria. A revista Capricho (quinzenal) segue 

parâmetros conceituais baseando-se em seu público. É mediante as intenções das adolescentes 

que os discursos constituintes dos meios são constituídos. A revista tem o poder de transmitir 

as informações desejadas, almejadas pelo público e este é manipulado a consumi-la. 

Para construir suas identidades as revistas utilizam imagens, textos, entre outros 

atrativos que as diferem de outros veículos e as tornam únicas, exclusivas e prediletas, 

legitimando seu espaço junto de seu público. 

Levando em consideração que revistas são veículos com maior preparação dos 

conteúdos, se pensarmos no tempo que tem pra ficarem prontas, podemos classificar a revista 

Capricho como difusora de informações e entretenimento. 

O reconhecimento de um grupo e dos conteúdos lhes interessa, para descobrir seus 

alcances na recepção e apropriações por parte do público adolescente, uma vez que as 

mensagens transmitidas são carregadas de significados. 

Para tudo isto, as revistas utilizam o potencial material e intelectual das imagens. Estas 

ilustrações são sempre acompanhadas de um comentário ou legenda, para serem seguidas por 

discursos compostos organizados no decorrer das páginas internas da revista, com notícias de 

moda, comentários estéticos, argumentações morais, referências históricas, informações 

teatrais, poéticas, musicais e também políticas. 
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4.1.1  Modos de apropriação e contrato de leitura  

 

Considerando que a pesquisa tem como eixos a recepção e os modos de apropriação 

das adolescentes constituídos a partir dos conteúdos de moda da revista Capricho, torna-se 

necessário construir uma perspectiva para pensar a produção destes sentidos construídos. Para 

isto, é importante identificar os indicativos ao analisar as capas desta revista, tais como as 

imagens de capa, quem são os modelos e quais roupas usam, bem como considerar os 

aspectos sociais e culturais contidos na enunciação. 

Partindo do pressuposto que todo veículo de comunicação se destina a alguém, vamos 

encarar as revistas como uma mídia que visa alcançar o público-alvo ao qual se endereça. 

Lembrando que a produção de sentido de um produto midiático traz consigo traços do sistema 

produtivo em que está envolvido, que é concebido entre a produção, circulação e consumo 

dos mesmos. 

Ou seja, as revistas produzem seus conteúdos a partir do que consideram ser sua 

leitora ideal, valendo-se de estratégias de sedução, convites, estímulos e recompensas para 

que a leitora assuma a posição que lhe foi destinada: adquirir as revistas e consumir seus 

produtos internos, apresentados a elas através das capas. Assim, a leitora da Capricho lê a 

moda da revista, a partir de um lugar que lhe foi previamente idealizado e será recompensada 

por isso, uma vez que dentro da revista terá conteúdos que lhe agradarão.  

É nesta perspectiva que reside os modos de endereçamento: uma troca e identificação 

entre a produção e a recepção. Assim, cada capa da revista Capricho é única, pois é definida a 

partir do que é dito em determinado momento. 

No que diz respeito aos usos e apropriações da moda na revista Capricho, uso a 

concepção de Martín-Barbero (2003), onde o autor considera que os usos são inseparáveis da 

situação sócio-cultural do receptor. Desta forma, devemos levar em consideração o que a 

leitora faz com7 as informações absorvidas.  

Ou seja, cada adolescente usa as informações de moda de sua forma, tendo a 

capacidade para agir no processo de produção de sentidos expresso no uso e apropriações da 

moda. Cada menina inscreve seu ponto de vista sobre os produtos ofertados pela revista, 

desenvolvendo seu próprio sentido, procedente das práticas culturais, sociais e vivenciais que 

participam. 

Fausto Neto (1996), em sua pesquisa denominada O outro telejornal, nos explica que: 

                                                 
7  Utilizando a perspectiva de Certeau (1994), quando o autor diz que cada pessoa usa as informações de um 
modo particular, baseado em sua cultura e relações sociais. 
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A experiência cultural do receptor opera como um sistema de classificação através 
do qual são construídas nominações e definições dos âncoras. Para além de sujeitos 
responsáveis institucionalmente pela condução de suas emissões, os “âncoras” são 
percebidos e ou identificados a partir de um diversificado trabalho semântico que os 
receptores desenvolvem, mediante associações com outros sujeitos, lugares, 
realidades e perfis oriundos de contextos situacionais e práticas culturais relativos à 
diferentes hábitos (NETO, 1996, p. 64 e 65). 

 

Da mesma forma que acontece com os telejornais, citado pelo autor, podemos dizer 

que ocorre com as revistas: o receptor se identifica com o veículo e faz suas classificações 

sobre o que lhe é oferecido mediante suas experiências vivenciadas. 

Também é importante a concepção de Certeau (1997) quando o autor afirma que o 

modo particular com que cada adolescente usa as informações abstraídas da revista Capricho, 

dizem respeito às maneiras de fazer. O autor complementa especificando que o processo de 

apropriação está intrinsecamente ligado à forma com que os conteúdos midiatizados pela 

revista são transformados e adequados aos padrões de cada leitora. Então, muitas vezes a 

apropriação dos conteúdos não se dá apenas a partir da intenção do produtor, mas sim inscrita 

no modo com que cada leitora assimila e adapta à sua particularidade. 

Podemos assim, dizer que as capas da Capricho estão carregadas de marcas 

discursivas, de acordo com o conteúdo editorial da revista, relacionadas com a recepção. Estas 

marcas possibilitam entender a emissão e a recepção.  

Toda revista estabelece formas comunicacionais como qualquer outro produto 

midiático, e assim capaz de desenvolver modos específicos de se dirigir ao público-alvo 

interpelando-os, criando diálogos e formando seu campo de recepção. 

Partindo do conceito de Verón (2005), a enunciação refere-se aos modos de dizer 

alguma coisa. Para o autor, o dispositivo de enunciação da imprensa escrita é o contrato de 

leitura. Deste modo, a oferta comunicativa define os contratos de leitura por possuir marcas 

próprias e por possibilitar que a leitora realize, à sua maneira, a leitura e os respectivos 

contratos. 

 Todas as revistas destinadas ao público adolescente cobrem mais ou menos os mesmos 

temas levando em consideração os anseios de seu alvo. Por isso, dificilmente se distinguem 

umas das outras quanto ao conteúdo, tornando-se importante que elas revelem-se diferentes 

no que diz respeito ao contrato de leitura. 

 É desta forma, que as revistas devem construir seu conjunto de leitoras: a partir dos 

conteúdos que se propuseram publicar e com elas afirmar um contrato de leitura adaptado ao 

objetivo comum, através do conteúdo. Verón (2005, p.219) diz que “é o contrato de leitura 

que cria o vínculo entre o suporte e seu leitor”. 
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 O autor complementa que a capa é um suporte da imprensa onde o enunciador pode 

fazer muitas ou poucas coisas: 

 

As modalidades de enunciação na capa são, em todo caso, um suporte de imprensa, 
um fator crucial na construção do contrato: a capa pode mostrar de um modo 
simultaneamente condensado e preciso a natureza do contrato, ou então, ser mais ou 
menos incoerente com este último (VERÓN, 2005, p. 221). 

 

Assim, ainda utilizando o pensamento do autor, podemos entender que os artigos 

enunciados na capa encontrar-se-ão articulados no interior da revista, configurados a partir da 

enunciação, que cria uma pré-concepção dos possíveis assuntos abordados no veículo.  

Para construir uma relação com os receptores, as revistas utilizam artimanhas para 

conquistar as leitoras, adotando padrões de conteúdos e formas de emissão para a eficácia da 

comunicação. Empregam em suas capas estratégias visuais capazes de seduzir e vender a 

revista, e logo estabelecerem um pacto de leitura iniciado pelas capas. Em seu livro o 

Discurso das Mídias, Patrick Charaudeau (2006) nos esclarece que as condições de troca 

linguageira estão envolvidas em um contrato de comunicação, baseados em dados internos e 

externos. 

Conforme o autor, os dados externos estão agrupados em categorias: condição de 

identidade, finalidade, propósito e dispositivo. Sendo que a condição de identidade refere-se 

aos traços personológicos; a de finalidade está ligada ao objetivo da enunciação; a de 

propósito diz respeito ao tema proposto pelo veículo; e a de dispositivo relaciona-se com o 

meio de comunicação utilizado. 

O autor explica também que os dados internos são divididos em três formas de 

comportamentos linguageiros: espaço de locução, relação e tematização. Onde a locução 

deve conquistar o direito de poder falar, impondo-se como sujeito falante. O espaço de 

relação permite estabelecer relações com o interlocutor e o de tematização é quando se 

escolhe um modo de intervenção e de organização do discurso. 

O contrato de leitura se caracteriza pela situação de troca. Os meios de comunicação 

oferecem os conteúdos, mas as leitoras da revista Capricho podem optar diante do que lhes é 

oferecido. 

É desta maneira que chegamos às instâncias de produção e de recepção. O autor 

explica que a instância de produção corresponde à forma como o veículo de comunicação é 

organizado mediante seu papel informativo, isto é, como é dirigido, como organiza e como 
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veicula seus conteúdos. Charaudeau (2006) diz que a instância de produção está sujeita à linha 

editorial do veículo. 

Já a instância da recepção é explicada pelo autor como sendo o poder de discernimento 

do público diante do que lhe é apresentado e do que lhe é interessante. Por conseguinte, o 

autor elucida a finalidade do contrato de comunicação encontrada em uma tensão entre duas 

visadas: 

 

Uma visada de fazer saber, ou visada de informação propriamente dita, que tende a 
produzir um objeto de saber segundo a lógica cívica: informar o cidadão; uma visada 
de fazer sentir, ou visada de captação, que tende a produzir um objeto de consumo 
segundo uma lógica comercial: captar as massas para sobreviver à concorrência 
(CHARAUDEAU, 2006, p.86). 

 

 Isso significa dizer que o contrato de leitura se legitima através do que o justifica. Seja 

visando à informação, conquistar novos públicos ou fazer drama. Nesse sentido, o autor 

acrescenta: 

 

Assim, o contrato de informação midiática é, em seu fundamento, marcado pela 
contradição: finalidade de fazer saber, que deve buscar um grau zero de 
espetacularização da informação, para satisfazer o princípio de seriedade ao produzir  
efeitos de credibilidade; finalidade de fazer sentir, que deve fazer escolhas 
estratégicas apropriadas à encenação da informação para satisfazer o princípio de 
emoção ao produzir efeitos de dramatização (CHARAUDEAU, 2006, p.92). 

 

Entendido o contrato de comunicação ou leitura, tomamos por base que o primeiro 

contato das leitoras com as revistas acontece através das capas. São nelas que as expectativas 

se estabelecem e cabe ao veículo atender a estes anseios. Os contratos de leitura partem das 

capas onde ocorre a oferta dos conteúdos, cuja leitora descobrirá, através da leitura do texto 

interno, se corresponde ou não à enunciação. 

 Um texto é constituído por elementos como os assuntos, os objetivos, o formato e a 

audiência. Cada texto se dirige a um tipo específico de leitor ativando uma forma de leitura 

diferente. O contrato de leitura é o primeiro contato do leitor com qualquer texto. O assunto, o 

objetivo e o formato estabelecerão a audiência (o destinatário) e a forma pela qual dado texto 

será lido. O contrato de leitura, portanto, consiste num acordo implícito, num pacto feito entre 

autor e leitor no processamento do texto. 

A mensagem que as revistas pretendem passar para os leitores é constituída a partir da 

relação existente entre os leitores e os enunciadores. A revista veicula as informações e os 

leitores procuram e o que pretendem encontrar no interior do veículo de comunicação. 
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As capas das revistas são construídas de forma subjetiva, no sentido em que alguém é 

responsável por sua elaboração. Portanto, é importante compreendê-las como partes históricas 

e subordinadas às questões sociais e culturais. Ou seja, para entendê-las devemos considerar o 

contexto de produção de sentidos, seja no contexto de enunciação, seja no contexto de leitura 

das capas. Orlandi (1993) nos explica que: 

 

O princípio teórico fundamental, então, é considerar que há uma relação entre 
linguagem e exterioridade que é constitutiva. Essa é uma relação orgânica e não 
meramente adjetiva. Não se dirá, assim, que se acrescentam dados históricos para 
melhor delimitar a significação: dir-se-á que o processo de significação é histórico 
(ORLANDI, 1993, p.18). 

 

 Assim sendo, para pensar a noção de contrato de leitura, devemos considerar o modo 

de organização e o contexto em que ele foi construído. Partindo do embasamento teórico de 

Patrick Charaudeau (2006), estamos ponderando um contrato comunicacional constituído a 

partir de convenções e relações, necessárias para que o produtor e receptor de conteúdos 

midiáticos compartilhem e efetivem o ato de comunicação, pois, o autor considera as 

convenções e normas linguageiras imprescindíveis para a comunicação humana. 

 

4.2 A RECEPÇÃO 

 

A recepção de conteúdos de capas de revistas acontece no cenário social das 

adolescentes que estabelecem laços com as revistas com as quais se identificam, seja através 

do que vêem ou lêem. Então, foi a partir do grupo focal e dos questionários que foi possível 

saber como ocorre o processo de recepção e apropriação dos conteúdos de capa da revista 

Capricho. 

Através desta investigação foi possível perceber qual a relação das leitoras com os 

veículos de comunicação e assim entender a recepção, diante do perfil de cada leitora e dos 

aspectos que lhe chamaram atenção nas capas das revistas. 

Na década de 1920 datam as primeiras pesquisas de comunicação. A chamada teoria 

dos efeitos buscou compreender as conseqüências da industrialização da cultura, no que diz 

respeito à mídia e suas repercussões nos indivíduos. Foi a partir deste estudo que a noção de 

receptor mudou, passando de passivo para seletivo e ativo. 

Assim, entende-se que os meios de comunicação têm responsabilidade nos processos 

de socialização dos indivíduos e grupos através de imagens e das representações da realidade 

social. 



 37 

A audiência responde por suas escolhas e interpretações. Embora, estejam passiveis de 

influências que, Jacks e Escosteguy (2005) explicam dizendo que esse fator deve-se às 

necessidades sociais e psicológicas dos indivíduos, as quais geram expectativas sob os meios 

de comunicação, conduzindo a diferentes tipos de exposição a eles. Algumas resultam em 

necessidades, outras em gratificações, outras vezes não pretendidas. 

Ou seja, para serem produzidas as capas da revista Capricho, os conteúdos são 

escolhidos em função de objetivos e satisfações específicas. Sendo assim, os sujeitos da 

audiência estão expostos às mensagens veiculadas e às necessidades que elas podem 

desencadear. 

Por conhecerem o público ao qual são destinadas, as revistas tanto desempenham o 

papel de disseminador de informações, como também contribuem para a manutenção da 

identidade das adolescentes além de ser um meio de entretenimento. 

Conforme Jacks e Escosteguy (2005) a comunicação de massa é vista integrada às 

demais práticas da vida diária, àquelas que dão sentido à vida social. Para terem sentido, a 

vida e estas atividades dependem do processo de produção de sentido. 

Então, para entender a recepção, devemos levar em consideração a produção, 

circulação e o consumo desta cultura midiática; as relações que os sujeitos mantêm com os 

produtos veiculados no processo de significação social; isto é, entender a recepção no 

contexto dos usos e gratificações. 

Na análise da recepção será necessário comparar o discurso dos meios e a resposta da 

audiência em relação e este discurso. Assim será possível entender como a audiência responde 

às mensagens e as assimilam. O ponto de partida seria considerar os meios de comunicação 

como um produto destinado às necessidades da sociedade baseado nos motivos individuais, 

como entretenimento, informação, alicerce na construção da identidade, inserção social, etc.  

A situação da recepção não se constitui somente no âmbito das revistas. Para entendê-

las devemos levar em consideração os parâmetros sociais em que as leitoras estão inseridas. 

Não obstante, também é importante entender as mensagens que estão sendo passadas.  

O sujeito se vincula às revistas, mediante um conjunto de operações discursivas que 

suas mensagens realizam através das imagens, textos e tipografias, carregadas de símbolos, 

sensações e intenções, que convergem para a construção de opiniões ou mesmo apropriação 

dos conteúdos na íntegra. 

As receptoras relacionadas com o ambiente em que vivem estabelecem expectativas 

sobre os conteúdos das revistas e a forma como vão utilizá-las. Embora elas tenham noção 

dos objetivos das revistas, tanto como meio de comunicação quanto como difusores de 
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propagandas (que tem a intenção de vender), são pessoas ativas, com capacidade de 

discernimento e opiniões. Então, são estas opiniões que podem vir a mudar ou tornar-se 

conceituadas num momento posterior à leitura da revista. 

O processo de decodificação das mensagens, por parte das receptoras é um processo 

autônomo, mas determinado pela editoria da revista, uma vez que ela organiza e dispõe os 

conteúdos da capa. Isto, considerando que os discursos são organizados hierarquicamente em 

significados preferidos ou dominantes (dominantes no sentido de ser possível ordenar, 

classificar, designar e de mapear a leitura das receptoras). 

Neste estudo de recepção também foi importante levar em consideração a classe social 

das adolescentes. Conforme Ronsini (2007) os discursos são moldados e elaborados 

relacionados com as classes sociais. Portanto, são os aspectos sociais, locais e contextuais, os 

fatores capazes de aumentar o caráter descritivo da pesquisa. Ronsini (2007, p.49) explica que 

é “sobre a recepção é que as formas de apropriação dos meios de comunicação revelam tanto 

a consonância com o processo hegemônico, bem como a resistência ou um modo negociado 

frente a ela”. No sentido que devemos prestar atenção em todos os detalhes para entender 

como ocorre a recepção. 

 Ronsini (2007, p.78) também diz que “um estudo de recepção teria a preocupação de 

reconstruir como uma dada mensagem dos meios de comunicação é decodificada, entendida e 

vivenciada por um grupo de pessoas”. Isso condiz com o grupo focal, onde buscamos 

estabelecer a relação das adolescentes com as revistas e as mensagens transmitidas. 

Dentro da lógica das culturas populares é que a teoria da recepção começou a se 

desenvolver procurando basear seus conceitos nas mediações. Lopes (2002, p.39) explica que 

“a recepção é, antes de mais nada, uma perspectiva de investigação, e não uma área de 

pesquisa sobre mais um dos componentes do processo de comunicação, neste caso, o 

público”.  

Neste caso, a recepção foi estudada como o processo que antecede a leitura das 

revistas, o processo que faz as revistas se destacarem por suas capas, uma vez que, são elas 

responsáveis por seduzirem o público. 

Vivemos em uma sociedade onde as informações e a tecnologia são consumidas de 

maneira irrequieta e absorvidas em alta velocidade. Embora, ao pensar em alguns processos 

culturais destinados aos jovens, devemos levar em consideração os diferentes discursos dos 

quais nos tornamos sujeitos ativos mediante categorias de poder. 

Estamos desta forma reconhecendo o consumidor como sujeito ativo, chegando ao 

entendimento que o consumo não é um ato individual movido apenas pelo desejo, e sim, 
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concordando com Canclini (2006, p.42) onde se "é preciso analisar como esta área de 

apropriação de bens e signos intervém em formas mais ativas de participação do que aquelas 

que habitualmente recebem o rótulo de consumo".  

A mídia se baseia em um sujeito vinculado aos bem de consumo, preferências e estilos 

de vida, fortalecendo suas identidades como consumidores globais, uma vez que é no 

consumo que as apropriações manifestam seu processo sociocultural. 

Os meios de comunicação desenvolvem estratégias de mercado para atingir seus 

públicos. Estes vinculam-se ao consumo para apropriar-se dos produtos ofertados, 

assegurando a distinção de classe social e de tribos afins, ao mesmo tempo que se unem 

através do consumo destes mesmos produtos. Isto quer dizer que a mídia transforma produtos 

em desejo, pois, através deles as diferenças são alavancadas ou as semelhanças são 

aproximadas, fixando seus significados no contexto social. 

Neste sentido, podemos analisar a presença de fatores culturais e sociais no processo 

de consumo diante da recepção e apropriação dos produtos midiáticos, pois, os conteúdos 

divulgados pela revista Capricho, especializada e dirigira para o público adolescente, estão 

inseridos na rede ideológica que constitui num elemento de convivência social. 

Jacks e Escosteguy (2005) colaboram com esta idéia dizendo que o receptor faz suas 

interpretações dos conteúdos influenciado pelo caráter sociológico do ambiente em que vive. 

Portanto, a recepção é mediada pelo sujeito receptor, pois este consegue discernir o que pode 

vir a ser importante para sua vida daquilo que não terá sentido de acordo com sua cultura e 

patamar social.    

A moda, como explica Palomino (2003, p.15) “pode regular formas de vestir, de 

pentear-se, etc.”. Significa o modo ou a maneira como as pessoas se vestem ou se apresentam. 

O autor ressalva também que “a moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, 

que integra o simples uso das roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, 

sociológico”. Este conceito torna-se importante na tentativa de entender como as revistas 

atingem seus públicos e as levam a consumir os assuntos estampados nas capas. 

Portanto, o enfoque do projeto propõe investigar como a mídia contribui para formar 

opiniões sobre a moda, através dos temas escolhidos para compor a capa. Ou seja, entender 

como estas garotas fazem uso das informações veiculadas pelas revistas. 
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5. O PERCURSO METODOLÓGICO E O OBJETO DE ESTUDO 

 

Para discutir a cultura de massa, mídia e a conexão de jornalismo e entretenimento, 

tomou-se como objeto de estudo a revista Capricho, direcionada para o público adolescente 

feminino. A escolha deve-se ao fato, desta ser uma mídia segmentada, com uma grande 

inserção no mercado editorial e, portanto, sugere-se que ela propõe alguma influência em seu 

público leitor. 

Com intenção de chegar ao entendimento de como ocorre a recepção, mediante as 

capas da revista Capricho por parte das adolescentes, tornou-se necessário fazer um 

levantamento bibliográfico para viabilizar o projeto. Uma vez que pesquisar é informar-se a 

respeito de um determinado problema, foi também necessário descobrir formas de se chegar a 

novos conhecimentos sobre o assunto em questão.  

 Para Gil (2002, p.17) a pesquisa é apresentada como o “procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

O autor ressalta ainda que o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

 Neste projeto a pesquisa realizada foi de natureza qualitativa e descritiva, baseada na 

experimentação empírica. Ou seja, foi elaborada a partir de uma análise detalhada e 

consistente de lógicas e idéias surgidas com os valores das adolescentes participantes, levando 

em consideração que cada pessoa tem sua opinião e suposição a respeito de indagações  

decorrentes do problema, podendo contribuir com o conhecimento que têm da realidade.  

As técnicas utilizadas foram o grupo focal, o questionário e a análise de conteúdo. A 

entrevista é um instrumento de investigação, mediante a conversação, estruturado com 

perguntas que possam gerar respostas contribuindo na coleta de informações, através do grupo 

focal. O objetivo da utilização da entrevista é averiguar fatos e obter informações com 

consistência, pois sua vantagem é poder conhecer as geradoras de informações, tendo contato 

pessoal com elas. Neste caso, as entrevistas foram semi-estruturadas, deixando espaço para 

que novas perguntas surgissem e complementassem as respostas. 

 A partir das respostas do grupo foi feita a análise de conteúdo, que, para Gil (2006), é 

uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa 

do conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas 

comunicações. Assim sendo, a análise de conteúdo foi utilizada com o intuito de descrever os 

conteúdos presentes nas capas da revista Capricho, a fim de descobrir se elas são capazes de 

persuadir as adolescentes a consumir a moda, de acordo com o que enunciam. 
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Para dar conta desta proposta o estudo foi realizado em três etapas. Na primeira etapa 

foi feito um amplo levantamento bibliográfico de livros que abordam a moda, o jornalismo, 

recepção, identidade e feminino, com a finalidade de absorver o máximo de informações 

possíveis sobre o objeto de estudo. Assim, obtendo consistência de idéias para poder alcançar 

o objetivo do trabalho. 

Esta etapa foi muito importante no sentido de fundamentar o projeto através de autores 

que são referência nos temas relacionados com o objeto de estudo e ao objetivo da pesquisa, 

aumentando o entendimento sobre o assunto. 

Após ter feito o levantamento bibliográfico, a pesquisa já tinha consistência para a 

investigação empírica. Na segunda etapa, a idéia de fazer um grupo focal surgiu com o intuito 

de conversar com meninas de diferentes idades que, até então, não se conheciam, a fim de 

saber o quanto a revista Capricho é capaz de unir garotas diante do mesmo objetivo. 

A princípio pensou-se em ir até o Colégio Riachuelo, de Santa Maria, para abordar 

meninas que fizessem parte deste nicho. Mas, durante pesquisas sobre o objeto de estudo, na 

Internet, foi visitada a comunidade da revista Capricho, em um site de relacionamentos8, 

houve a tentativa de localizar membros que morassem em Santa Maria. Após chegar a alguns 

nomes, foi feito contato com as meninas, que em seguida foram respondendo. Conforme 

explicava a pesquisa, as adolescentes foram se interessando e foi quando decidimos a data do 

grupo de discussão. 

No dia 15 de outubro de 2008, a partir das catorze horas e trinta minutos, foi realizado 

o grupo focal. A intenção era que sete meninas comparecessem, mas apenas quatro delas 

puderam estar presentes. As edições escolhidas para a análise da Capricho foram oferecidas 

às adolescentes iniciando a discussão sobre a revista. Foram realizadas perguntas, existentes 

em um questionário pré-definido, deixando a conversa livre para a abordagem de novas 

perguntas. 

Esta técnica, conhecida como entrevista em profundidade, foi utilizada com o intuito 

de se obter informações qualitativas, através da entrevista com o grupo de adolescentes, 

participantes da comunidade da revista, do site de relacionamentos, citado anteriormente. Esta 

técnica foi escolhida por permitir captar tanto os posicionamentos individuais como os 

conflitos e, principalmente, os consensos. Foi aplicado a um grupo de quatro meninas, que 

responderam questionamentos sobre a revista Capricho no intuito de esclarecer como se dá a 

                                                 
8 O endereço da comunidade é: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=29585580, acessado em 
2 de outubro de 2008, semana anterior ao grupo focal. 
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recepção dos conteúdos de capas das mesmas. O grupo focal foi moderado pela autora do 

projeto, lançando questionamentos para a coleta de informações. 

Na terceira etapa da pesquisa foi distribuído um questionário para as adolescentes 

leitoras da Capricho. As perguntas utilizadas foram semelhantes às do grupo focal, com a 

diferença de que algumas foram respondidas via e-mail por membros da mesma comunidade 

da revista (que por algum motivo ou outro não puderam comparecer no dia do grupo focal), e 

também por meninas estudantes de escolas da cidade de Santa Maria.  

O questionário foi constituído por uma série de perguntas ordenadas por assuntos 

referentes à proposta do estudo. O objetivo do questionário foi preparado e pensado de modo 

que contribuísse com a pesquisa, aumentado a abrangência do estudo para além do grupo 

focal. Através desta etapa, teve-se a vantagem de atingir um maior número de meninas e 

conhecer a opinião destas outras adolescentes, complementando a coleta de dados e as 

conclusões do projeto.  

Estruturado através de perguntas abertas, este caminho metodológico permitiu que as 

adolescentes tivessem a possibilidade de responder aos questionamentos com mais liberdade, 

não restringindo apenas à marcação de uma ou outra alternativa, pois, conforme Richardson 

(1999, p.193), “o pesquisador não está interessado em antecipar as respostas, deseja uma 

maior elaboração das opiniões dos entrevistados”.  

 

5.1 A REVISTA CAPRICHO 

 

Para estudar a recepção e os modos de apropriação da revista Capricho por parte das 

adolescentes, tornou-se necessário contextualizar o surgimento da revista. 

Durante as décadas de 1940 e 1950, o romantismo fez parte do cotidiano das pessoas, 

especialmente das mulheres, sobretudo influenciadas pelo cinema, um dos maiores 

construtores de narrativas românticas da época. 

As tramas amorosas, presentes nos dramas, musicais, até mesmo nos filmes de 

faroeste, aventura e terror, invadiram o cinema fazendo aumentar o desejo pela história com 

final feliz, selado com o beijo final, conforme nos explica Mira (2001). Levando em 

consideração ainda, quando a autora acrescenta que foi através do cinema que “a perspectiva 

de viver um grande amor e encontrar nele toda felicidade que se pode ter na vida se 

cotidianiza” (2001, p.33).  

Foi nesta conjuntura, onde o amor era a preocupação central, que a imprensa feminina 

adicionou as fotonovelas em suas publicações, também chamada “imprensa do coração”. Mas, 
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especificamente no Brasil, o ciclo das fotonovelas deslanchou mesmo em 1951, ano antes do 

surgimento da revista Capricho.   

Criada no dia 18 de junho de 1952, pelo fundador da Editora Abril, Sr. Victor Civita, e 

sendo a primeira revista feminina do Brasil e da Editora Abril, a revista Capricho surge para 

ser a revista de fotonovelas de maior sucesso de todos os tempos. 

No ano de sua criação, a Capricho venderia apenas 91 mil exemplares, mas, já em 

1961 ultrapassava os 500 mil. Embora no início de sua trajetória a revista não tenha agradado 

muito, quando Vitor Civita desenvolveu um novo formato e dobrou o preço, a revista 

estourou, destacando a adoção de publicações de histórias completas, uma vez que as outras 

revistas traziam as histórias em capítulos. 

O grande sucesso que a Capricho alcançou a partir daí estava com o tempo contado. 

As produções tinham um preço muito elevado, obrigando as publicações a acrescentarem à 

fotonovela outros ingredientes para incrementar, tais como moda, beleza, culinária, seções de 

cartas, horóscopo e depoimentos dos ídolos do momento. Já na década de 1970, as revistas de 

fotonovelas começaram a entrar em declínio, pois o público perdia o interesse por essas 

narrativas, consideradas ingênuas demais pelas leitoras. 

A explicação pelo desinteresse está nas transformações diante das posturas 

relacionadas ao amor e ao casamento, que inicia nos anos 60. Os padrões de moda e beleza 

também não são mais os mesmos. Lembrando também, que a radionovela e a ascensão da 

televisão contribuíram com a decadência. 

A audiência e as tiragens despencaram, obrigando as revistas a mudarem seus focos. 

Foi neste contexto que a Capricho, em 1985, se transformou completamente, tornando-se a 

“revista da gatinha”. O conteúdo editorial foi modificado e o foco deslocou-se para o público 

feminino entre 15 e 20 anos. Embora tenha recuperado seu sucesso, teve vida curta, e três 

anos mais tarde, uma mudança na direção fez com que perdessem novamente as leitoras. Em 

1989, a revista apostou em um público mais velho, publicando matérias picantes sobre sexo, 

tornando-se mais uma neste segmento do mercado. Posteriormente, a revista também tentou o 

público masculino, lançou um especial Capricho Boys, mas, não deu certo. Scalzo (2004, p. 

91) explica que “afinal, Capricho sempre foi uma marca reconhecidamente feminina e, entre 

adolescentes, o que é feito para meninas não pode, de jeito algum, ser consumido também por 

meninos”. 

A autora diz ainda que, no final de 1989, a revista optou por “desbravar o caminho e 

tornar-se a primeira revista para adolescentes (de 12 a 18 anos) de classe A e B”. Foi assim 



 44 

que a Capricho assumiu-se como uma publicação jovem, identificada com seu público alvo e 

falando menos de sexo. 

A revista precisou modificar-se completamente, para assim, criar uma identificação 

imediata. A equipe da Capricho conversou com suas leitoras, pediram sugestões que depois 

seriam discutidas pela redação. Incrementaram o atendimento ao leitor. Tudo isso, com o 

intuito de aproximar-se mais e mais de seu alvo. A segunda medida foi acabar com os slogans 

da capa e em seguida foram feitos ajustes no projeto gráfico, nas seções e na linguagem, 

refazendo tudo até ficar de acordo com os objetivos estéticos da revista e, em um ano, a 

Capricho passou a ser a revista mais vendida em seu segmento. A autora diz ainda que de 140 

mil, subiu para 280 mil exemplares vendidos por edição. Scalzo (2004) explica: 

 

Adolescentes do final dos anos 80 e início dos 90 faziam agendas que eram 
verdadeiras obras de arte (não sei se ainda fazem), com registros de tudo que ia 
acontecendo nas suas vidas: fotos, recortes, lembranças e textos. Nessas agendas, 
buscamos inspiração para o texto e a linguagem visual da revista. Percebemos logo 
que as leitoras recortavam muitas figuras dos textos e da própria revista e favorecer 
essa prática por meio do próprio gráfico talvez pudesse ser um triunfo (SCALZO, 
2004, p.96). 

 

Em 1996, a revista tornou-se quinzenal podendo trabalhar as notícias de forma mais 

quente. Em 97 e 99 passou por mudanças de direção, sendo que na última a Capricho ampliou 

seu público alvo, passando a ser direcionada para meninas que estavam vivendo a 

adolescência, independente da idade. 

Após anos, a revista mudou novamente sua linha editorial, passando, em 2006, por 

uma importante reforma gráfica e editorial. A idéia foi torná-la uma revista mais moderna, 

abrindo espaço para a arte jovem e ampliando o leque de ilustrador-colaboradores. Assim, 

resgatando alguns valores próprios da plataforma revista, como o prazer tátil e visual, optando 

por um projeto gráfico com “cara de feito à mão”. 

Conforme e-mail de resposta recebido por Carlos Santos, responsável pelo 

atendimento ao leitor Capricho, a revista é encarada atualmente como aquela que entende e 

respeita as idéias e valores das adolescentes. Mostram tudo que levaria uma menina a opiniões 

próprias, evidenciando com clareza os assuntos do universo dela. “Para a gente, seriedade não 

é sinônimo de mau humor. Na revista, ela encontra matérias sobre a intimidade dos famosos, 

comportamento, moda, relacionamentos e outras informações importantes como: 

programação de shows, eventos e um guia de compras com preços e endereços”. 

Com periodicidade quinzenal, a revista se diferencia da concorrência, chegando às 

mãos das adolescentes de forma mais rápida, tornando-se mais atual, pois é finalizada três 
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dias antes de estar nas bancas. Citado por Carlos Santos, “a Capricho tem como objetivo de 

mercado continuar sendo a melhor revista para adolescentes. Sua missão é informar, entreter, 

formar e conectar a maior comunidade de garotas com estilo e atitude do país”. 

Entrando no site9 da Abril, a mesma é classificada da seguinte forma:  

 

CAPRICHO mudou. Agora, a revista das garotas brasileiras está com uma pegada 
mais cool ainda. Moda de rua, beleza inteligente, muita informação engraçada, 
curiosa e o que há de mais legal em arte e conteúdo jovem. Capricho: irreverente, 
independente, inteligente, indecente! www.assineabril.com.br 

 

5.1.1  As leitoras 

 

 A recepção da revista Capricho foi identificada através da técnica do grupo focal e 

questionário, com quatro adolescentes. O perfil10 das leitoras que se dispuseram a participar é 

o seguinte: 

 

a – Do Grupo Focal 

 

* MAUREN RODRIGUES FERNANDES 

 

Nascida no dia 09 de julho de 1994. Com 14 anos de idade, diz que seu maior defeito é 

a ansiedade e sua melhor qualidade é a sinceridade. Residente na cidade de Santa Maria, cursa 

o ensino médio no Colégio Adventista. Adora qualquer coisa sobre High School Musical e diz 

ter “adorado” quando a revista Capricho os estampou na capa. 

 

* JULIANA ESCOBAR 

 

 Nascida no dia 09 de janeiro de 1995. Com 13 anos de idade, diz que adora seus olhos 

e dançar. Também é estudante de ensino médio no Colégio Adventista. Compra todas as 

edições da Capricho nas bancas, lê todas sempre e se considera apaixonada pela revista.  

 

 

 
                                                 
9 Endereço do site: www.assineabril.com.br, acessado em 28 de setembro de 2008. 
10 O perfil foi descrito pelas adolescentes, sem haver um pré-requisito sobre a descrição. Elas tiveram liberdade 
para escrever e citar as coisas que considerassem convenientes, com a finalidade de saber se ambas citariam a 
revista Capricho em algum momento como suas preferências. 
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* MARCELA GIULIANI 

 

 Nascida em Goiânia – Goiás no dia 13 de novembro de 1992, veio para Santa Maria 

estudar e preparar-se para o vestibular. Estuda no Colégio Politécnico da Universidade 

Federal de Santa Maria. Compra a revista sempre que se interessa por algum conteúdo 

apresentado nas capas. 

 

* ISABELA DUARTE 

 

 Nascida no dia 5 de julho de 1993, com 15 anos de idade cursa o ensino médio no 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria e diz que não suporta ignorância. 

Já foi assinante da Capricho, mas por contenção de gastos deixou de assinar. Lê a revista 

atualmente por que a compra nas bancas. Afirma que adora moda. 

 

b – Do Questionário 

 

O questionário conteve 26 perguntas e foi distribuído no período de 20 a 25 de outubro 

de 2008. 

 

Tabela 1: roteiro de perguntas utilizadas no questionário 

1. Como você tem acesso à revista Capricho? 

2. Lê a revista todos os meses? 

3. O que mais gosta na revista? 

4. Porque lê Capricho e não outra semelhante? 

5. O que acha da editoria de moda da revista? 

6. O que faz com a revista depois que leu? 

7.Você se interessa por moda? 

8. Desde quando? 

9. Qual estilo de roupa você usa atualmente? 

10. Você entende de moda? 

11. Lembra de alguma roupa que comprou porque viu na revista Capricho? 

12.Você é vaidosa? 

13. Usa maquiagem? O que usa? 
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14.Você se acha bonita? 

15. Se pudesse, mudaria algo em você? O que? 

16. Com que freqüência compra roupas? 

17.Como as escolhe? 

18. A moda da revista Capricho influência nas suas decisões? 

19. Suas amigas lêem Capricho? 

20. Acha que lerem Capricho une vocês? 

21.Você se identifica com os conteúdos da revista? 

22. Você e suas amigas têm regras de comportamento? 

23. O que você acha das capas da revista Capricho? 

24. Já comprou a revista somente porque a capa chamou atenção? Ou deixou de 

comprar por causa da capa? 

25. Qual a ordem de sua leitura da revista?  

26. A capa interfere na hora da leitura? 

  

 Este roteiro serviu para orientar as principais indagações da pesquisa. A partir destas 

perguntas obtiveram-se respostas que serviram de complementação às do grupo focal e 

permitiu que se atingisse um número maior de adolescentes. As questões foram agrupadas 

para melhorar o entendimento a respeito da recepção e consumo da revista Capricho. 

 Por se tratar de um estudo qualitativo, o número de adolescentes que responderam ao 

questionário não representa um universo estatístico. A tabela abaixo serve para organizar as 

entrevistadas, através do nome, idade e forma como respondeu o questionário. 

 

Tabela 2. Nome, idade e forma como as adolescentes responderam o 

questionário 

Nome Idade Forma de contato 

1. Luiza 19 Questionário 

2. Kamyla 17 Questionário 

3. Gabriela 13 Questionário 

4. Camila 17 Questionário 

5. Natália 13 Questionário 
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6. Lara 15 Questionário 

7. Lariane 13 Questionário 

8. Catiana 13 Questionário 

9. Bibiana 13 Questionário 

10. Carolina 21 Questionário 

11. Elisa 19 Questionário 

12. Fernanda  21 E-mail 

13. Andressa 17 E-mail 

14. Julia 13 E-mail 

15. Mariana 16 E-mail 

 

   

Estas adolescentes relacionadas acima responderam ao questionário com as perguntas 

da tabela 1, contribuindo com a análise do projeto. Suas respostas foram analisadas e 

agregadas ao conjunto de material do grupo focal. 
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6. ANÁLISE DA RECEPÇÃO DA REVISTA CAPRICHO NO PÚBLICO 
ADOLESCENTE 
 

6.1 CAPRICHO NO GRUPO FOCAL 

 

 A primeira capa discutida no grupo focal foi a edição de número 1039 (figura 1), 

lançada em 29 de fevereiro de 2008. A modelo de capa é Sthefany Brito, que usa uma blusa 

cor de rosa bebê rendada e luvas da mesma cor. A matéria de destaque era “O seu melhor 

look”, fazendo gancho para matérias sobre cabelo “A franja certa para você”, sobre 

maquiagem “Valorize seus pontos fortes” e sobre moda “Como usar short na balada”, como 

podemos ver na imagem abaixo:  

 

 
Figura 1: Capa da edição 1039,  

de 29 de fevereiro de 2008. 

 

 Na análise do grupo focal, pôde-se perceber que a matéria em destaque realmente é a 

que mais chama atenção. Marcela (15 anos) conta que: 

 

Para mim, com certeza eu leria primeiro a matéria sobre o melhor look. Adoro ver 
essas coisas. Aqui (aponta para a capa) fala sobre cabelo, a franja certa para você. 
Por aqui podemos saber um pouco sobre o que vai falar, deve ser sobre o tipo de 
rosto e tipos de cortes ideais, que vão ficar bons. Eu sempre vou olhar pra saber qual 
é e tal (MARCELA, 15 anos). 

 

Tanto Marcela e Isabela, quanto Juliana e Mauren não gostam muito de Sthefany 

Brito, como comenta Juliana (13 anos) dizendo que gosta do trabalho da atriz, mas não acha a 

modelo interessante. Assim como as meninas, Isabela (15 anos) não considerou a roupa 

atraente, e complementa dizendo  “eu não usaria as roupas da Sthefany”. 
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De qualquer forma, Isabela confessa que compraria a revista, pelo mesmo motivo de 

Marcela: 

 

Eu não gostei muito desta capa não. Não gostei da roupa dela e também não acho ela 
muito interessante. Mas, as coisas que a capa mostra que ela diz são legais11. 
Compraria a revista porque sempre gosto dessas coisas assim, tipo “o seu melhor 
look”, maquiagem que valoriza seus pontos fortes, moda e beleza (MARCELA, 15 
anos). 

 

Embora a modelo da capa não agrade muito as adolescentes, o grupo admite que 

compraria a revista pelos conteúdos de moda e beleza. Juliana (13 anos) revelou, “eu tenho a 

revista e gostei das matérias”; e Mauren completa, “tem essa matéria aqui ‘’moda dos 

sonhos... é legal, eu sou fã do High School Musical, e eles trouxeram o estilo de roupa que o 

pessoal do HSM usa na escola”. 

A segunda capa discutida foi a edição 1040 (figura 2), publicada em 20 de março de 

2008. A cantora Avril Lavigne é a modelo de capa. Veste uma blusa branca e luvas listradas 

de branco e preto. A matéria em destaque é “S.O.S BELEZA”, com dicas sobre cabelos e 

unhas. Além disso, a revista traz na nesta edição, um “megateste” especial, para que as 

leitoras descubram sua personalidade fashion. 

 

 
Figura 2: Capa da edição 1040,  

de 20 de março de 2008. 

Nesta edição, a cantora foi o destaque da capa. Juliana (13 anos) diz “eu gostei da 

Avril, leria sobre a moda rock dela. Acho bonitinho”. Embora as roupas da cantora não 

                                                 
11 Marcela está se referindo à chamada de capa que diz o seguinte: “STHEFANY BRITO Abre seu coração sobre 
o namoro com Pato: “Quando senti o cheiro dele, sabia que era amor”!”. 
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estejam totalmente visíveis, a revista conseguiu chamar atenção por apresentar uma pessoa 

com biótipo12 de roqueira. 

 Mauren (14 anos) e Juliana (14 anos) são fãs de High School Musical, e como na capa 

aparece uma chamada de matéria sobre eles, as adolescentes afirmam que esse seria o motivo 

pelo qual adorariam a revista. Juliana confidencia, “compraria a revista mais por essa matéria 

aqui (aponta para o enunciado ““Nunca beijo no primeiro encontro” Um bate-papo com Lucas 

Grabeel, o Ryan, de High School”), mas também por causa das dicas do S.O.S beleza”. 

 Já Marcela (15 anos) e Isabela (15 anos) optam pela revista para ler as dicas de beleza 

por acreditarem que “nunca é demais aprender novas maneiras de se produzirem”. 

 A capa chama atenção das garotas por dois motivos em especial: o primeiro são as 

dicas de beleza pelas quais todas comprariam a revista, e a segunda, pela vida de um famoso, 

ídolo de duas das meninas. 

 A terceira capa apresentada às jovens foi a edição 1042 (figura 3) datada de 14 de abril 

de 2008. A capa é composta por Miley Cyrus vestida com uma blusa amarela cheia de 

babados. A matéria em destaque é “91 DICAS DE ESTILO”, com manchete para matérias 

sobre cabelo, penteados e moda folk
13, como se pode observar na figura: 

 
Figura 3: Capa da edição 1042,  

de 14 de abril de 2008. 

 Novamente o enunciado em destaque atrai as meninas. Mauren (14 anos) comenta: 

Nossa! Por favor?! 91 dicas de estilo é muita coisa. Muita dica mesmo. Me 
interessei muito. Não tem como não ficar curiosa e não querer ler revista. Com 
certeza a primeira coisa que eu faria era correr pra essa página e ver o que eles estão 
contando. São 91 dicas, aqui diz que é sobre cabelo e também tem a moda né? 
(MAUREN, 14 anos). 

                                                 
12 A palavra foi utilizada do sentido de possuir características marcantes.  
13 Folk, do inglês folclore. São trajes étnicos, no Brasil, tende ao hippie, tecidos rústicos, couro artesanal. A 
cultura e os costumes de povos de determinados lugares foram assimilados pela moda que assumiu um visual 
folk. 
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 A adolescente comentou que não gostou da roupa de Miley abrindo um debate sobre 

as roupas que as modelos das quatro capas estavam vestindo: 

 

Mauren: A roupa da Miley eu não usaria, a não ser que fosse de outra cor, aí eu 
pensaria. 
Isabela: Eu também não usaria, não, jura. 
Marcela: Ah! É bem legal, eu usaria sim. 
Juliana: É legal, mas acho que outra cor ficaria melhor. 
Isabela: A da Sthefany eu não usaria mesmo.  
Mauren, Juliana e Marcela: Eu também não 
Isabela: Roupas parecidas com as da Avril eu já usei. 
Juliana: Mas eu acho legal, acho bonitinho. 

 

 As adolescentes também comentaram sobre uma chamada que fala sobre um fato da 

“VIDA REAL: “Eu me culpava pela morte da minha mãe”“. Juliana (13 anos) afirma, “essas 

matérias são bem legais, falam sobre as coisas que acontecem com pessoas comuns, como 

nós”, e complementa dizendo que essa seria uma matéria que ela leria. 

 Portanto, estas marcas discursivas das adolescentes apontam que elas comprariam essa 

edição da Capricho não só pelas dicas de estilo, como também matérias que tratem de fatos 

cotidianos ou situações próximas a elas. 

  A quarta e última revista discutida foi a edição número 1054 (Figura 4), publicada em 

30 de setembro de 2008. Na capa está Sophie Charlotte, vestida com uma baby look azul 

escuro, com uma boca na frente, usando como acessórios uma pulseira e uma tiara, seguindo 

o mesmo estilo, nas cores azul e prata. 

 Através dos destaques da capa, podemos perceber que a matéria principal é sobre 

moda, “Truques da moda – 28 dicas para valorizar seu corpo com a roupa certa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Capa da edição 1054,  

de 30 de setembro de 2008. 
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 Nesta capa, a atenção foi atribuída às cores: em primeiro lugar as meninas foram 

unânimes em ressaltar que o rosa é uma cor que elas gostam bastante e por isso adoraram a 

capa. Isabela (15 anos) argumenta, “geralmente quando passo, a primeira coisa que olho na 

revista é a cor da capa, tenho que dizer que esta está com os rosas bem vibrantes, me 

chamaram atenção”. 

 Apesar de a cor rosa ter conquistado as adolescentes, o mérito da capa não permaneceu 

somente com ele. Mauren (14 anos) diz que ela gosta bastante das entrevistas e que nesta 

edição ela procuraria ler primeiro “o que Sophie contou para a Capricho”. Assim como 

Mauren, Juliana (13 anos) comentou, “eu leria também a entrevista porque eu gostei da 

passagem de umas das coisas que ela disse aqui na capa14”. 

 Da mesma forma que Mauren e Juliana, Isabela diz que leria também a entrevista da 

Sophie, mas “não porque acha interessante”, conforme ela: 

 

Eu compraria essa revista só porque eu odeio essa guria, a primeira coisa que eu 
faria era ler o que ela disse, porque eu não gosto dela mesmo. Aí, só depois disso é 
que eu iria folhear a revista inteira. Mas com certeza, eu pararia na parte da moda e 
leria esses truques da moda. É uma coisa que também interessa bastante (ISABELA, 
15 anos). 

 

 Outra matéria que interessa para as adolescentes diz respeito à tensão pré-menstrual 

que todas elas dizem sentir, “10 coisas que você precisa saber sobre a TPM”. Marcela (15 

anos) comenta que “é muito chato ter TPM” e gostaria de se informar um pouco mais sobre o 

assunto.  

 Desta forma pôde-se sinalizar, a partir do estudo do grupo que, assim como os 

conteúdos de moda chamam atenção, a revista também é aceita como um todo. As 

adolescentes mencionaram as cores, as chamadas, as modelos e principalmente a afinidade de 

seus gostos com o que a revista se propôs a publicar. Nesse sentido, a Capricho não é apenas 

uma revista interessante pela moda, e sim pela linha editorial que segue.  

 
6.2 CAPRICHO  NAS ENTREVISTAS 

 

A substituição das fotonovelas, com ênfase no romantismo pela cobertura da moda, 

beleza, comportamento e vida dos astros, faz da Capricho uma revista de sucesso. Dirigida ao 

público feminino adolescente, a revista precisa saber conversar com suas leitoras para cumprir 

                                                 
14 A referência de Sophie Charlotte na capa é a seguinte: “Não gosto de menino que tem medo de mulher 
inteligente”. 



 54 

sua proposta de veículo de comunicação. Isabela (15 anos) lembra que, “a Capricho foi a 

primeira revista que implorei  para meu pai na fila do supermercado. Acho que eu devia ter 

uns sete, oito anos”. 

Como parte de um segmento disputado, a Capricho faz de sua revista uma mídia 

atrativa, tanto em relação aos conteúdos como na estruturação de suas capas. Juliana (13 anos) 

afirma que “a gente lê a Capricho porque ela é interessante e tem uma temática jovem. Já li 

outras revistas parecidas, mas não gostei”. 

As pessoas jovens são vistas como mais suscetíveis às mudanças e, portanto, 

classificadas como um grupo exigente e que gostam de coisas com as quais se identificam. 

Para ter aceitação de seu público, a Capricho utiliza uma linguagem diferenciada. Mauren (14 

anos), explica: 

 

A linguagem da Capricho apresenta até termos que a gente usa no dia-a-dia e que 
outras revistas não costumam usar. Porque nas outras revistas a coisa tem que ser 
escrita tudo bem direitinho. Na Capricho não, eles usam termos bem pra gente 
entender mesmo, isso é legal (MAUREN, 14 anos).  

 

Assim, percebe-se que a forma como a revista se comunica com suas leitoras é um 

fator determinante para que a Capricho seja a preferida. Isabela (15 anos) complementa que 

“a maneira de escrever da Capricho realmente é mais voltadas pra meninas da nossa idade”. 

A revista já passou por várias modificações, desde seu surgimento, mas a fórmula que 

utiliza hoje a diferencia das outras revistas do segmento. As meninas do grupo focal 

concordam que a capa é um fator determinante na hora de comprar a Capricho. Isabela (15 

anos) comenta “eu adoro as cores que eles usam nas capas, sempre muito chamativas e 

diferentes. Não tem como não prestar atenção, ela se destaca”. Além disso,  Fernanda (21 

anos) disse que a revista tem uma ótima identidade visual, com cores vivas e alegres, 

chamando atenção do público leitor. 

A partir disto, tomamos como referência que as capas são o primeiro contato das 

adolescentes com a revista, quando a mesma é adquirida nas bancas. Conseqüentemente, é 

através das capas que se é possível chamar a atenção das leitoras, “pois eles sabem fazer 

isso”, ressalta Isabela (15 anos) . Assim, vistas como um cartão de visita, convidam seu 

público para explorar seus conteúdos. 

Pode-se observar que a presença de astros famosos estampados nas capas é um atrativo 

significante, pois elas vão pautar alguns dos conteúdos abordados nas páginas internas da 

revista. Andressa (17 anos) comenta que “a capa é muito importante”, e “interfere sim na hora 
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de comprar a revista”. A adolescente aponta que “às vezes a matéria que te interessa tem um 

enunciado minúsculo, e “isso atrapalha um pouco”, assim como “o artista da capa também 

conta”.  Isabela (15 anos) explica: 

 

Geralmente eles trazem só pessoas famosas nas capas. Normalmente, eu olho, já na 
capa, o que a pessoa falou. Ou eu compro porque eu gosto muito da pessoa, ou 
porque não gosto, mas quero saber o que a pessoa falou. Eles sabem vender o 
produto deles. Só colocam nas capas pessoas bonitas e que estão na mídia. Então, as 
pessoas acabam comprando a revista para se sentirem próximas dos famosos. Porque 
sempre são as pessoas que a gente gosta que estão nas capas. Isso é legal, eles sabem 
o que a gente gosta (ISABELA, 15). 

 

  Embora as capas sejam importantes e despertem o interesse para a leitura, as meninas 

dizem que este não é o único atrativo da revista. Mauren (14 anos), diz “eu leio tudo, tudo, 

tudo que tem na revista, aproveito toda ela. Eu acho que toda revista tem um tópico bom. Ela 

é bem escrita, bem pra gente mesmo”. Tanto ela como sua amiga Juliana (13 anos) “adoram” 

a Capricho e sempre tentam interagir com o veículo, seja comentando no blog15, (chamado de 

Blog da Galera), como mandando fotos para o fotolog16 da revista, chamado Galera 

Capricho. 

Também foi possível perceber que as capas podem modificar a ordem de leitura da 

revista. Fernanda (21 anos) apontou que se uma manchete da capa chame a atenção para algo 

relevante, com certeza começará lendo a revista por aquela matéria. Assim como Andressa 

(17 anos) disse “vou direto na matéria pela qual comprei a revista”. 

Mesmo com a diversidade de leitoras e gostos diferenciados, esse é um fator que não 

interfere na aprovação das leitoras em relação à Capricho. Mauren (14anos) destaca: 

 

A gente tem preferências, gostaríamos que a revista sempre falasse sobre o que 
gostamos, mas não é porque a gente gosta mais de alguma coisa do que de outra que 
só encontramos isso na revista. Sempre tem coisas sobre tudo. Tem coisas que a 
gente também não gosta, mas têm outras pessoas que gostam, a gente entende isso 
(MAUREN, 14 anos). 

 

Aproveitando o comentário de Mauren, indagou-se sobre o que as meninas mais 

gostam na Capricho. As opiniões variaram: 

                                                 
15  Blog é um sistema de publicação na web, destinado a divulgar informações em ordem cronológica, 
semelhante a um diário. A popularidade dos blogs deve-se ao seu fácil manuseio e ao fato de exigirem pouco 
conhecimento técnico de informática na hora de publicar conteúdos. O endereço do blog da revista é: 
http://capricho.abril.com.br/blogdagalera/. As leitoras da Capricho podem entrar e participar com seus 
comentários e ainda se comunicarem com outras leitoras. Acessado em 27 de outubro de 2008. 
16 Fotolog é uma espécie de blog, destinado ao armazenamento de fotos, em ordem cronológica, imitando um 
álbum virtual. O endereço da galeria de fotos da Capricho é: http://capricho.abril.com.br/galera/. Neste link são 
postadas fotos enviadas pelas leitoras. Acessado em 27 de outubro de 2008. 



 56 

 

Isabela: Antes eu comprava pela moda, agora tenho comprado mais pela música, 
pelas bandas, quanto tem alguma coisa que eu gosto. 
Juliana: eu compro pelo conteúdo em geral, gosto da revista como um todo. 
Mauren: é verdade. Mas outra coisa que eu gosto são as entrevistas que eles fazem. 
Marcela: pra falar a verdade, eu compro pela moda, mas gosto de tudo também. 

 

 Na verdade o que se pôde observar é que a Capricho consegue pautar algumas 

discussões das adolescentes a respeito dos assuntos abordados na revista. Kamyla (17 anos) 

diz que a revista gerava assuntos entre elas, ressaltando que poderiam ficar horas e horas 

conversando sobre as matérias. Natália (13 anos) também concorda: “por sermos muito 

amigas, a revista nos dá mais assuntos pra discutir”. 

 Conforme Andressa (17 anos), a Capricho tem atingido atualmente uma faixa etária 

cada vez mais precoce. A adolescente atribui essa mudança à antecipação da juventude em 

relação aos assuntos sobre moda, beleza, sexo e comportamento. Mas, Andressa também 

comenta o quanto a revista é capaz de unir amigas: “É possível comentar o que eu e minhas 

amigas achamos de cada reportagem ou das matérias em geral... festa do pijama sem 

Capricho não dá!”, brinca a adolescente. 

 O fato de algumas amigas da entrevistada lerem Capricho é um quesito bem apontado 

pelas meninas. Isabela (15 anos) ainda faz uma brincadeira: 

 

Elas podem até não ler seguido, ou não admitir que leiam, mas tenho certeza que 
lêem. Quem não lê Capricho hoje? Com certeza todo mundo já leu. Todas as 
meninas têm uma Capricho dentro do armário, isso é fato! Faz parte de ser menina 
(ISABELA, 15). 

 

 Ainda que a revista seja bem escrita, que tenha capas atrativas e conteúdos que 

interesse às adolescentes, outro fator que faz de Capricho uma revista acessível é o preço. 

Mauren (14 anos) esclarece: “vamos concordar que a Capricho é muito barata. Por favor, né? 

Apenas cinco reais”. Além disso, Mauren (14 anos) destaca que a credibilidade que a revista 

demonstra é visível: 

 

Tem uma coisa que diferencia a Capricho das outras revistas. As outras revistas elas 
pegam, entram num site, olham as coisas que estão lá e tal, e escrevem ou copiam. A 
Capricho não, eles vão lá, tem um jornalista pra isso, que vai lá, conversa com a 
pessoa, faz as matérias. Entrevista mesmo. Cara-a-cara, sabe? Faz as perguntas e tal. 
Então a gente sabe que não é uma informação vendida ou que já foi publicada em 
outros lugares. Eles vão lá mesmo e fazem. Isso é legam. Isso é importante 
(MAUREN, 14). 
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Com todas essas questões levantadas, podemos perceber que a revista Capricho 

conquistou sua importância no mercado editorial não apenas através da sedução de suas 

capas, mas também por ter credibilidade do público feminino adolescente. 

  

6.3 CAPRICHO NO COMPORTAMENTO DAS ADOLESCENTES 

 

A revista Capricho também é um suporte nas questões ligadas ao comportamento. 

Encontrar na revista exemplos de outras jovens sobre questões ligadas a relacionamentos e 

amizades é um fator diferencial da Capricho. Esta é uma questão, que as adolescentes que 

compartilham a leitura do mesmo veículo de comunicação, apontam como estratégicos. É 

Isabela (15 anos) quem define esse aspecto: 

 

Hoje, acredito que a Capricho signifique, não só pra mim, mas para a maioria, ou 
todas, as meninas  uma grande e inseparável amiga. Pois é realmente isso que ela se 
torna quando podemos nos encontrar nela. Quando lemos uma reportagem, paramos 
e pensamos: “Nossa, era tudo que eu precisava ouvir”. Ou quando a Capricho nos 
faz perceber que não somos as únicas a passar por crises (ISABELA, 15 anos). 

 

Poder dividir problemas e até mesmo ter acesso às declarações de outras pessoas é um 

“consolo” no entendimento das jovens. Mauren (14 anos) diz que “as vezes tem umas dicas na 

Capricho, que eu olho e penso: cara, foi feito para mim”. Juliana (13 anos) concorda 

ressaltando que é legal saber que não é a única a ter “grilos e dúvidas”. 

O diferencial da Capricho ao contar essas histórias é a credibilidade que a revista 

impõe. Mauren (14 anos) ressalta: 

 

Tem casos de meninas que passam por situações que nós passamos. Por isso eles são 
assim. Eles preservam o nome delas, mas eles nos dão exemplos concretos do estão 
contando. A gente lê e sabe que aquilo ali que está escrito na revista é verdade. A 
gente passa por essas coisas também. Eles colocam nossas crises aqui dentro (abriu a 
revista e apontou) (MAUREN, 14anos). 

 

Nas entrevistas, fica evidenciado que a adolescência é a faixa etária em que as meninas 

descobrem o mundo. É a fase em que a insegurança “bate de frente". Uma das alternativas que 

as meninas encontram de não se sentirem só é adotando regras de comportamento. Juliana (13 

anos) lembra, “acho que hoje eu não tenho mais regras de comportamento, mas me lembro de 

um calendário que a gente tinha, onde dizia as coisas que ia usar durante a semana”. 

A maioria das meninas que tem ou teve regras de comportamento mencionaram ser 

ligadas ao tipo de roupa que usariam. Isabela (15 anos) disse que também teve essas regrinhas 
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e que lembra que ela e suas amigas usavam muito cor-de-rosa. Mauren (14 anos) também 

cumpria este sistema, mas brinca: “imagina, a gente devia ser motivo de risada, muita gente 

achava ridículo, mas eu não lembro de ligar”. 

Um dos tabus lembrados pelas meninas é o beijo na boca. Isabela (15 anos) lembra da 

fase em que nunca tinha beijado: 

 

Uma vez eu li centenas de vezes uma reportagem da Capricho que contava a história 
de quatro gurias, com atucanações que nós temos. Uma das gurias tinha perdido o 
BV17. Eu achei que aquela matéria havia sido feita para mim, porque na época eu 
também era BV. Eu tinha vergonha e não sabia o que fazer, e a reportagem contava 
como ela tinha perdido BV. Achei o máximo (ISABELA, 15 anos). 

 

 Encontrar na revista matérias que lhes ajudam a superar seus medos e tensões é umas 

das marcas da Capricho. “É por essas e outras razões que a eu leio Capricho, ela entende o 

que a gente está passando e vai lá e faz matérias para nos ajudar”, elogia Marcela (15 anos). 

 

6.4 CAPRICHO E A MODA DAS ADOLESCENTES 

 

 É durante o período da juventude que a necessidade de provar o novo e de construção 

da identidade se torna mais perceptível. As transformações físicas, psíquicas e intelectuais 

pelas quais as adolescentes estão passando as tornam vulneráveis e inseguras quanto à própria 

identidade. É nesta fase que estas jovens buscam se conhecer através das experimentações de 

produtos midiáticos a fim de formar suas personalidades. 

 Durante a captação de dados para a pesquisa pôde-se perceber as preocupações com a 

aparência e o desejo de inserção em grupos de afinidades. No caso destas adolescentes, a 

moda é um dos suportes utilizados para se sentirem bem consigo mesmas. Isabela (15 anos) 

comenta que: 

 

É legal estar na moda. É importante porque as pessoas reparam no que tu está 
vestindo. Quando vou sair de casa, me preocupo com a roupa que vou vestir, se não 
estou usando umas coisas erradas e tal. A primeira coisa que faço antes de sair é me 
olha no espelho. Seu eu gostar tudo bem, senão, acabo trocando de roupa 
(ISABELA, 15). 

 

 As estratégias do mercado midiático procuram ir de encontro com estas inseguranças 

das adolescentes, oferecendo-lhes seus conteúdos e ajudando na formação de suas afinidades. 

                                                 
17 BV é uma sigla para boca virgem, os adolescentes usam a sigla para se referir ao fato de nunca terem beijado 
ninguém na boca 
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Mauren (14 anos) diz que não gosta muito de moda, mas se informa sobre as “"tendências de 

moda na Capricho” e absorve o que é de sua preferência. 

 As jovens buscam transparecer suas identidades através do que estão usando e das 

tribos que participam. Isabela (15 anos) nos conta um pouco sobre uma de suas fases: 

 

Eu tive uma fase rock.  Meu Deus, cada coisa que eu usei. Eu usei terço, acreditam? 
Usava terço com saia, meia arrastão rasgada. Ai, horrível, sabe. All star, ai, eu 
rasguei meus all star. Ainda bem que já passou essa fase, mas durou um ano mais ou 
menos. Hoje eu vejo as fotos e agradeço por ter passado. Eu olhei umas fotos minhas 
de terço e blusa preta. Sabe aquelas munhequeiras? Parecia aquelas coisas de pitt 

bull. Eu usei aquilo, sabe? Na época era eu e minha amiga, a gente só usava isso. 
Até na escola, ainda bem que paramos com isso (ISABELA, 15). 

 

 Durante a conversa com o grupo focal, ficou evidente que a condição financeira das 

meninas é um fator decisivo em relação ao consumo da moda: 

 

Mauren: Tem que ter condições financeiras pra estar na moda. Hoje é tudo muito 
caro. Não é qualquer pessoa que dá conta disso. 
Marcela: Sim, é verdade. Se formos comprar todas as roupas que gostamos, vamos 
gastar muito. 
Juliana: Pois é, por isso que não gosto muito destas coisas. 
Isabela: Meu pai, por exemplo, não deixa eu comprar tudo o que quero. 

 

 Ainda em relação a condição financeira, Marcela (15anos) comenta que ter 

criatividade também é uma questão necessária para a moda. Isabela (15 anos) entende o que a 

amiga está dizendo e complementa dizendo que “às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem 

criatividade. Aí ela consegue ficar na moda. Porque tem aquele lance de customizar e criar 

sua própria roupa. Isso é ter criatividade, e personalidade também”. Julia (13 anos) confessa 

que está “sempre inventando roupas para usar no dia-a-dia”. 

 Das dezenove adolescentes que contribuíram com este trabalho, cinco delas admitiram 

não se interessar muito por moda. Embora, confessaram que se preocupam com o ‘estar na 

moda’ e seguir certo estilo. Esta preocupação é gerada pela insegurança em não estar de 

acordo com os padrões que a moda apresenta. Mariana (16 anos) é um dos exemplos: 

 

Não me interesso muito pela moda, mas sei das tendências e da forma como a moda 
esta colocada. Uso roupa normal, urbana, como jeans e casaquinhos que combinem. 
Mas como qualquer pessoa, gosto da minha modinha também e de vez em quando, 
uso alguns acessórios diferentes do normal, como suspensórios, por exemplo. 
Depois da Capricho, fiquei bem mais vaidosa (MARIANA, 16). 

 

  Percebeu-se que os estilos de roupa que as adolescentes costumam usar variam de 

acordo com cada personalidade. Algumas têm estilo próprio, outras casuais. Têm também as 
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alternativas, aquelas que têm seu estilo “normal”, as urbanas, etc. Do mesmo modo não faltam 

as “viciadas” na moda, como Catina (13 anos): ela diz que se veste somente “de acordo com a 

moda”, com o estilo que a moda pauta, afirmando também que sempre gostou de tudo ligado 

a esse universo. 

 Como a moda muda incessantemente, é preciso estar sempre “renovando o guarda-

roupa” e, para isso existem as revistas que abordam a moda para auxiliar nas escolhas. Como  

apreciadora da moda, Isabela (15 anos) se considera fã das roupas em cor preta: “é sempre 

bom ter preto, porque é básico”.  

Independente disso, foi possível perceber que as adolescentes gostam de ir às compras: 

algumas mais reservadas como Elisa (18 anos) que só compra roupas quando precisa, e 

escolhe somente as que lhe agradam; assim como Kamyla (17 anos) que adora moda e, desde 

que tinha 9 ou 10 anos de idade tem o hábito de comprar roupas, mais ou menos uma vez por 

semana, e gosta de peças coloridas, que chamem atenção. 

A diversidade de estilo de vestir–se das adolescentes é perceptível, mas a revista 

Capricho consegue agradar os diversos gostos das jovens. Para Juliana (13 anos) a revista traz 

uma diversidade de roupas da moda que atinge todos os gostos. Assim como Juliana (13 

anos), Marcela (15 anos) também partilha da mesma idéia: 

 

A Capricho tem haver com a gente. Na revista encontramos desde coisas mais 
românticas até essas coisas mais moderninhas. Eu por exemplo gosto de coisas mais 
menininhas, mas sei que tem outras leitoras que gostam de outros estilos. Acho que 
é por isso que eu gosto tanto da moda da Capricho (MARCELA, 15 anos). 

 

Para conseguir “estar na moda”, as adolescentes procuram estar informadas sobre as 

tendências. Embora tenham citado outras formas de atualizar-se sobre as roupas da moda, 

como por exemplo as novelas, as jovens concordam que a Capricho é a forma que elas 

encontram para isso. Pois, conforme, Mauren (14 anos) “na Capricho existe roupas para todos 

os gostos”. 

As adolescentes costumam comprar roupas quando mudam as estações do ano. Para 

saber o que está na moda as jovens buscam informar-se através da revista. Isabela (15 anos) 

diz que “quando muda a estação é certo que vou comprar roupas novas. Mas, quando vejo 

uma coisa legal na Capricho, eu acabo comprando, porque tu vê alguma legal e acaba 

querendo”. 
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Por conseguir publicar assuntos ligados à moda que abrange diferentes estilos, a 

revista Capricho tornou-se uma espécie de guia para as adolescentes, Isabela (15 anos) 

explica: 

 

Eles realmente trazem o que está na moda. Se tu se baseia só pelo que está na 
Capricho, que vem na revista, com certeza tu vai se sair muito bem, porque eles 
sempre tentam ser o mais atuais possível. Sempre, sempre. Da pra se vestir muito 
bem e ficar na moda só com o que a gente vê na parte de moda da Capricho. Eu 
gosto (ISABELA, 15 anos). 

 

 Apesar de se identificarem com algumas roupas apresentadas pela editoria de moda da 

revista Capricho, as adolescentes reclamam que nem sempre encontram as peças na cidade de 

Santa Maria e, quando encontram para comprar, o preço não é nada acessível. Kamyla (17 

anos) diz que já procurou várias coisas que viu na Capricho, mas não encontrava, mesmo 

assim, a adolescente recorda que comprou uma sandália da marca Melissa
18. 

 Seja qual for o motivo, as adolescentes descobriram uma forma de conseguirem 

roupas que a revista lhes apresenta. Mariana (16 anos) conta que “quando não encontro as 

roupas que eu procuro, eu mando fazer. Procuro estar na moda escolhendo as roupas que me 

agradam na Capricho”. Além da jovem, as adolescentes do grupo focal discutem: 

 

Mauren: Eu já comprei roupas parecidas. 
Isabela: Eu também e já mandei fazer igual. 
Juliana: Eu não, não me lembro pelo menos. Porque eu gosto de algumas roupas da 
Capricho, mas não são todas. 
Marcela: Acabei de ver um sapato aqui, eu até acho que vou procurar um parecido, 
pelo menos. 
Mauren: Eu lembro que mandei fazer um vestido de festa uma vez, inspirado em um 
que vi na Capricho. 

 

 

 Assim, percebe-se que nem tudo que a revista Capricho traz sobre as tendências de 

moda agrada as adolescentes. Dos conteúdos que lhes são propostos, elas escolhem o que 

condizem com seus gostos e tentam adquirir peças parecidas ou até mesmo mandam fazer 

iguais. Marcela (15 anos) esclarece que “cada um tem seu estilo, nem sempre vamos ver 

somente coisas que gostamos, mas nem tudo vai desagradar, aí a gente procura o que combina 

com nosso estilo. Eu não gosto de coisas moderninhas demais, mas tem gente que gosta”.  

                                                 
18 Melissa é uma marca de sandálias de plástico, criada em 1979 pela empresa gaúcha Grendene, inspirada nas 
sandálias que pescadores da Rivera Francesa utilizavam. 
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 A diversidade de público, em estilo, idade e até mesmo Estados do país, exige que os 

conteúdos da revista sejam amplos. Embora as leitoras da Capricho façam parte de nichos 

distintos, a preferência da revista não é contestável, Isabela (15 anos) aponta: 

 

Algumas coisas que eu vejo na Capricho, eu acho extravagantes demais, mas a gente 
tem que entender, porque o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares 
também lêem Capricho. A maioria das roupas que a gente vê na revista são de lojas 
de lá. Daí eu sempre tento encontrar alguma coisa que esteja na moda e tenha aqui 
em Santa Maria, e de preferência que seja mais barato. Acho que é por isso que 
todas nós adoramos a Capricho, porque ela consegue falar com a gente (ISABELA, 
15 anos). 

 

 Assim, pode-se entender que as adolescentes não procuram apenas um tipo de assunto 

na revista. Embora elas tenham interesse quanto aos conteúdos que mais lhes agradam, todas 

concordam que a Capricho é uma revista completa e que consegue agradar em vários 

aspectos. 

  

6.5 CAPRICHO NOS CUIDADOS COM A BELEZA 

 

 Sentir-se bela é o desejo de todas as adolescentes: pode ser na forma de vestir-se, de 

cuidar do cabelo ou de usar maquiagem; o objetivo de todas é parecer, pelo menos ao próprio 

ponto de vista, bonitas. 

 O medo de estarem mal arrumadas as torna dependentes das maquiagens e do desejo 

pela boa aparência. Embora, conforme Isabela (15 anos) “beleza é importante, mas não é 

tudo”. 

 Não importa em qual lugar estão indo, a maquiagem está sempre presente. Todas as 

meninas citam que são vaidosas e que não saem de casa, sem no mínimo usar gloss. Para 

estarem por dentro dos padrões de beleza é nas páginas da Capricho que as meninas 

encontram exemplos de maquiagem, unhas, cabelo e dicas de cuidado com a pele. Isabela (15 

anos) comenta que “moda e beleza são sempre importantes... a gente nunca sabe tanto quanto 

pensa que sabe, me informo na Capricho sobre isso”. Marcela (15 anos) diz que é sempre 

bom se informar, porque é a forma de aprender um pouco. 

 A preocupação das meninas com a beleza está ligada ao fato de gostarem de sentirem-

se bem. Marcela (15 anos) explica que “os outros podem até não estar bonitos, mas eu sempre 

gosto de estar. A beleza é a primeira coisa na gente que chama atenção”. 

 O comentário de Marcela abriu espaço para uma discussão: 

 



 63 

Isabela: Pois é, como eu disse antes, beleza é importante mesmo, por esse motivo 
principalmente. 
Mauren: É nosso cartão de visita. As pessoas olham pra gente pra ver como a gente 
é. As vezes nem conversa com a gente, mas repara em como somos.  
Juliana: É a primeira impressão que passamos sobre nós. Essa é a que fica! 

 

 Exibir uma boa aparência é sinônimo de feminilidade para as adolescentes. Como 

comenta Marcela (15anos) “se cuidar é legal”. E não seguir estas pequenas regras de beleza 

pode ser constrangedor, Isabela (15 anos) explica melhor sua opinião sobre beleza: 

 

Eu gosto de me cuidar, de me sentir feminina, acho legal. Tem meninas que eu vejo 
que não se cuidam, eu fico com pena. Porque normalmente tem que se cuidar. 
Porque uma hora ou outra alguém vai cobrar isso de ti. A vida vai cobrar isso. Tu vai 
estar em algum lugar e as pessoas vão te olhar de cara feia e elas podem até estar 
erradas de olhar, porque ninguém tem o direito de fazer isso, mas é uma coisa da 
sociedade. É um fato sociológico (risos). Então acaba que ela não está tão errada 
assim (ISABELA, 15 anos). 

 

 Quando foi perguntado às meninas se elas se consideravam bonitas, tanto no grupo 

focal como através do questionário, as respostas variaram. Umas consideram-se bonitas, 

outras disseram que depende do dia; duas disseram não muito, e apenas uma respondeu que 

não. Ou por uma questão de insegurança ou pela estética, pois Natália (13 anos) argumenta se 

perceber muito magra, com muitas espinhas e não gostar de seu nariz. Ao contrário de 

Mauren (14 anos) que demonstrou muita atitude afirmando, “sim, eu me acho bonita, se eu 

não me achar bonita, quem é que vai me achar?”. Sua frase desencadeou réplicas: 

 

Marcela: Eu não tenho essa auto-confiança. 
Isabela: Eu também não, quem me dera ter. 
Juliana: Nem eu. 

 

 A preocupação com a estética, já está tão presente nesta idade, que ao perguntar para 

as meninas se elas mudariam algo nelas, a resposta foi dita imediatamente e Isabela foi a 

primeira a falar: 

 

Eu mudaria meu nariz, também, meu nariz é quebrado, então eu vou fazer uma 
cirurgia plástica, graças a Deus, no ano que vem, mas só pra botar ele no lugar. Aí é 
isso. Mas quando eu crescer, tiver idade e dinheiro, vou fazer 500 plásticas, vou 
envelhecer enxuta. Só não pode ficar muito na cara que eu fiz plástica, que nem da 
Ana Maria Braga que está horrível (ISABELA, 15 anos). 

 

 Além da estética facial, as adolescentes também sofrem com o corpo e tentam sempre 

disfarçar os pontos que não aprovam em si mesmas: 
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Marcela: Vixi, eu sempre compro roupas tentar disfarçar meu corpo. Na verdade, eu 
só uso roupa preta por baixo, porque eu me acho muito gorda. 
Mauren: Nossa, me mostra onde tu colocou a gordura que eu não estou vendo, ou 
me ensina esse truque. 
Marcela: Ah! O problema é que eu engordei sete quilos depois que cheguei de 
Goiás, no início do ano. Então saiu da casinha. Sou muito ansiosa, e por estar longe 
dos meus pais eu acabo comendo em dobro, por isso me sinto tão gorda. 
Mauren: Eu não estou feliz com meu corpo. Eu compro roupas tentando aumentar, 
vou botar silicone quando eu crescer. 

 

 Outro aspecto emergente durante as entrevistas é que as adolescentes são muito 

inseguras sobre sua beleza e, embora tentem passar uma imagem de controle a respeito de 

suas estéticas, na verdade fazem tudo que lhes é possível e permitido para sentirem-se melhor. 

Mauren (14 anos) encerra a discussão dizendo que: 

 

A gente tenta melhorar a aparência, mas tudo tem um limite. Tem um padrão, tem 
uma média para tudo. Tu não vai se cuidar ao extremo, viver só para isso, mas 
também tu não vai andar toda escrotona, toda errada, por aí. Como foi dito, a 
sociedade exige isso da gente. Se tu vai procurar um emprego tu precisa estar com 
boa aparência para conseguir. Isso faz parte da nossa vida e não adianta fugir 
(MAUREN, 14 anos). 

 

  Portanto, o que se percebe é uma preocupação não só com a opinião dos outros, mas 

com o futuro. A questão da beleza é vista pelas meninas como um alicerce capaz de abrir os 

caminhos. Da mesma forma como elas acreditam ser “perda de tempo” preocupar-se tanto 

com a beleza, também acreditam ser importante dedicarem atenção a esse quesito por 

perceberem que a sociedade exige isso delas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Desde a intenção construída no princípio desta pesquisa, na qual se objetivava 

compreender como se configurava a relação das leitoras com os conteúdos de moda de capa 

da revista Capricho, até a finalização da proposta de investigação, uma complexa trajetória foi 

sendo desenvolvida. A estruturação de uma perspectiva teórico-metodológica, na qual a 

análise da recepção e dos modos de apropriação das adolescentes, diante dos conteúdos de 

moda das capas da revista Capricho, no que diz respeito ao modo de se vestirem, fabricados 

na relação moda-revistas-leitoras, deslocou-se para os parâmetros culturais, mostrando a 

riqueza da identidade individual, mas também, expressando o valor das relações sociais. Ao 

mesmo tempo, exigiu que se levasse em consideração a importância dos veículos de 

comunicação como papel difusor de informações e sua atuação na produção de significações 

das adolescentes. Para a viabilização da problemática de pesquisa, exigiu-se estudar a 

midiatização da moda em dois eixos: sobre os produtos de moda das capas da revista 

Capricho e sobre a recepção e apropriação destes conteúdos. 

 Advinda da pesquisa exploratória e do levantamento bibliográfico, a relação da moda 

com a questão da feminilidade e a importância que as mulheres atribuem à beleza, pôde-se 

perceber a herança cultural significativa na formação da identidade feminina das adolescentes. 

As adolescentes participantes desta pesquisa reconhecem as exigências sociais, não só no 

sentido de “estar na moda”, como também em relação aos cuidados ligados à beleza; e, tendo 

a revista Capricho participação na construção desta representação, uma vez que estas leitoras 

procuram informações sobre moda e beleza neste veículo. É desta forma que tentam 

corresponder aos protótipos midiatizados, correspondentes às exigências da sociedade. 

 O processo de construção visual baseado no belo que visa o cuidar de si mesma, 

muitas vezes desempenhado de maneira prazerosa, pode supor que o modelo de aparência 

feminina vigente, tanto na mídia como na sociedade, foi inserido em suas vidas, iniciando-se 

na infância das adolescentes, seja através das mulheres de suas famílias, seja através do 

consumo (mesmo em pequenas quantidades) de padrões de moda e beleza presentes na mídia. 

Estas regras exprimem traços de procura por produtos de beleza, roupas e acessórios que 

contenham características condizentes ao gosto de cada adolescente. Os dados da pesquisa 

revelam que as adolescentes estão longe de poderem ser caracterizadas como “vítimas da 

moda” e que absorvem os produtos midiáticos de maneira própria, tentando imprimir seus 

traços pessoais e individuais na forma de se apropriarem do que consomem. 
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 A Capricho é uma revista destinada ao público adolescente, cuja identidade está em 

formação. Encontrar no veículo assuntos que contribuam de alguma maneira para que estas 

jovens compreendam melhor as transformações pelas quais seus corpos e personalidades estão 

passando é o diferencial apontado pelas contribuintes da pesquisa. Percebeu-se também que a 

linguagem que a revista utiliza é a principal atração e que torna a Capricho predileta junto a  

seu público-alvo. Saber conversar com suas leitoras, através de uma linguagem aproximativa 

faz com que as adolescentes leiam a Capricho e busquem nela, maneiras de estarem 

informadas sobre assuntos ligados aos seus mundos. Tanto em relação às capas quanto aos 

conteúdos, percebeu-se que as jovens gostam da moda da revista, mas, também lêem 

Capricho por esta ser um meio de comunicação direcionado a elas em todos os aspectos. 

 Retomando os objetivos desta pesquisa, a proposta foi compreender os modos de 

apropriação das adolescentes diante dos conteúdos das capas da revista Capricho, no que diz 

respeito ao estilo de se vestirem. Quanto ao produto recortado para a análise, quatro capas da 

revista foram escolhidas a partir das lógicas do mercado midiático e da moda. Uma vez que as 

fotos, matérias em destaque e as modelos de capas são formas que o mercado editorial da 

revista encontra para fazer o primeiro contato com as leitoras, argumentando sobre a 

relevância ou não dos conteúdos internos da revista, nos produtos focalizados foi possível 

perceber que a midiatização da moda e da beleza seguem a lógica da sedução, referentes a 

construção do look e da maquiagem compatíveis com a moda. A apresentação de modelos 

famosas, bem vestidas e bem maquiadas, ou a presença dos ídolos das jovens nas capas da 

revista contribuem para atrair as adolescentes. Tudo isso, levando em consideração a 

glamourização dos conteúdos de capa, associando-os às estratégias de construção de um 

discurso ao mesmo tempo informativo jornalístico e atrativo publicitário. 

 Falando sobre as leitoras da Capricho, podemos caracterizá-las como adolescentes em 

busca da afirmação de suas identidades, que procuram na revista conteúdos que contribuam 

com suas necessidades de conhecerem em profundidade assuntos ligados à personalidade e a 

forma de se apresentarem na sociedade, de maneira que estejam de acordo com os padrões de 

moda, beleza e comportamento sociais e midiáticos. 

 O modo como ocorre a recepção dos conteúdos de moda da revista por parte das 

adolescentes pôde ser percebida a partir do lugar central que a Capricho adquire como mídia 

na vida das adolescentes. O consumo de moda ocorre principalmente via revista, conforme 

exposto pelas entrevistadas. Embora não se consolide como única fonte de informação, a 

Capricho foi citada como predileta, além de ser considerada uma revista de múltiplas facetas 

que atinge os diversos estilos de vestir das adolescentes. Os dados coletados em campo 
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evidenciaram que a revista consegue seduzir as adolescentes de acordo com os vários estilos 

do vestuário, uma vez que nem todas as leitoras se vestem da mesma forma. Assim, 

apresentar roupas para diversas preferências é uma das formas de conquistar seu público. 

 No consumo de produtos de moda, midiatizados pela revista Capricho, entendeu-se 

que o processo de recepção é acionado ao estabelecer relações de identificação da oferta com 

a procura. A produção oferece seus conteúdos e as adolescentes relacionam-se com eles, seja 

através da identificação, compreensão, adaptação ou recusa. E, desta forma, pôde-se perceber, 

que a midiatização de conteúdos de moda são considerados interessantes pelas adolescentes 

(embora nem todas concordem) e que buscam estar inseridas num contexto social, que exige 

uma postura mais feminina do sexo. 

 Na intenção de compreender como se dá a relação entre identidade feminina e a 

feminilidade adquirida através da moda e da beleza, foi feita a mediação a fim de entender 

como isto se relaciona com o consumo de moda da revista. Na pesquisa exploratória, pôde-se 

perceber que a relação que as adolescentes mantêm com o próprio corpo e o modo como 

gostam de ser observadas. Ainda que o consumo de moda varie de acordo com cada 

adolescente, a necessidade de sentirem-se bem vestidas e bonitas pôde ser notada em vários 

aspectos. Através da mediação, ficou perceptível o valor atribuído pelas jovens às formas de 

se apresentarem na sociedade, seja através da moda, da beleza ou do comportamento. 

 As dimensões de relacionamento com o corpo são construídas de acordo com os 

referenciais sociais e midiáticos atribuídos à aparência feminina. É através da mídia que as 

adolescentes se informam sobre as tendências do mercado midiático, seja sobre o mundo da 

moda, sobre os padrões de beleza, de comportamento ou sobre a vida de seus ídolos. Portanto, 

entende-se que a Capricho é o meio pelo qual as adolescentes têm contato com informações 

que procuram: escolheram a revista como fundamento informativo. 

 Embora a pesquisa tivesse como foco a recepção dos conteúdos de moda das capas da 

revista, percebe-se que a Capricho não é encarada como uma mídia interessante somente pela 

editoria de moda ou por outra. A revista foi considerada predileta por ser uma mídia completa, 

apresentando diversas matérias, abordando assuntos variados. Em vista disso, entendeu-se que 

os conteúdos de moda não só seduzem como também são aceitos pelas adolescentes, mas que 

não são os únicos assuntos pertinentes para as jovens.  
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Roteiro de perguntas do grupo focal 
 
·Como tem acesso à revista Capricho? 
·Lê todas as edições do mês? 
·É assinante ou compra nas bancas? 
·O que mais gosta na revista? 
·O que acha da editoria de moda da revista Capricho? 
·O que faz com a revista depois que lê? 
·Lê outras revistas além da Capricho? Quais? 
·Vê diferença entre a Capricho e outras revistas para adolescentes? 
 
·Você se interessa por moda? Desde quando? 
·O que despertou este interesse? 
·Qual estilo de roupa você veste hoje? 
·Você entende de moda? De onde vem este entendimento? 
·Qual a importância que a moda ou o “estar na moda” tem em sua vida? 
·É fácil estar na moda? 
 
·Você é vaidosa? 
·Usa maquiagem? O que usa? 
·Você se acha bonita? 
·Se pudesse, mudaria algo em você? 
 
·Já comprou roupas tentando disfarçar algo em seu corpo? 
·Quando escolhe roupas, o que ela precisa ter? 
·O que te faz decidir entre comprar ou não uma roupa? 
·Quando vê uma roupa bonita na revista Capricho, pensa em como ficaria em você? 
·Que tipos de roupas te chamam atenção na revista? 
·Você já comprou alguma roupa que viu na Capricho? Gostaria de comprar? 
·Você acha que qualquer garota pode seguir a moda? Porque? 
 
·Como escolhe a roupa que vai usar para ir para a escola? 
·Você vê relação entre roupa e popularidade? 
·Já usou alguma roupa ou estilo que viu na Capricho, para ir à escola? 
 
·Com que freqüência compra roupas? 
·Qual seu estilo? 
·A Capricho influencia sua decisão? 
 
 
·Suas amigas lêem Capricho? Acha que isso une vocês? 
·Você se identifica com a Capricho? Acha que a revista tem sua cara? 
·Você e suas amigas tem regras de comportamento? Quais? 
 
·Quais os pontos que mais chama atenção na capa? Porque? 
·Qual a ordem de leitura da revista? 
·O que pensa sobre: 
a) roupas e looks da capa 
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b) modelo 
c)conteúdos escritos 
·Você se identifica com os conteúdos da capa? 
·Qual o uso você pode fazer da moda da capa? 
·Já comprou alguma roupa por ver na capa da Capricho? 
 
·Já deixou de comprar a revista por algum motivo? Quais? 
·Já comprou por algum motivo especial? Qual? 
·A capa é um fator que determina a compra ou não da revista? 
·Qual a editoria que mais gosta na revista? 
·A capa chama atenção? Interfere na ordem de leitura? 
·As roupas que a revista traz te interessam? 
 

 

 

 


