
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste – Campo Grande - MS – 7 a 9/6/2012 

 1 

 

A garota da revista: a identidade das adolescentes construída pelas revistas 

Capricho e Atrevida
12 

 
Maria Clara Chaves OLIVEIRA

3
 

Sofia Cavalcanti ZANFORLIN
4
 

Universidade Católica de Brasília, Brasília, DF 

 

 

RESUMO 

 

Com o objetivo de diagnosticar a identidade que as revistas Atrevida e Capricho criam 

para representar seu público, este trabalho traz os resultados de um estudo de recepção 

realizado com garotas de Brasília, Ceilândia e Taguatinga, cidades do Distrito Federal. 

As entrevistas foram feitas por meio de grupos focais, e todas as adolescentes 

participantes já conheciam os dois periódicos. As garotas deram sua opinião sobre os 

temas abordados e falaram sobre suas próprias identidades, comparando-as com a 

representação que é feita pela mídia analisada. A partir dos depoimentos e de uma 

análise de conteúdo, foi possível ampliar essa comparação e perceber a disparidade 

existente entre a realidade das adolescentes e a que é construída pelas publicações. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho se dedica a diagnosticar a identidade das adolescentes 

construída pelas revistas Capricho e Atrevida e verificar se essa identidade corresponde 

à das leitoras. Apesar de serem publicadas por editoras diferentes (a Atrevida é 

publicada pela Editora Símbolo desde 1994; Capricho, pela Editora Abril, desde 1952), 

ambas têm como principal público garotas de 10 a 19 anos, das classes B e C. Desse 

modo, as duas alcançam meninas que estão em uma fase de transição da infância para a 

vida adulta; de formação da personalidade, ideias e interesses. 

 De acordo com o pesquisador Douglas Kellner, uma das características da mídia 

é sua atuação na construção de identidades e na representação dos diversos grupos 

sociais: 
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Aos indivíduos de nossa época ela fornece imagens daquilo que é 

apropriado em termos de modelos sociais, comportamentos sexuais, 

estilo e aparência. Assim, fornece recursos para a formação de 

identidades e apresenta novas formas de identidade nas quais a 

aparência, o jeito de ser e a imagem substituem coisas como a ação e o 

compromisso na constituição da identidade, daquilo que alguém é. 

(KELLNER, 2001, p. 333) 

 

No caso específico das revistas, há uma vantagem em relação às outras mídias: 

ao contrário da televisão, por exemplo, um periódico pode estar sempre com a leitora, 

guardado na bolsa, para ser lido a qualquer momento em que houver vontade. 

A identidade é a forma como uma pessoa ou um grupo social é percebido no 

mundo, e como não é algo que já nasce com a pessoa, precisa ser “aprendida”. Com 

temas pertencentes à vida do público, como relacionamentos amorosos e moda, as 

revistas analisadas contribuem para identificar suas leitoras. As adolescentes, porém, já 

possuem uma identidade formada no cotidiano, antes mesmo de entrar em contato com 

as revistas. 

É essa identidade, essa maneira de se ver levando em consideração tudo o que se 

absorve nas relações com outras pessoas, outras mídias, experiências pessoais etc., que 

se buscou comparar com aquilo que é apresentado nas revistas. 

Na adolescência, as garotas – assim como os garotos – passam por um momento 

de transição. Ainda não são vistas como mulheres, mas também não são mais crianças. 

As mensagens das revistas ajudam a transformar as meninas em alguém com um papel 

social maior, com todas as responsabilidades e comportamentos que se esperam de uma 

mulher adulta em diversas áreas da vida – ajudam a identificar as adolescentes nessa 

nova fase. 

 

METODOLOGIA: ANÁLISE DE CONTEÚDO E ESTUDO DE RECEPÇÃO 

A partir de uma análise do conteúdo publicado entre março e outubro de 2012, 

percebeu-se que tanto Capricho quanto Atrevida trabalham os mesmos assuntos e 

transmitem as mesmas mensagens. Temas como moda e beleza, relacionamentos 

amorosos e a vida das celebridades são os mais abordados, além de algumas matérias 

sobre emprego. Ambas possuem um discurso que percebe todas as leitoras como 

pessoas iguais. As matérias não consideram o fato de que as adolescentes de hoje se 

diferem umas das outras quanto ao tipo de música preferido ou à forma de se vestir, por 

exemplo. Elas não dialogam com grupos diferentes de garotas, mas com uma 

adolescente idealizada, excluindo aquelas que não querem se enquadrar no modelo 
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apresentado. “Em outras palavras, a insistência sobre a coerência e a unidade da 

categoria das mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais 

sociais e políticas em que se é construído o espectro concreto das “mulheres” 

(BUTLER, 2003, p. 34). 

Para verificar como as leitoras se sentem quanto à forma como se veem e a 

forma como são representadas, organizou-se um estudo de recepção, acompanhando 

adolescentes por meio de grupos focais. Foi elaborado um questionário abordando essa 

possível diferença de identidade de acordo com o que é apresentado em cada um dos 

temas mais trabalhados nas publicações: Moda e beleza; Celebridades; 

Relacionamentos; Comportamento; Estudos e emprego. 

O questionário serviu como roteiro de discussão para os grupos focais. Esses 

grupos se constituíram de alunas de colégios públicos (Centro de Ensino Médio 01 de 

Taguatinga; Centro de Ensino Médio 04 de Ceilândia; Centro de Ensino Médio da Asa 

Norte; Centro de Ensino Fundamental 03 de Taguatinga) e particulares (Centro de 

Ensino Stella Maris; Colégio Marista Champagnat). Ao todo, 37 garotas que 

espelhavam o público principal de Atrevida e Capricho (entre 10 e 19 anos, pertencentes 

às classes sociais B e C) puderam dar suas opiniões sobre as revistas. 

    . 

CARACTERÍSTICAS DE CAPRICHO E ATREVIDA 

 Com base na análise de conteúdo dos exemplares lançados entre março e 

outubro de 2012, época em que se realizou a pesquisa, as principais características de 

Atrevida e Capricho foram verificadas: 

 Matérias sobre moda e beleza trazem celebridades como modelo a ser 

alcançado. Em sua maioria, as mulheres famosas que estampam essas matérias são 

estrangeiras, de modo que o padrão não condiz com o biotipo brasileiro; 

 As novidades lançadas em circuitos de moda como a São Paulo Fashion 

Week também são apresentadas ao público, embora os preços das roupas, acessórios e 

cosméticos divulgados nem sempre seja acessível para a maior parte das leitoras; 

 Questões sobre moda e estilo ocupam a maior parte das revistas, tanto em 

Capricho quanto em Atrevida; 

 Celebridades – atores e cantores, principalmente – são um foco das 

revistas. As capas sempre trazem alguém famoso. Textos sobre todos os temas 

costumam mostrar pessoas conhecidas na mídia como exemplos de comportamento, de 

beleza etc.; 
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 A vida dos famosos também é mostrada em todas as edições. Seja um 

novo CD ou filme a ser lançado, seja uma foto de um passeio no parque, tudo aparece 

nas páginas das publicações; 

 Relacionamentos amorosos heterossexuais são privilegiados (ao longo do 

estudo, somente duas edições de Atrevida fizeram menção a relacionamentos entre duas 

meninas); 

 Os garotos que aparecem nas matérias atendem aos padrões estéticos 

atuais, são educados e inteligentes, evocando os príncipes de contos de fadas; 

 As leitoras são instruídas quanto ao que fazer para conquistar um garoto. 

Percebe-se uma tendência a mostrar a adolescente como alguém que precisa de um 

namorado, nem sempre há matérias sobre garotas solteiras que não estejam à procura do 

rapaz ideal; 

 Mesmo quando a procura por um namorado não é o tema central, ela 

aparece de forma sutil. Há textos sobre beleza que vêm ligados àquilo que os rapazes 

esperam das adolescentes (matérias sobre o tipo de maquiagem que desagrada os 

meninos são um exemplo, assim como fotografias cujas legendas incentivam o público 

a aproveitar penteados novos para encantar os garotos);  

 Apesar de o público ser composto por meninas que ainda estão na escola 

e pensando na carreira que desejam seguir no futuro, matérias sobre estudos e emprego 

aparecem em todas as edições da revista Atrevida, mas não são trabalhadas com muita 

profundidade. 

A partir da constatação dessas características nas revistas, foi montado o 

seguinte questionário, que serviu como roteiro para a conversa realizada nos grupos 

focais: 

1. Qual revista lê? 

2. Desde quando lê? 

3. É assinante ou compra na banca? 

4. Quais são os assuntos que mais chamam a atenção nessas revistas? 

5. Consegue encontrar esses assuntos na revista? 

 

Moda e beleza 

6. O que pensa sobre a moda? 
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7. Segue as tendências dos desfiles mostrados na revista ou usa apenas o que 

gosta? 

8. Quando vê novos estilos e roupas nas revistas, tenta encontrá-los (ou 

semelhantes) nas lojas? 

9. Acha que as revistas impõem uma forma de se vestir, ou consegue encontrar 

todos os estilos nas matérias e nos editoriais de moda? 

10. Como cuida da beleza – usa maquiagem, tem cuidados regulares com unhas 

e cabelo? 

11. Segue as tendências de maquiagem que as revistas trazem? 

 

Celebridades 

12. O que acha da quantidade de matérias sobre celebridades publicadas nas 

revistas? 

13. Costuma assistir aos filmes e programas de TV / ler os livros mostrados nas 

revistas? 

14. Como as revistas apresentam o mundo masculino? 

 

Relacionamentos 

15. Como se relaciona com garotos? 

16. Usa as dicas das revistas para conquistar um namorado? 

17. Acha que as revistas ajudam a encontrar um garoto para namorar, ou 

ensinam o que fazer para se tornar o tipo de garota que os meninos desejam? 

18. Conversa sobre sexo com o pai, a mãe, as amigas? 

19. O que acha da maneira como as revistas tratam a questão da sexualidade? 

 

Comportamento 

20. Como definiria o perfil pessoal (o que faz, o que não gosta de fazer, com o 

que se preocupa,...)? 

21. Como definiria o perfil da adolescente de hoje, como um grupo mais 

generalizado? 

22. Como as adolescentes são mostradas nas revistas? Se identifica com esse 

padrão? 

23. Como se relaciona com a família (proximidade, permissão para sair etc)? 

24. Como percebe as sugestões de diálogo familiar mostradas pelas revistas? 
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Estudos e emprego 

25. O que encontra nas revistas sobre estudos e emprego? 

26. Como se sai nos estudos? 

27. Quais são seus planos para seu futuro profissional? 

 As perguntas foram formuladas com o intuito de ligar o conteúdo das revistas ao 

cotidiano das leitoras, para saber o que elas pensam não só sobre as publicações de 

modo geral, mas também sobre a forma como cada tema é trabalhado. Desse modo, 

esperava-se descobrir se Capricho e Atrevida retratam as adolescentes de forma 

condizente com sua realidade. 

 

ESTUDO DE RECEPÇÃO: A OPINIÃO DAS LEITORAS 

As garotas que participaram da pesquisa foram reunidas em suas escolas (ou, em 

casos determinados, na área de convivência do condomínio onde moram), e 

conversaram sobre as revistas enquanto tinham acesso a vários exemplares dos 

periódicos analisados. Com a metodologia dos grupos focais, se sentiram mais à 

vontade para dar suas opiniões, tanto criticando quanto elogiando as publicações, e 

falando sobre a forma como se sentem representadas no mercado editorial. 

Em um primeiro momento, surgiram comentários como “eu gosto de tudo o que 

tem na revista”, e “a minha melhor amiga é a revista”. De um modo geral, as leitoras 

gostam dos temas trabalhados nas publicações, especialmente quando se trata de 

relacionamentos e da vida de artistas. Esses assuntos fazem parte dos interesses das 

adolescentes, de modo que os periódicos os usam para se aproximar das garotas, 

conforme afirma Lira: “essa mídia age no viés de identificação com seu público, 

buscando interagir com marcas de juventude e feminilidade” (LIRA, 2009, p. 36). 

Houve quem achasse, também, que Atrevida e Capricho falam apenas com 

alguns grupos de garotas, pois não abrem espaço para outros temas importantes. Ao 

longo das conversas, as adolescentes se expressaram mais sobre os assuntos publicados, 

a forma como se relacionam com a revista e as semelhanças e diferenças entre elas e os 

periódicos. 

 

MODA E BELEZA: BUSCA PELA PERFEIÇÃO 

O cuidado com o corpo e com a aparência está intimamente relacionado à figura 

feminina, e as meninas recebem mais estímulos a acompanhar o padrão de beleza e os 
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costumes da época quando entram na adolescência. Esse padrão é apreendido a partir do 

que a sociedade apresenta à pessoa, como diz Beauvoir: “A jovem deverá não somente 

enfeitar-se, arranjar-se, mas ainda reprimir sua espontaneidade e substituir, a esta, a 

graça e o encanto estudados que lhe ensinam as mais velhas” (BEAUVOIR, 1980, p. 

73). Além das mulheres “mais velhas”, esses ensinamentos também são transmitidos 

pela mídia – no caso, as revistas, que mostram as roupas que devem ser usadas e a 

forma de se maquiar e se pentear. 

De acordo com uma das leitoras que participaram da pesquisa, as revistas: 

“chamam a atenção por um estilo que estão dando lá, para a gente. Elas mostram 

o que os famosos estão usando, e acham que a gente tem que seguir aquela 

moda” (Bárbara, 16 anos). 

Ao publicar fotografias de roupas e tendências de estilo, porém, Capricho e 

Atrevida apresentam um modo de se vestir que não corresponde a todas as garotas: 

“é mais o estilo de menina mais calminha. Eles não trazem o estilo de uma 

menina mais roqueira, uma menina que goste de outros estilos” (Rafaela, 14 

anos). 

Quando se depara com matérias sobre moda, portanto, a adolescente tem duas 

opções: adaptar-se ao que é mostrado nas páginas ou seguir suas preferências, 

destoando do padrão apresentado. Algumas garotas conseguem alcançar o meio-termo, 

misturando seu próprio estilo ao que aparece na mídia impressa: 

“Eu tenho o meu estilo, eu que faço o meu estilo, entendeu? Mas de vez em 

quando eu gosto de pegar um sapato, olhar e falar assim ‘eu quero um desse, eu 

quero um igualzinho esse! Aquela pulseira também...’” (Marcela, 19 anos). 

Simmel percebe essa união de elementos da revista com o que já faz parte do 

guarda-roupa da leitora como uma característica própria da vida da mulher: é uma 

forma de pertencer ao grupo para o qual a publicação se destina, mas sem precisar 

abdicar daquilo que se gosta. 

A moda proporciona-lhes justamente esta combinação da forma mais 

venturosa: por um lado, um recinto de imitação geral, um nadar 

tranquilamente nos amplos canais da sociedade, um alívio do 

indivíduo em face da responsabilidade pelo seu gosto e pelo seu fazer 

– por outro, no entanto, uma caracterização, um realce, um adorno 

individual da personalidade. (SIMMEL, 2008, p. 38) 
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Além do vestuário, outra questão incomoda as leitoras. O tipo físico feminino 

que é apresentado, além de não englobar as pessoas que não possuem o padrão estético 

atual, não corresponde às características brasileiras: 

“Quando você olha uma menina bem branquinha, do olho azul, parece mais que 

você está olhando uma revista americana que uma brasileira” (Carolina, 15 

anos). 

“Eles falam muito sobre moda, maquiagem, essas coisas assim. Deviam dar mais 

atenção pro tipo de corpo das meninas, porque nem todas são magrinhas, mas 

também nem todas são gordinhas; a cor da pele, o jeito do cabelo, a maquiagem 

adequada para cada tom de pele, se o nariz é empinado” (Amanda, 17 anos). 

“É difícil colocar uma pessoa que tem cabelo cacheado. É só liso. Que 

preconceito é esse? Pode mandar colocar cabelo cacheado, que eu vou ler 

sempre!” (Marcela, 19 anos). 

Para as estudantes, as meninas que aparecem em Capricho e Atrevida são uma 

padronização e busca de um ideal de perfeição. De acordo com elas, se um estrangeiro 

abrisse um exemplar de uma dessas revistas, pensaria que o país só tem garotas 

perfeitas: 

“Ia pensar que as meninas devem ser perfeitas, porque a revista mostra umas 

meninas lindas. Eu acho que não é totalmente a realidade, não tem todo mundo 

perfeito. Nas revistas eles tentam trazer a perfeição para que todo mundo pegue 

a revista e pense ‘nossa, essa menina é linda, vou ler’. Nem toda brasileira é 

assim” (Daniela, 13 anos). 

A beleza é, portanto, uma forma de atrair mais pessoas para as publicações. 

 

CELEBRIDADES COMO EXEMPLOS PARA A VIDA 

Todas as edições de Atrevida e Capricho trazem, na capa, uma pessoa famosa 

que é o foco de uma reportagem daquela edição. Dando destaque a pessoas já 

conhecidas na mídia e admiradas pelas garotas, as publicações atraem seu público, já 

que a adolescente “adora longínquos príncipes encantados: atores de cinema cuja 

fotografia pendura em cima da cama, heróis mortos ou vivos mas em todo caso 

inacessíveis” (BEAUVOIR, 1980, p. 84). 

De acordo com as leitoras, se as revistas trouxessem pessoas comuns na capa, 

perderiam seu público. Elas reforçam esse argumento alegando que até publicações 

adultas de mais sucesso, como Elle e Vogue, trazem apenas personalidades conhecidas: 
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“Nem as revistas para adultos, nem elas. Tem só artistas adultos, não tem uma 

pessoa que você olhe e diga ‘não sei quem é esse’” (Gabriela, 10 anos). 

Para as participantes dos grupos focais, as celebridades são o principal chamariz 

das revistas, já que o público se interessa em saber mais sobre a vida pessoal e 

profissional dos artistas. Além disso, as pessoas famosas são apresentadas, muitas 

vezes, como exemplos de beleza e de comportamento: suas atitudes e história de vida 

têm impacto no público: 

“A Demi Lovato é um grande exemplo, principalmente na luta contra anorexia e 

bulimia. E bullying, também. Porque ela suportava” (Alice, 17 anos). 

As adolescentes se incomodam, porém, com o fato de que grande parte dos 

artistas que aparecem nas matérias são estrangeiros: 

“Elas não valorizam muito o nacional, gente. Tem, às vezes, NX Zero, Fresno, 

mas é muito raro. Está mais Justin Bieber, Katy Perry, Fergie. Mas nacional, 

nacional mesmo... Brasileiro, eu não gosto, mas brasileiro é mais pagode, até 

sertanejo. O que mostra é que brasileiro não tem nada que preste, e eu acho isso 

errado” (Lívia, 17 anos). 

 

RELACIONAMENTOS: DICAS PARA CONQUISTAR 

Em ambas as revistas, as leitoras são incentivadas a sempre buscar um namorado 

– a maior parte das matérias ensina a agradar os garotos para conquistá-los ou manter o 

relacionamento. Existem dicas para um beijo perfeito, listas de atitudes que agradam ou 

desagradam os meninos e outros conselhos. Poucos textos abordam a ideia de que a 

adolescente pode ser solteira e feliz. Algumas meninas, porém, não acreditam que as 

matérias realmente possam ajudá-las na conquista, já que os jornalistas não as 

conhecem e os conselhos que eles dão podem ser bastante diferentes da personalidade 

da leitora: 

“Acho que pra conquistar o menino tem que ser do seu jeito. Você não tem que 

ser uma pessoa que você não é, que você viu numa revista. Você tem que ser do 

jeito que você é” (Luciana, 15 anos). 

Para outras garotas, as dicas são válidas e eficientes – mas colocam a garota em 

uma posição em que ela deve ir ao encontro do rapaz, ao invés de esperar pacientemente 

por ele: 
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“Muitas dessas, eu peguei pra mim. Deu certo! O ruim foi só que eu cheguei no 

menino pra namorar, eu que pedi; mas deu certo. Dei aquela olhada, fiz uma de 

durona, essas coisas” (Marcela, 19 anos). 

As participantes da pesquisa concordam que, com as dicas e conselhos, as 

revistas carregam a mensagem de que a garota precisa mudar para conquistar o rapaz 

que deseja. Dessa maneira, as publicações reafirmam o que havia sido percebido por 

Beauvoir: “Não será com efeito aumentando seu valor humano que ela se valorizará aos 

olhos dos homens: será moldando-se aos sonhos deles” (BEAUVOIR, 1980, p. 73). 

Esse tema se relaciona com a questão da beleza, na medida em que a adolescente 

é incentivada, tanto nas matérias quanto nas legendas de fotos, a ficar bonita para 

agradar os meninos (e não para se sentir bem, simplesmente).  

Quando as reportagens sobre namoro chegam à questão da vida sexual, o assunto 

divide opiniões. Há quem pense que o assunto é muito delicado para as leitoras mais 

novas e quem sinta falta de maior profundidade no tratamento do tema.  

 

ESTUDOS E EMPREGO: ÁREA A SER DESENVOLVIDA 

Ao falar de estudos e emprego, as garotas sentem falta de mais reportagens que 

tratem desse assunto. As matérias costumam dar apenas informações básicas sobre as 

profissões, e referências à escola geralmente aparecem em editoriais de moda e guias de 

maquiagem. 

“Eu acho que elas deviam diminuir a parte da paquera e colocar mais nos 

estudos e em profissões, qual é a profissão que a gente quer exercer, pra dar uma 

dica à gente” (Amanda, 17 anos). 

“Eu acho que a Capricho devia falar assim: volta às aulas com tudo! Volta 

estudando, volta se dedicando, entendeu? Porque é legal você saber, ‘ah, eu 

quero ir bonita pra escola’. Mas estuda, não para, separa um horário pra você 

estudar” (Michelle, 18 anos). 

 

IDENTIDADE FEMININA: PRINCESAS ADOLESCENTES 

Segundo as participantes da pesquisa, Capricho e Atrevida mostram a 

adolescente brasileira como uma garota delicada, preocupada principalmente com moda 

e relacionamentos amorosos (os temas mais trabalhados nas revistas): 
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“Eles mostram a menina como uma princesinha, sabe? Tudo muito arrumado, 

tudo muito certo, tudo muito seguido numa linha de pensamento deles e dessa 

visão geral que eles podem ter da gente” (Rafaela, 14 anos). 

“Se fosse definido pela revista, a garota brasileira seria uma garota que gosta de 

literatura estrangeira, filmes estrangeiros, roupas de marca estrangeiras; muito 

vestidinho, muito menininha, muito princesa. Ela seria preocupada com a 

aparência, seria extremamente preocupada com um possível relacionamento 

dela” (Alice, 17 anos). 

As garotas afirmam que as revistas têm características do público, mas não 

dialogam com todas as adolescentes – existem meninas diferentes, e somente as mais 

delicadas e com perfil de “princesa” correspondem à identidade mostrada nas 

publicações. 

 

CONCLUSÃO 

Comparando o conteúdo de Capricho e Atrevida com o que as adolescentes 

expressaram, percebe-se que as revistas não conseguem refletir a identidade de suas 

leitoras. As publicações apresentam uma garota muito interessada unicamente em ser 

bonita como as celebridades e conquistar rapazes – uma ideia que não se conecta à 

realidade do público. 

O que se vê, ao conversar com as participantes dos grupos focais, são garotas 

que se interessam por moda, mas só usam aquilo com que se sentem confortáveis; não 

se sentem obrigadas a mudar o corpo para se sentirem bonitas; admiram celebridades, 

mas sentem falta das personalidades brasileiras nas capas e nas reportagens; gostam de 

estar em um relacionamento, mas acreditam que não devem ser as únicas a mudar para 

mantê-lo (o garoto também deve se adaptar a ela); se preocupam com os estudos e com 

a profissão que terão no futuro, e sentem falta desse tipo de diálogo nos periódicos. As 

meninas leem as revistas, mas têm bastantes críticas a fazer sobre o discurso que é 

veiculado. 

Existem, portanto, duas identidades distintas. Uma é a das meninas, que 

conseguem opinar sobre as publicações e percebem que não estão devidamente 

representadas. Outra é a imagem construída tanto por Atrevida quanto por Capricho, 

idealizando garotas voltadas ao coquetismo e à dependência masculina. 

Mesmo não sendo possível identificar o perfil do público nas revistas analisadas, 

ambas continuam populares. Uma das participantes da pesquisa dá como justificativa o 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Centro-Oeste – Campo Grande - MS – 7 a 9/6/2012 

 12 

fato de que Capricho e Atrevida são tradicionais, conhecidas há algum tempo. Essas 

publicações são a principal mídia impressa especializada em garotas nessa faixa etária, 

de modo que as leitoras continuam comprando seus exemplares. 

Ao dialogar com uma identidade idealizada ao invés de se adaptar a suas 

leitoras, porém, as revistas acabam por se distanciar de seu público – mesmo que esse 

seja o meio de comunicação que fala diretamente com as adolescentes, ele não sabe o 

que dizer a elas, pois não se conecta ao seu perfil e às suas necessidades. Aos poucos, 

tanto Atrevida quanto Capricho podem enfrentar uma redução em seu número de 

leitoras, já que as adolescentes podem substituir as revistas por outras publicações ou 

por outros meios de comunicação que abordem temas e pontos de vista compatíveis aos 

seus. 
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