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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo analisar comparativamente o conteúdo de edições da 

revista Capricho da década de sessenta e dos dias atuais, a fim de levantar discussões 

acerca da construção identitária da mulher promovida pelo universo midiático. Assim 

sendo, esse trabalho aplica conceitos como pós-modernidade, identidade e globalização 

nas reflexões acerca das características das referentes publicações-objeto. 
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Introdução 

A sociedade, em constante e gradual mutação, está inserida num contexto pós-

moderno de crescimento demográfico, alargamento de redes que conectam países e 

pessoas, quebra - ou, pelo menos, significativa “edição” - de paradigmas 

tradicionalistas e essencialmente excludentes na economia e política.  

Nesse quadro, a atuação da mulher, seja no mercado de trabalho, ou em cargos 

políticos, ou na produção acadêmica e comunicacional, vem sendo declaradamente 

imprescindível para as mutações positivas da sociedade a que pertence. Aparentemente 

a mulher “abdicou” do desempenho do papel restritivo de filha recatada, esposa 

prestativa e mãe zelosa – fruto da natureza patriarcalista dos primórdios da organização 

hierárquica social – para adquirir liberdade financeira, de atuação como cidadã, de 

reivindicar pela igualdade de direitos entre gêneros, mas o fato é que, apesar de a 

“ponta do iceberg” demonstrar a força do papel feminino em âmbito social, o universo 

das grandes mídias ainda veicula uma série de “imagens de mulher” que, 

contraditoriamente, remete à conhecida máxima do “sexo frágil”. 

De caráter eminentemente econômico, ligado à característica do capitalismo 
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atual de descentramento da produção, distribuição e consumo de mercadorias, o 

processo de globalização em que se enquadra as sociedades atuais ultrapassa o âmbito 

restrito da economia e 

cria [...] um novo modelo de sociabilidade, onde os conceitos que 

norteiam o processo produtivo, após „vazarem‟ do âmbito industrial, 

comercial, financeiro, etc., se espalham pela totalidade da vida social, 

constituindo novos modos de ver e viver o mundo moderno. 

(AMARAL, págs. 1-2) 

 

As evoluções tecnológicas, produto da globalização econômica, proporcionam 

cada vez maior agilidade à veiculação de mensagens midiáticas a um público cada vez 

mais amplo e heterogêneo. Televisão, rádio, jornais, revistas e internet são meios que 

constituem uma complexa teia comunicativa, que constrói e insere uma série de 

conceitos e valores nas sociedades em escala regional, nacional e/ou mundial. E essa 

inserção de valores – que, na maioria das vezes, fazem parte das conceituações nas 

quais se baseiam as culturas dominantes - têm alcance tão amplo, que aos poucos vão 

se firmando como “gosto geral”, vão sendo aderidos por grupos de diferentes classes 

sociais, etnias e nacionalidades. É a partir daí que, por exemplo, o cantor teen norte-

americano Justin Bieber mantém uma legião enorme de fãs adolescentes no Japão, ou 

que a Europa é considerada “terra de gente educada”, ou a ideia de que mulher está para 

a moda assim como homem está para a política. 

O tema “Mulher” passou a ganhar espaço na publicidade e nos impressos a 

partir das revoluções industrial e tecnológica, contexto temporal em que as mulheres 

começam a trabalhar fora de casa, a obter liberdade financeira e assumir papel mais 

significativo em âmbito social. Com inicial objetivo de implícita manutenção da mulher 

“em seu lugar”, de alastrar um pacífico conformismo entre a secular hierarquia dos 

gêneros, além da necessidade de dar vazão a uma grande quantidade de produtos 

voltados às utilidades do lar e à beleza, as mídias davam os primeiros passos em 

direção à construção dos conceitos estereotipados acerca do “universo feminino”. 

Por meio de um resgate comparativo entre o conteúdo de cinco edições da 

revista feminina Capricho da década de sessenta com o de cinco da atualidade, 

pretendemos traçar uma espécie de “linha do tempo” que contemple os conceitos que 

mudaram e os que permanecem intactos em sua essência no processo de 

direcionamento do público leitor feminino no geral. 
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Questão de gênero 

 O conceito de gênero adotado neste artigo relaciona homem e mulher, não os 

analisando isoladamente. Joan Scott, pesquisadora dessa questão, destaca que “gênero é 

um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas 

entre os sexos, e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de poder” 

(SCOTT, 1990, p. 14). Stuart Hall coloca o feminismo, movimento que eclodiu nos 

anos 60 mas com manifestações no Brasil desde os anos 20 e que lutava pela igualdade 

entre homens e mulheres, como um dos responsáveis pela fragmentação do sujeito 

moderno e o descentramento das identidades. Segundo Hall (2005), o movimento 

feminista abriu espaço para o debate sobre conceitos como família, sexualidade e 

trabalho doméstico. O feminismo deixou de contestar apenas a posição social da mulher 

para incluir a formação das identidades sexuais e de gênero, questionando a noção de 

que homens e mulheres eram parte da mesma identidade. 

 Apesar da luta pela igualdade e pela entrada da mulher no mercado de trabalho, 

a imprensa feminina surgiu muito mais para atender a uma demanda mercadológica e 

da busca por lucro do que como uma amostra da igualdade entre os gêneros. O 

desenvolvimento econômico e a industrialização redefiniram a busca das editoras por 

novos leitores. A mulher, principalmente devido à popularização dos eletrodomésticos, 

passou a ser alvo das publicidades, que estimularam o novo poder feminino – o de fazer 

as compras e administrar o orçamento doméstico. Fosse dependente do dinheiro do 

marido ou integrante do mercado de trabalho, a mulher passou a ter condições de 

consumir produtos que iam desde moda e beleza a eletrodomésticos e alimentos. Esse 

consumo era a definição de “vida moderna” e norteou a produção de revistas femininas 

voltadas para as mulheres de classe média dos anos 60. (DUARTE 2005)  

 Hoje, a mídia ajuda a legitimar e reforçar o preconceito e a ideia de 

inferioridade feminina, reservando determinados lugares para as mulheres e tratando-as, 

principalmente na publicidade, como objeto de posse e desejo. As propagandas de 

cerveja são exemplos da mercantilização do corpo feminino, da mulher como 

“consumida”. Outro exemplo é a propagação, no exterior, do estereótipo da mulher 

brasileira. 

 A repercussão nos meios de comunicação do comportamento e da aparência da 

vice primeira-dama, Marcela Temer, durante a posse da presidente Dilma Rousseff, 
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também é uma exemplo de como a mídia mostra de forma sutil o lado doméstico da 

mulher, sua beleza, sua juventude e seu apoio incondicional ao marido são valorizados. 

Em entrevistas, Marcela é descrita como elegante, inteligente, companheira e, 

principalmente, discreta – o modelo ideal de esposa para um político importante. 

 Nas novelas, a mulher bem-sucedida profissionalmente é apresentada como 

séria, formal e por vezes masculinizada, como se o sucesso profissional dependesse da 

sua semelhança com o homem. Em alguns quadros humorísticos, como O cartório, 

exibido em 2004 no programa Zorra Total, em que a atriz Viviane Araújo interpretava 

uma funcionária de uma repartição pública cheia de corruptos, a mulher é valorizada no 

trabalho apenas por sua beleza e por seu corpo. Em algumas ocasiões retratadas, 

principalmente na televisão, a ascensão profissional feminina depende de sua relação, 

amorosa ou apenas sexual, com o chefe. 

 As revistas voltadas para o público feminino, geralmente descritas como para 

mulheres “emancipadas e independentes”, pretendem mostrar, na verdade, a maneira 

que a mulher deve se comportar. Definem que a mulher deve ser bem-sucedida no 

trabalho, além de cuidar da casa, do corpo – não necessariamente da saúde –, da família 

e da relação amorosa. Quando se tem filhos, a mulher é aquela que por vezes precisa 

fazer a opção de ficar em casa, enquanto o marido – o chefe da família – vira o único 

provedor. 

  

Histórico da revista Capricho 

A Capricho nasceu em 1952, como revista de fotonovelas, voltada para jovens 

mulheres, com tiragem de 500 mil exemplares, uma das maiores do país (AMARAL; 

GELATTI, 2009). A revista trazia, além das fotonovelas completas, dicas e testes para a 

mulher. Eles eram sobre comportamento, moda e relacionamentos, em sua maioria.  

Nos final dos anos 70, com as mudanças do papel da mulher na sociedade, a 

Capricho ficou sem espaço e sem encontrar o seu público alvo.  

(...) as ideias da liberação sexual começaram a fazer eco no Brasil e os 

romances ingênuos das revistas femininas já não satisfaziam as 

leitoras. A partir daí, com tiragens de menos de 100 mil exemplares a 

revista passou por contínuas modificações a fim de achar o seu espaço 

novamente.” (AMARAL; GELATII, 2009, p. 2) 

  

 Em 1984, a revista encontrou seu lugar. Agora, com o slogan “A revista da 
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Gatinha”, Capricho era voltada para o público feminino adolescente. Desde então, não 

se notaram muitas mudanças na publicação, fora as renovações do projeto gráfico e a 

substituição do antigo slogan por “Seja diferente. Seja você”. 

 A Capricho também soube utilizar-se das novas mídias para permanecer atual. A 

revista sempre remete para o seu site, que aprofunda o conteúdo da publicação 

impressa, e para outro que também faz parte do seu domínio, 

deixeomundomaispink.com.br, que convida as meninas a praticarem ações que façam 

alguma diferença para o planeta. Infelizmente, com a comparação que faremos ao 

decorrer do artigo, ficará claro que a diferença entre a revista dos anos 60 e a atual não 

é tão gritante assim, e, pior, a mulher continua sem ser vista como emancipada e 

independente do homem. 

 

Comparação entre as revistas “Capricho” de 1960 e as atuais 

 Analisaremos, a seguir, as revistas “Capricho” publicadas em 1960 e algumas 

atuais, datadas de 2010 e 2011. Começar-se-á a comparação a partir da forma em que a 

relação da mulher com o mercado de trabalho é retratada nas duas épocas. Nos anos 60, 

a mulher ainda estava em processo de emancipação, e trabalhar fora de casa ainda era 

incomum. Exemplo disso é a matéria da edição número 101 da revista antiga, intitulada 

“Quando o chefe fala de amor”, em meio a qual a revista coloca a frase “Se você tiver 

um chefe”, como algo muito incomum. O ponto central da matéria é o assédio sexual, 

embora ele nunca seja colocado desta forma. Pelo contrário, a culpa seria da mulher, 

que deve fazer 

um pequeno exame de consciência: tem certeza que não o provocou? 

Hoje em dia, bem poucas moças que trabalham, principalmente as de 

certo nível, usam uniforme no serviço: são livres para se vestirem 

como bem quiserem. Portanto, cuidado com as saias muito justas, 

malhas aderentes, decotes audaciosos. Cuidado com o perfume, a 

maquilagem, a maneira de andar e sentar-se. É claro que você não 

precisará vestir-se de negro para trabalhar, nem andar com o rosto 

brilhando de água e sabonete. Mas seja discreta em tudo: trajes e 

atitudes. (CAPRICHO, 1960, nº 101, p. 16) 

 

Como fica claro, a culpa do assédio deve ser, primordialmente, da mulher. Mais 

à frente, a revista aconselha as meninas a não comentarem com ninguém a situação, 

pois só pode piorá-la. Tudo para manter a sua integridade e não prejudicar o chefe. A 

revista atual, por sua vez, traz certa preocupação com o mercado de trabalho. A cada 
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edição, há uma matéria sobre a rotina de uma profissão diferente, como dentista, 

dançarina, hoteleira, dentre outras carreiras. Na edição de 28 de março de 2010, há uma 

matéria sobre meninas que acabaram de passar no vestibular e falam sobre o que suas 

faculdades têm de melhor ou de pior. Embora mostre garotas prontas a assumir um 

papel de destaque na sociedade, emancipadas, a matéria faz questão de que elas dêem 

notas aos garotos que encontraram na faculdade, como se a vida universitária se 

resumisse a aulas, festas e paquera. O aguçamento do senso crítico ou a chance de 

ampliar a visão de mundo não é colocada como uma perspectiva às leitoras. 

Outro ponto em que se observa uma mudança em relação aos anos 60 é o 

relacionamento da mulher com o sexo. Enquanto o assunto quase não é mencionado na 

revista mais antiga, na atual há uma sessão fixa com pesquisas sobre os mais variados 

temas relacionados ao sexo, embora sempre tratados de forma infantil, com cores e 

bonequinhos, além de corações e outros símbolos. 

Outra característica marcante da revista não tratada até então é a mistura de  

ilustrações, assuntos e referências infantis com assuntos como sexo, 

definição da orientação sexual e responsabilidades como uma possível 

gravidez. Esse conflito certamente é uma marca da adolescência, para 

a qual a revista quer ser a resposta ou espelho fiel. (AMARAL; 

GELATTI, 2009, p. 10) 

Além da infantilidade com que é tratado o sexo, pouco se fala em 

relacionamentos homossexuais, apesar de a adolescência ser uma fase de descobertas e 

Ilustração 1: Seção "Sexo", na Capricho atual. 
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experimentações. As perguntas que as leitoras mandam costumam ser acerca de dúvidas 

com o namorado ou “ficante”, dificilmente, com uma garota. Nas revistas analisadas, a 

única referência a um relacionamento homossexual foi na edição de 13 de março de 

2011, em que a menina mandou uma carta para a sessão “terapia”, dizendo que 

descobriu que o irmão é gay e perguntando como lidar com a situação. 

Ao analisar-se a forma como os relacionamentos são tratados nas duas épocas, 

não se pode dizer que a diferença é gritante. A mulher moderna é incentivada a ser 

independente, a estudar e a ter uma carreira, mas nada disso estaria completo sem a 

companhia de seu “homem ideal”. Não bastando a dependência do ser do gênero oposto 

para ser plena, existem regras a serem seguidas. Na edição de 16 de janeiro de 2011, 

um grupo de meninos opina sobre o que gosta ou não numa menina, sobre como ela 

deve agir na paquera e sobre como o relacionamento foi apenas um “fica” ou pode virar 

namoro. O contrário - meninas opinando sobre os garotos - não ocorre, e isso deixa 

subentendida uma superioridade do homem (MIRANDA-RIBEIRO; MOORE, 2003). 

Nas publicações dos anos 60, o homem era tido como juiz e definidor do 

comportamento feminino, tendo seu ponto de vista bastante mostrado principalmente 

nas matérias sobre sexualidade, o que mostra a preocupação das revistas com a opinião 

masculina. (DUARTE 2005) 

Nas revistas da década de 60, a mulher é aconselhada a nunca perturbar o 

marido ou namorado, principalmente com assuntos “tolos”, como ciúme. O lead
5
 do 

texto no periódico número 104, intitulado de “Por que as mulheres são ciumentas?”, já 

dá uma mostra disso, ao afirmar que “o sentimento, quando não conduz às mais graves 

consequências, suscita a impaciência e a irritação por parte dos homens” (CAPRICHO, 

1960, p. 8). Ao contrário de responder à indagação da manchete, a matéria aproveita 

para mostrar como a mulher deve ser submissa e aceitar as possíveis traições como 

normais, condenando a mulher que “não perdoa uma traição às vezes banal e ocasional” 

(CAPRICHO, 1960, p. 9). E continua: 

É verdade que muitas vezes são os homens culpados pelos ciúmes das 

mulheres. Mas as mulheres deveriam ter bastante controle de si 

mesmas para saber contornar situações, muitas vezes escabrosas. 

Quantos desgostos, lágrimas, amarguras e também palavras inúteis 

seriam evitados se as mulheres soubessem, em muitos casos, fechar os 

                                                 
5 Geralmente o primeiro parágrafo das notícias e tem a intenção de atrair o interesse do leitor. Fornece 

as informações básicas da matéria e responde às seguintes perguntas: "O quê?", "Quem?", 

"Quando?", "Onde?", "Como?", e "Por quê?"  
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olhos ou demonstrar que nada perceberam. Isso faria os homens se 

cansarem de querer bancar os dons Juans. Na vida a dois, é quase 

sempre a mulher que pode manter estável a felicidade. (CAPRICHO, 

1960, nº 104, p. 100) 

 

Como se vê, o papel da mulher é estar pronta para o homem, não importando as 

circunstâncias e os conflitos existentes. O diálogo entre o casal é praticamente 

abominado, uma vez que a matéria deixa claro que se deve evitar perturbar a ordem do 

relacionamento. É importante ressaltar que, se a revista atual encara com naturalidade 

que a mulher trabalhe fora de casa, os meninos entrevistados - e a revista - ainda não 

veem com bons olhos que elas tomem a iniciativa em um relacionamento. 

Comportamentos em que a menina toma iniciativa não costumam ser 

incentivados pela revista, reforçando a idéia de que este papel é do 

homem. Em nenhum lugar do teste, sugere-se a possibilidade de 

comunicação franca e aberta para criar num espaço onde os dois 

possam deixar claro os seus sentimentos, intenções e expectativas. 

Negociação, uma parte fundamental de qualquer relação, não é 

mencionada. (MIRANDA-RIBEIRO; MOORE, 2003, p. 17) 

 

A mídia constrói o discurso dominante do mito da beleza e da juventude 

feminina. Salvo algumas exceções, o modelo ideal retratado nas revistas nacionais é de 

mulheres magras, brancas e ricas, eternamente jovens e felizes, sem imperfeições, 

dóceis, passivas e heterossexuais. A Capricho não foge a essa regra, por propagar um 

modelo ideal de adolescente: branca, das classes A e B, à procura de (ou tentando 

manter) um relacionamento, interessada em consumo e moda (FONSECA E ATAIDE 

2006). As fotos da revista, tanto da atual como da dos anos 60 comprovam o perfil 

“certo” para a mulher. Nas capas das revistas dos anos 60 - e nas fotonovelas, que eram 

parte significativa do conteúdo delas, as moças seguem o modelo mencionado acima. 

Na revista atual, nem sempre encontra-se uma mulher na capa, uma vez que também é 

estratégia trocá-las por ídolos teen, mas na parte de dentro, principalmente quando elas 

aparecem como modelos, as meninas seguem o padrão ditado. 
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Numa sociedade influenciada por estereótipos da Indústria Cultural - que marca 

a transformação dos bens culturais em produtos comerciais -, e que tem no ato de 

consumir uma de suas bases, as mulheres se habituaram a “comprar” dicas e soluções 

de como se comportar em determinadas situações, como ser uma boa namorada, como 

se manter sempre bonita, o que vestir, o que ver, o que ler.  

Para induzir o modo ideal de vida que uma leitora da Capricho deve seguir e 

convencer a comprar os produtos que sugere, a revista constrói um diálogo com a 

leitora, utilizando uma linguagem coloquial, como se a relação entre elas fosse, 

realmente, de amizade. Para promover essa proximidade, a revista faz uso da expressão 

“a gente”, além de gírias típicas de adolescentes ou da internet. 

Enquanto a Capricho dos anos 60 preocupa-se mais em dar dicas de maquiagem 

e de como manter o rosto “perfeito” (CAPRICHO, 1960, nº 101, ano IX), a revista atual 

é mais ousada, pois, além da enorme quantidade de anúncios publicitários, também usa 

muito as seções de moda, em que mostram não apenas a peça de roupa, mas onde 

comprá-la e seu preço. Aproveita-se o fato de que os adolescentes, hoje, são mais 

atuantes como consumidores.  

Embora a sua seção de moda seja voltada para as meninas que têm o padrão de 

leitoras da revista, a Capricho tenta satisfazer outras tribos, como as dicas de moda para 

quem tem um estilo “punk”, veiculadas na edição do dia 16 de janeiro de 2011, na 

página 65. Embora o movimento seja de contestação aos valores do capital, a revista o 

apresenta apenas como uma forma de se vestir, e oferece diversas peças, numa faixa 

Ilustração 2: Capa atual e capa dos anos 60, 

respectivamente. 
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entre 70 e 500 reais, fora do poder aquisitivo das meninas, que dependem da mesada 

dos pais para sustentar seus ímpetos consumistas (AMARAL; GELATTI, 2009). 

Na fase de afirmação e busca por aceitação em um grupo que é a adolescência, a 

forma de vestir e o que se consome fala bastante pela pessoa. Enquanto a maioria dos 

anúncios da revista da década de 60 era relativa a produtos para casa, o que se incentiva 

a consumir hoje são roupas, maquiagens e produtos voltados às adolescentes. Para 

satisfazer também a busca por individualidade, os estilos apresentados são variados, 

bastando à leitora escolher o que mais lhe agrada, desde que se mantenha no sistema. 

Nós homens intercambiamos objetos para satisfazer necessidades que 

fixamos culturalmente, para integrarmo-nos com outros e para nos 

distinguirmos de longe, para realizar desejos e para pensar nossa 

situação no mundo, para controlar o fluxo errático dos desejos e dar-

lhe constância ou segurança em instituições e rituais. Dentro desta 

multiplicidade de ações e interações, os objetos têm uma vida 

complicada. Em certa fase são apenas “candidatos a mercadorias”, em 

outra passam por uma etapa propriamente mercantil e em seguida 

podem perder essa característica e ganhar outra. (CANCLINI, 2001, p. 

91)  

 

O conteúdo das sessões de moda e beleza das edições da Capricho se enquadra 

numa espécie de culto à Cultura da Vaidade, conceito do pesquisador francês Yves de 

La Taille, quando o consumo passa a se relacionar com a ideia de “mostrar para todo 

mundo que tem”, e o produto não necessariamente apresenta valor de uso significativo, 

mas elevado valor de posse. Consome-se não apenas o produto, mas a imagem que ele 

carrega. O consumir confunde-se facilmente com o “ser feliz”, sentir-se satisfeita e 

“única”, apresentando-se, assim, como peça fundamental na construção da identidade 

da leitora, também pelo fato de crianças e adolescentes ainda estarem em fase de 

desenvolvimento. O ato de consumir está diretamente relacionado à inserção do jovem 

a um determinado grupo: na maioria das vezes, ele só se sente aceito, e os outros só o 

aceitam, quando se veste - e compartilha os mesmos gostos - de forma semelhante aos 

integrantes daquele grupo. 

 

 Para Baudrillard (1995), a alienação social se dá pela  naturalização 

do consumo, mas o consumo não é de objetos e sim de signos que 

obedecem a uma lógica própria, de modo que os objetos consumidos 

deixam totalmente de estar em conexão com qualquer função ou 

necessidade definida. A mercadoria apresenta-se envolta por 

características de conforto e bem-estar, passando a dominar o homem, 

retira-lhe as questões existenciais, para transformá-las em relações 

associativas e opressivas de signos-objetos, fazendo com  que o Ter 
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seja mais importante que o Ser. (MANCEBO et al, 2002, p. 328) 

 

 

O estilo de vida incentivado pela revista tem grande preocupação com a 

autenticidade da garota, que seria expresso pelo que ela escolhe vestir ou consumir. “O 

estilo de vida, neste caso, refletiria a sensibilidade (ou a „atitude‟) revelada na escolha 

de certas mercadorias e padrões de consumo e na articulação desses recursos culturais 

como modo de expressão pessoal” (FREIRE FILHO, 2006, p. 107). No entanto, o 

motivo para querer ser autêntica sempre é conseguir um namorado ou se afirmar 

perante o grupo. “Manter-se fiel à própria personalidade é, além de tudo, o caminho 

mais fácil para fisgar o interesse dos homens – como se sabe, o sonho de consumo de 

todas as adolescentes...” (FREIRE FILHO, 2006, p. 107). O sentir-se bem consigo é 

apenas um assessório em meio ao que realmente importa, que é conseguir um 

namorado, ficante ou qualquer companhia que a sociedade cobra que se tenha. Se as 

meninas de antes precisavam batalhar pela sua liberdade e pelo seu lugar, a 

preocupação das garotas atuais é a defesa da autenticidade, por meio de tudo que 

compõe a “feminilidade” (FREIRE FILHO, 2006). 

Uma seção bastante explorada na revista é a de testes. Nas revistas dos anos 60 

que analisamos, encontramos testes como “Você conhece seu namorado?”, “Você está 

apaixonada?” e “”Quer saber se ele vai pedi-la em casamento?”. Nas atuais, as 

Ilustração 3: Propaganda na Capricho 

dos anos 60.  

Ilustração 4: Seção “Mundinho 

Fashion”, da Capricho atual. 
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temáticas presentes eram “Você se apaixona fácil demais?”, “Você é mal-humorada?” e 

“Você já descobriu sua verdadeira vocação?”. Pela maior proximidade nas temáticas, a 

comparação será feita entre o teste “Quer saber se ele vai pedi-la em casamento?” e 

“Você se apaixona fácil demais?”. O que se observa no primeiro teste é a necessidade 

de que a mulher seja submissa ao homem para que ele queira casar com ela. A revista 

ainda faz comentários irônicos quando a resposta assinalada está errada: 

“Êle” gostou muitíssimo do filme e você não. Abstém-se de dizer-lhe 

que, na próxima vez escolherá o programa? Sim = 5 pontos. Não = 

zero (decisivamente, você não é diplomata). 

Interrompe-o com impaciência, se “êle” lhe conta pela segunda vez um 

episódio de sua vida ou os sucessos de seu time de futebol? Sim = zero 

(procure interessar-se pelos assuntos dêle). Não = 6 pontos 

(CAPRICHO, 1960, nº 103, PP.  6 - 7)  

  

Para casar-se, a mulher teria que somar 56 pontos, todos respondendo a 

perguntas escabrosas como a anterior. 

No segundo teste, o foco é na própria garota. Analisando os resultados, nota-se 

que ela nunca é boa o suficiente. Se tem mais de uma opção, é iludida. Se tem mais de 

outra, ela recebe um elogio, mas é estimulada a tomar uma atitude diferente da que 

tem comumente. A terceira opção é o extremo da primeira, também sendo bastante 

criticada. A auto-estima das adolescentes, que já é bem vulnerável devido à fase, fica 

ainda mais sensível, principalmente porque a revista que funciona como companheira 

delas não faz muito esforço para tentar aumentá-la. Especialmente se, para precisar 

melhorar a auto-estima das leitoras, precisar ir de encontro aos modelos de beleza e 

comportamento já estabelecidos pela mídia e pela sociedade. 

 

Considerações finais 

A mídia permanece na sua posição de estipuladora de valores sociais. Nela se 

mantém a essência dos conceitos estereotipados relacionados à questão dos gêneros, 

acrescentando a isso máximas e “lições de moral” imprescindíveis para a auto-

afirmação de uma sociedade que se diz moderna e condizente com a igualdade plena 

de tratamento entre todo e qualquer cidadão. Essa mudança irrisória na forma de 

retratar e dirigir o público feminino - leitor, telespectador, internauta - cumpre o papel 

de mascarar o que há de mais “antigo” na forma preconceituosa de pensar e, 

sobretudo, fazer pensar.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

Embora haja uma diferença de 50 anos, o que fica claro ao comparar as 

publicações é que a visão da mulher como inferior na sociedade ainda não foi 

superada. Se não a coloca mais com a inferioridade de antes, Capricho camufla o seu 

machismo para se adequar à sociedade moderna, pretensamente progressista, mas 

ainda conservadora. 

Em ambas, a publicidade é bastante presente, mas a atual tem um poder de 

sedução maior, por ser voltada para a mulher como pessoa, e não para a dona de casa. 

A intenção é incutir desejos nas meninas que leem a revista, aproveitando para 

satisfazer os anunciantes e garantir a sobrevivência da revista. Para garotas que ficam 

cada vez mais tempo sozinhas e têm os conflitos da adolescência para lidar, Capricho 

apresenta uma forma de se inserir e levantar a auto-estima, desde que se possa pagar 

por isso. 
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