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RESUMO 

 

A revista é considerada uma mídia que estabelece uma relação de afetividade com seu 

público principalmente em função da identificação do leitor. Tendo em vista que a 

identidade se constrói de acordo com os significados e valores que cada um atribui a si, 

e que em um mundo globalizado diferentes culturas são disseminadas pelos meios de 

comunicação, cada pessoa recebe referências de diversas fontes, sendo a revista uma 

delas. Objetiva-se entender como a revista Capricho pode auxiliar na construção da 

identidade de seu público. Para isso, a pesquisa de caráter qualitativo reuniu, em um 

grupo focal, quatro leitoras da revista para conhecer os pontos de identificação delas 

para com o veículo midiático. 
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1 INICIANDO O PERCURSO  

 

As revistas são consideradas uma extensão da imprensa diária, como explica 

Sodré (1971). Este meio veio para apresentar temas de forma aprofundada e, ao 

contrário dos jornais, não surgiram como porta-voz da opinião, ou forma de manifesto. 

Por conta da periodicidade, esta também é considerada uma mídia massiva, embora 

cada revista se direcione a um público específico. 

De acordo com Ali (2009, p. 18), a revista é uma mídia “portátil, fácil de usar e 

oferece grande quantidade de informação por um custo pequeno”. É possível 

compreender a revista como um meio de informação que “entra na nossa casa, amplia 

nosso conhecimento, nos ajuda a refletir sobre nós mesmos e, principalmente, nos dá 

referencias para formarmos nossa opinião” (ALI, 2009, p. 18). 
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O diferencial do jornalismo de revistas começa na periodicidade da mídia, como 

Scalzo (2003, p.41) comenta, “fatos que rendem notícias acontecem todos os dias, a 

toda hora, a todo momento”, e fica por responsabilidade dos veículos de comunicação 

imediatos transmitir tais fatos ao público. Sendo assim, as revistas precisam abordar os 

temas de formas distintas. 

A segmentação é inerente às revistas, elas já eram temáticas em seu princípio. 

Agora podem ser divididas entre informativas, de entretenimento, para homens, para 

mulheres, por idade, por localidade, institucionais ou mais específicas ainda. Scalzo 

(2003, p. 15) comenta que a segmentação é o caminho para chegar aos leitores buscando 

individualizá-los, “é na revista segmentada, geralmente mensal, que de fato se conhece 

cada leitor, sabe-se exatamente com quem se está falando”. Esta possibilidade de 

conhecer para quem se escreve também se deve ao fato do retorno dos leitores sobre o 

conteúdo e, ao mesmo tempo, a revista precisa deste retorno. 

Os leitores buscam nas revistas aquilo que lhes interessa e agrada. Ocorre um 

processo de identificação. Segundo Ali (2009, p. 18) cada um que procura uma revista 

“quer encontrar sua seção preferida numa determinada página, ter a sensação de 

familiaridade”. E as revistas, por sua vez, são pensadas para isto. Scalzo (2003) explica 

que a mídia possui a capacidade de reafirmar a identidade dos leitores. A mídia 

estabelece uma relação de afetividade com seu público, perceptível pela vontade que 

alguns têm de colecionar as revistas preferidas, guardar de forma especial, fazer da 

leitura um momento de cumplicidade, pois a revista entende a forma de ser do leitor e o 

leitor é alguém importante para a revista. 

 

1.1 A Revista Capricho 

Em 1950, o empresário Victor Civita fundou a Editora Abril. Italiano, ele viveu 

muitos anos nos Estados Unidos e mudou-se para o Brasil com a família em 1949, já 

com planos de montar uma editora em São Paulo. Segundo A Revista...(2000), o centro 

de produções de revistas era o Rio de Janeiro, por este motivo Civita quis fixar sua 

editora em São Paulo. Quando chegou, trouxe com ele autorização para reprodução das 

histórias em quadrinhos da Disney e, em 1950, lançou O Pato Donald, sua primeira 

revista que está em circulação até hoje. Victor Civita foi um grande empreendedor, 

construiu um verdadeiro império no universo das revistas, sabia o que precisava ser 

feito para conseguir bons resultados, como é possível entender em A Revista...(2000, p. 

142): “não havia gráficas para revistas em São Paulo, ele construiu uma; não havia 
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distribuidoras para essas publicações, ele criou uma”. Lançou em 1952 a revista 

Capricho, direcionada para jovens mulheres. A revista trazia as fotonovelas que faziam 

tanto sucesso na Itália. Ali (2009) comenta que a aceitação da revista foi imediata. 

Inicialmente a publicação foi quinzenal, mas as vendas não foram boas, o que levou 

Victor Civita a acreditar que a periodicidade mensal seria melhor. O fundador da revista 

acertou e também subiu o preço da revista, fazendo as vendas aumentarem 

consideravelmente. 

O sucesso das fotonovelas também se fez pela tradição que já existia no Brasil 

de acompanhar as radionovelas. Segundo Ali (2009), a revista Capricho “em 1956, com 

500 mil exemplares, era a maior revista da América Latina” e seguiu com o apreço das 

leitoras por vários anos. Na década de 70, a revista voltou a ter publicações quinzenais. 

Nos anos 80 as vendas caíram consideravelmente, as fotonovelas não eram mais 

interessantes e em 85 a revista passou por um replanejamento editorial. Segundo Mira 

(2008, p.175), a “nova fórmula editorial se consolida com ênfase nos artigos sobre 

moda, beleza e comportamento adolescente, com matérias sobre sexo, drogas e 

relacionamentos” mudanças que fizeram a tiragem aumentar novamente.  

O público-alvo da revista também mudou, até então lida por mulheres de 15 a 29 

anos, em 1985 a revista se dirigiu às jovens de 15 a 22 anos, adotando o slogan “Miau! 

A revista da gatinha”. Marília Scalzo (2003) explica que as mudanças foram 

necessárias, e que o slogan funcionou por conter termos utilizados na época, entre os 

adolescentes. Em 1989 a revista ganhou um novo projeto gráfico e editorial, voltando-se 

para as meninas mais novas, de 12 a 19 anos. Os replanejamentos passam a ser mais 

frequentes na década de 90, e mais ainda nos anos 2000, tanto editorial quanto gráfico. 

Em 2005 o slogan passou a ser “Seja diferente, seja você!” adotando a ideia de que a 

adolescente precisa de identidade e personalidade, “o fato de ler a revista transforma as 

meninas num grupo que tem interesses em comum e que, por isso, comporta-se de 

determinada forma” (SCALZO, 2003, p.12). Atualmente a Capricho é muito mais do 

que uma revista quinzenal, com conteúdo na internet (sites e redes sociais); ela é uma 

marca que as leitoras assíduas fazem questão de adquirir. 

 

2 CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 

De acordo com os estudos culturais, Hall (2007) acredita que é preciso partir de 

análises discursivas e psicanalíticas para compreender o complexo tema. Em outra obra, 

o mesmo autor desenvolve três noções de identidade para chegar ao conceito atual 
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(HALL, 2006, p. 2). Em primeira instância, propõe uma análise do Sujeito do 

Iluminismo: um sujeito centrado e unificado, voltado para si mesmo, individualista, que 

desenvolve a identidade no nascimento e a cultiva ao longo da vida, em um processo 

contínuo sem variações. Na segunda concepção, o autor apresenta o Sujeito 

Sociológico, um sujeito dependente do universo ao redor e que constrói sua identidade a 

partir da interação com a sociedade. Com esta interação constante, inicia-se a ideia de 

que a identidade pode ser fragmentada. Pela descentralização e influência cultural, Hall 

comenta que o sujeito desenvolve o processo de identificação que provém do 

“reconhecimento de alguma origem comum, ou de características que são partilhadas 

com outros grupos ou pessoas, ou ainda a partir de um mesmo ideal” (HALL, 2007, p. 

106). Este processo o leva à terceira análise de concepção: a que estuda o Sujeito Pós-

moderno. Neste caso, a identidade não é definida pela biologia e sim pelo contexto 

histórico; a influência cultural recebida pelo sujeito proporciona o desenvolvimento de 

diversas identidades não unificadas, passíveis de mudanças. 

Por se tratar de um processo de construção, a identidade, apesar de inerente ao 

ser humano, não é uma concepção fixa, ela se modifica conforme os significados 

adquiridos ao longo do tempo. Silva (2007, p. 89) complementa o conceito quando 

comenta que “a identidade é um significado – cultural e socialmente atribuído”.  

Partindo do ponto de vista da Psicologia, Muszkat (1986, p. 23) aponta que a 

identidade pode ser entendida como uma experiência emocional na qual o indivíduo, 

através de “constante experimentação e transformação do mundo e das próprias 

necessidades” se reconhece como um ser único e em mesma instância semelhante ao 

outro. 

Retomando os estudos culturais, Woodward (2007) define que a identidade está 

e, ao mesmo tempo, não está relacionada ao essencialismo, aquilo que se fundamenta 

pela existência em si. Para esta afirmação, a autora explica que o conceito de identidade 

pode se desenvolver a partir da essência histórica ou biológica, estando diretamente 

ligada a condições sociais, materiais, e uma marcação simbólica do que e quem faz 

parte de determinado grupo social. 

Um ponto de convergência entre os estudos das concepções dos autores é a 

relação entre identidade e diferença. Woodward (2007) comenta que a diferença é 

marcada pela representação simbólica e também pela exclusão social. Diante desta 

colocação, a autora explica que a identidade depende da diferença para se construir. 

Tendo em vista que a diferença é um sistema classificatório, no qual os símbolos 
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adquirem significados e sentidos determinando aspectos culturais e, pela exclusão, o 

indivíduo escolhe não pertencer a algo por fazer possuir outros interesses, definindo sua 

identidade. 

De acordo com Silva (2007), a identidade é o que o ser é ao se denominar parte 

de algo, faz-se uma afirmação de identidade e distancia-se do que não é. O autor ilustra 

seu estudo com o exemplo da nacionalidade, explica que quando alguém afirma “ser 

brasileiro” está se opondo a diferença, que seria o que o outro é: “não é brasileiro”, por 

exemplo. Neste sentido, a afirmação da identidade é também uma negação oculta da 

diferença. Sendo assim, a identidade é a referência que caracteriza “aquilo que somos 

como sendo a norma pela qual descrevemos ou avaliamos aquilo que não somos” 

(SILVA, 2007, p. 76). O autor também explica que a identidade pode ser fixada a partir 

da escolha de um parâmetro, uma forma do Ser hierarquizar o que considera normal e 

desejável. 

Sobre a diferença, Hall (2007) argumenta acerca do processo de identificação. 

Para o autor, este processo demarca as fronteiras simbólicas entre a identidade e a 

diferença, de forma que a identificação é construída à medida que se compreende quais 

significados são diferentes e, por isso, deixados de lado. Hall também explica o 

processo a partir da psicanálise seguindo estudos de Freud. Segundo o autor, Freud 

estabelece que o início da identificação esteja na infância, nos primeiros contatos com 

os pais, o ponto de referência para o ser. Assim sendo, logo neste início, o inconsciente 

já diferenciaria o que atribui sentido para si ou não, e continua o processo de construção 

ao longo da vida. Hall complementa que esta concepção, situada pela diferenciação, é 

estratégica e posicional. Outro entendimento de identidade estudado pelo autor está na 

linguagem. Stuart Hall (2006) explica que, como a linguagem é um sistema social, de 

forma que o indivíduo não é único para neste sistema. As identidades provêm dos 

significados compartilhados e produzidos na linguagem. 

A partir de toda cultura adquirida e convivência, os indivíduos tem a 

possibilidade de escolher qual posicionamento seguir. Cada ser pode construir sua 

identidade a partir do que lhe é apresentado durante a vida. Mas as contínuas mudanças 

sociais ao redor podem causar uma crise de identidade, motivo pelo qual Mercer (1990 

apud HALL, 2006, p. 1) afirma que "a identidade somente se torna uma questão quando 

está em crise".  

Destarte, a crise de identidade está relacionada ao fato do sujeito da sociedade 

moderna ser considerado descentralizado. Hall (2006) esclarece que existe uma 
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identidade nacional; construída entre a identificação do sujeito com o local em que vive 

e com as tradições que lhes são transmitidas, que está se perdendo por conta das 

transformações globais. Como o sujeito está exposto a diversas realidades e posturas 

simbólicas, ao tentar manter a sua própria, ele se vê em subversão. 

A maior interação entre culturas e economias no cenário mundial não é algo 

estritamente recente. Entretanto, estes aspectos que contribuem para a globalização 

estão cada vez mais presentes no cotidiano. Com a integração entre comunidades, o 

mundo se conecta e passa a mudar padrões de comportamentos, de produção e também 

de consumo. Tendo em vista que as adequações econômicas são necessárias, é comum 

que ocorram migrações de trabalhadores por todo o mundo. O desenvolvimento da 

sociedade está relacionado às transformações na economia. No momento em que tais 

migrações se sucedem, a transição de cultura faz-se em todos os sentidos: o sujeito 

passará a consumir novos costumes enquanto compartilha os que já lhe são inerentes 

com o novo local. Este processo agrega diferenças e proporciona a pluralidade 

(WOODWARD, 2007). De acordo com Hall (2006), a globalização rompe fronteiras de 

espaço-tempo, fazendo com que haja integração entre diferentes culturas de forma 

acelerada. O que torna a percepção de distância entre as localidades algo menor do que 

realmente é. Assim sendo, as identidades são influenciadas por este fenômeno.  

A globalização dificilmente irá acabar com as identidades nacionais, mas não 

deixa de ser uma forte influência para as modificações, visto que, atualmente, é notável 

uma difusão do consumo. Sendo assim, ocorre uma homogeneização cultural: transição 

de valores, simbologias, costumes, etc. A exposição global da cultura é uma forma de 

compartilhar identidades e colaborar para o surgimento de novas (HALL, 2006). É um 

processo que caminha paralelamente, como complementa o autor, existe uma 

reafirmação da cultura local e uma aceitação do diferente.  

As tradições também são uma forma de preservar as identidades nacionais e 

locais. Hall (2006) explica que a tradição é um modo de manter os laços históricos e a 

simbologia que representam. E até mesmo estas identidades construídas pelo contexto 

histórico de determina região, linguagem e cultura não são algo puramente fixo. Porque 

a tradição também é algo que foi se construindo e também pode ser influenciada pelas 

transformações globais. 

De acordo com Hall (2006), a fusão de tradições e criação de novas 

identificações proporcionadas pela globalização origina a chamada identidade híbrida. 

O autor analisa duas vertentes que explicam o hibridismo: de um lado, o argumento é de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

 7 

que a união de culturas pode ser positivo e adequado para a modernidade tardia; em 

outra visão, este fenômeno é contrário à preservação das identidades tradicionais. 

Silva (2007) analisa o hibridismo de acordo com a teoria cultural 

contemporânea. Segundo o autor, se trata de processo de produção de identidades que 

une diferentes nacionalidades e etnias. Apenas manterá traços das concepções originais 

da identidade antes presente. Silva também explica que a hibridização é resultado de 

situações de conflito entre grupos, sendo estes nacionais ou étnicos. Não apenas 

conflitos de identidade em si, mas de colonização, por exemplo. Imposições de 

diferenças de outras nações, que passam a influenciar outras culturas. Para o autor, estes 

acontecimentos podem ocorrer de forma literal ou simbólica. Com invasões de 

territórios que proporcionam mudanças culturais, ou mesmo pela disseminação dessas 

pelo globo de outra forma. Silva não argumenta sobre a globalização em si, mas baseia 

seu estudo sobre o multiculturalismo construído pela complementação que ocorre entre 

identidade e diferença. 

 O olhar de Canclini (2010) sobre o tema esclarece que com a globalização é 

difícil considerar que existam identidades unificadas, sendo que a sociedade transita 

pela interculturalidade. O autor explica que a hibridização se faz “pelas maneiras 

desiguais com que os grupos se apropriam de elementos de várias sociedades, 

combinando-os e transformando-os” (CANCLINI, 2010, p. 131). Assim sendo, Canclini 

propõe que os estudos devem ir além da diferença, tendo em vista que não é somente 

através desta que as identidades se desenvolvem atualmente. 

A nacionalização não é uma forma exclusiva de definição de identidades. A 

troca de mensagens entre diferentes localidades ocorre de maneira simples. De acordo 

com o autor, os sistemas culturais se cruzam e “hoje a identidade, mesmo em amplos 

setores populares, é poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de 

várias culturas” (CANCLINI, 2010, p. 131). O autor acredita que é importante 

compreender este processo de construção da identidade hibrida, considerando a 

remodelação das culturas. A forma como os meios de comunicação colaboram para tais 

identificações multiculturalistas também é algo a ser observado. Para isso, é necessário 

entender como se faz a mediação de identidades pela mídia. 

 

2.1 A Identidade através da Mídia 

O conceito de mediações é definido por Martín-Barbero (2001, p. 304) como um 

campo de onde “provêm as construções que delimitam e configuram a materialidade 
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social e a expressividade cultural”. Desta forma, este lugar comum compreende a 

transição da comunicação considerando os fatores culturais, sociais e também políticos. 

Segundo o autor, além da função comunicativa dos meios, estes passam por mudanças e 

também agregam sistemas industriais e econômicos.  

Como mediadora, a comunicação possibilita a troca de valores culturais entre a 

sociedade e, com a expansão dos veículos esta troca se intensificou. De acordo com 

Sousa (2006), a cultura corresponde ao que o ser humano adquire durante a vida. É 

parte da formação de cada ser social. São valores, gostos, atitudes que se compartilham, 

recebem e transmitem para outras gerações. Os meios de comunicação permitiram a 

transição de informações entre povos de diferentes culturas.  

Desde o princípio, os meios contribuem para a construção das identidades. 

Canclini (2010) analisa que livros, museus e até discursos políticos influenciaram na 

formação de identidades nacionalistas, assim como os meios eletrônicos que surgiram 

mais adiante. A partir do surgimento e evolução dos novos meios, o conhecimento e 

disseminação de novas culturas tornou-se mais presente, como foi possível perceber ao 

analisar o fenômeno da globalização, que se refere aos fenômenos e processos que 

seguem “conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço-

tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado” 

(HALL, 2006, p. 18).  

Douglas Kellner (2001, p. 304) comenta acerca dos significados que podem ser 

transmitidos pelos meios de comunicação que “desempenham papel fundamental na 

reestruturação da identidade contemporânea e na conformação de pensamentos e 

comportamentos”. Segundo o autor, a mídia também tem como função colaborar para 

maior integração social, disseminar valores, comportamento e pensamentos. Kellner 

analisa a cultura da mídia na sociedade pós-moderna, caracterizada pela 

descentralização dos sujeitos, fragmentação da identidade e integração cultural. Para o 

autor, esta cultura tende a oferecer modelos de imagens a serem seguidos. A mídia 

desenvolve conteúdos com os quais o público possa se identificar e imitar, chegando a 

reconstruir a própria imagem por influência dos meios. O autor utiliza os programas de 

TV como exemplo, mas esta forma estimular a identificação está presente nos diversos 

veículos de informação. 

A mediação cultural transmite significados para o público. Martín-Barbero 

(2001) explica que os sentidos atribuídos a uma leitura podem provir tanto da produção 

do texto quanto da interpretação do receptor. O autor argumenta que a leitura está 
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relacionada ao consumo e que o texto será entendido de diversas formas. Todas as 

formas de leituras são válidas para disseminar cultura, seja na leitura culta, erudita e 

também popular.  

Como uma mídia que informa pela escrita, a revista passa para o leitor uma 

bagagem de significados que serão interpretados por eles. As revistas estão entre as 

mídias globais, porque mesmo que produzidas no país e publicadas no idioma local, 

existe traços e influências de revistas internacionais. Modelos de escrita e posição 

discursiva são comuns em vários países, algumas revistas foram lançadas inspiradas em 

outras já existentes ao redor do mundo.  

Jacks e Tufte (1998) retomam os estudos de Bourdieu e refletem a partir da ideia 

do campo simbólico existente na região em que o sujeito está. Desta forma, os 

significados culturais são construídos pela forma como se faz a recepção do conteúdo 

midiático, ao mesmo tempo em que mantêm tradições regionais. Assim sendo, a cultural 

está relacionada à sociedade e formas como os sujeitos selecionam e classificam aquilo 

que tem um valor representativo e significados importantes para auxiliar no processo de 

identificação. De acordo com Woodward (2007), o fato de adotar ideias e valores 

culturais mantém uma ordem social e estabelece sentidos. 

As mensagens transmitidas pelos meios de comunicação podem ser entendidas 

como códigos que serão percebidos, decodificados, pelos receptores. Na obra Da 

diáspora, Stuart Hall (2003) comenta que a decodificação pode ser feita de acordo com 

o que é natural para o receptor. Sendo assim, o entendimento de determinada mensagem 

se fará à medida com o que o sujeito se naturalize com ela, se identifique, relacione o 

conteúdo ao seu modo de vida de alguma forma. Entretanto, o autor argumenta que a 

codificação não é garantia de que a decodificação ocorrerá como o meio mediador 

esperava. Assim sendo, a comunicação pode ser entendida de diferentes formas, tendo 

em vista que cada um compreende as mensagens de acordo com seus conhecimentos 

prévios sobre o que é veiculado. 

O processo de decodificação de mensagens midiáticas pode ser relacionado ao 

processo de construção da identidade. Os sujeitos recebem, interpretam e agregam as 

mensagens a suas vidas da forma como considera válido (HALL, 2003). Segundo 

Kellner (2001, p. 312), na sociedade pós-moderna a identidade é fragmentada e esta 

noção “indica que sempre pode ser reconstruída e que somos livres para nos 

transformarmos e nos produzirmos conforme nossa escolha”. A construção da 
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identidade se faz de acordo com a cultura intrínseca a sociedade e seleção daquilo que a 

mídia global apresenta e passa a atribuir significados válidos para a vida de cada um. 

 

3 METODOLOGIA E RESULTADOS 

Para a realização da pesquisa, o método qualitativo foi considerado o mais 

adequado. A partir de Richardson (2008, p. 79), é possível compreender que este 

método “não emprega um instrumento estatístico como base do processo de análise”. 

De acordo com o autor (2008, p. 80), o método permite compreender fenômenos 

sociais, e também situações particulares a partir de uma amostra reduzida. Estudos desta 

natureza buscam “analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos vividos por grupos”. Por não se basear em uma análise de grande 

amostra, a pesquisa qualitativa proporciona uma forma de chegar a resultados através de 

questionários, entrevistas, mesmo que com poucas pessoas. 

Segundo Costa (2010), este tipo de pesquisa objetiva realizar uma entrevista 

com a finalidade de compreender aspectos valorativos e normativos, identificar 

tendências em um grupo, mas sem generalizar ou induzir. Para a realização do grupo 

focal, o público-alvo definido foi: adolescentes com idade correspondente à que a 

revista Capricho busca atingir (13 – 17 anos), tendo em vista a premissa de verificar, 

através desta pesquisa, como se faz a identificação das adolescentes para com a revista 

citada. Considerando que a Capricho tenta introduzir a jovem mulher no mundo 

feminino com uma linguagem simples e contemporânea por meio de temas que são 

considerados importantes para aquelas que estão vivendo essa época.  

Desta forma, o grupo reuniu quatro leitoras da revista Capricho para conhecer os 

pontos de identificação delas com o veículo midiático. As adolescentes, com idade entre 

13 e 14 anos, estudantes de uma escola da rede estadual localizada na cidade de Bauru, 

interior de São Paulo, tiveram suas identidades preservadas por questões éticas e nesta 

pesquisa são identificadas como: Sujeito 1 (13 anos), Sujeito 2 (13 anos), Sujeito 3 (14 

anos) e Sujeito 4 (14 anos). O estudo foi realizado no dia 29 de maio de 2013.  

Cada Sujeito participante recebeu um exemplar da revista em questão. Tratava-

se da edição 1175 da segunda quinzena de maio de 2013. Após um período de leitura do 

material, foi iniciada a entrevista. A partir dos dados coletados durante o grupo focal, a 

análise será feita pelos aspectos da análise de conversação. De acordo com Silverman 

(2009, p. 196), esta forma de análise trata-se de “uma atividade de pesquisa 

empiricamente orientada, fundamentada em uma teoria básica de ação social, que gera 
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implicações importantes a partir de uma análise de formas de interação antes 

despercebidas”.  

A pesquisa relacionará as falas detalhadas dos Sujeitos com as teorias dos 

autores estudados para este trabalho, buscando assim compreender se a revista Capricho 

auxilia na construção da identidade das leitoras. Para identificação rápida dos 

participantes da conversa, as falas de cada Sujeito serão representadas por um S com 

seu respectivo número, como detalhado anteriormente, e as perguntas virão com um P. 

 

P: O que vocês mais gostaram na revista? 

S1: Eu gostei muito das dicas de maquiagem, das dicas de como usar as roupas da 

moda.  

S3: Do horóscopo. 

S4: Do horóscopo. 

S2: Eu gostei das dicas de maquiagem e gostei desta parte aqui que fala de como 

superar um amor. 

A decodificação se faz de acordo com o que é comum ao receptor, os sujeitos 

entendem e se identificam as mensagens com as quais se familiarizam e relacionam ao 

seu cotidiano (HALL, 2006). Enquanto alguns Sujeitos se apegam ao que diz o 

horóscopo, outros estão procurando novidades sobre como se vestir e como lidar com os 

sentimentos. 

 

P: Vocês gostam de tudo que tá na moda? 

S2: Eu gosto de tudo que tá na moda... Não muito curto, nem muito exagerado, mas eu 

gosto. 

S1: Eu curto meio a meio, assim, eu gosto do que eu me sinto confortável. 

Kellner (2001) explica que a mídia pode transmitir modelos de comportamento e 

valores, de forma que ao influenciar no modo de pensar do receptor, está participando 

da formação de sua identidade. O fato do Sujeito 2 afirmar gostar de tudo que está na 

moda ao ver uma peça de roupa na revista, leva a crer que a revista mostra o que ele 

considera certo a ser seguido e pode determinar seu comportamento neste aspecto. 

Kellner (2001) comenta que a mídia desenvolve conteúdos para que as pessoas se 

identifiquem ou imitem. Já o Sujeito 1 explica que gosta daquilo que o faz sentir-se 

confortável, talvez não necessariamente tudo que a revista mostra como tendência. 
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S3: Essa roupa aqui eu achei meio feia, tudo bem que tá na moda, mas é horrível. 

Ninguém vai sair assim na rua. 

S4: Eu já acho bonito. 

S3: Eu acho ridículo. 

S2: É estilo, né? As pessoas inventam estilos. 

Os Sujeitos apresentam opiniões contrárias, defendendo assim suas posições 

quanto ao fato de aceitar ou não o que a revista apresenta. É possível retomar o que 

Silva (2007) explica sobre parâmetros que definem a identidade, segundo o autor, 

quando o sujeito afirma aquilo que é, ele se afasta daquilo que não é. Neste caso, o 

Sujeito 3 deixa claro que não gosta da roupa em questão, enquanto o Sujeito 4 diz achar 

bonita, cada um se aproxima de suas preferencias. 

 

S3: Como é uma revista pra adolescente, essas coisas acontecem, vão passar vários 

meninos pela sua vida, você passa por isso, e cada um vai ser diferente, então teria que 

ter mais textos sobre essas coisas. 

Buitoni (1986) explica que a mídia voltada ao público feminino age como 

consultora sentimental, apresentando soluções para os problemas e guiando as leitoras 

através dos textos. Esta procura por soluções nos textos das revistas reafirma a ideia de 

que existe uma aproximação afetiva, como comenta Scalzo (2003), entre as leitoras e a 

mídia que passa a ser vista como uma espécie de confidente. 

 

S2: Sim, a revista te entende, né? 

S4: É como se fosse um diário. 

S3: Sim, porque ela fala sobre coisas que a gente passa. 

As afirmações dos Sujeitos remetem à ideia de que a revista é algo que os 

entende e que sabe o que precisam saber naquele momento da vida. É o que foi 

estudado no capítulo referente à mídia revista desta pesquisa. Scalzo (2003) esclarece 

que a revista segmentada conhece seu público e usa a linguagem adequada para se 

dirigir a ele. 

 

S2: Eu gostei das imagens também, são muito bonitas. Todas as fotos e os desenhos, 

principalmente a foto da Demi Lovato, sabe, ela é muito linda. 

Torna-se perceptível a importância da edição gráfica, e também o apreço do 

Sujeito pela artista que compõe a capa da edição. Scalzo (2003) também comenta que 
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são os valores dos leitores que auxiliam na definição da edição gráfica, desde cores, 

diagramação, tipografia, até as ilustrações e imagens escolhidas. 

 

S2: E eu gosto tudo da Capricho! Principalmente dos cadernos, são bem bonitos. 

Este comentário do Sujeito 2 foi um tópico novo para o diálogo que ele mesmo 

estabeleceu, muito relevante para visualizar que as leitoras de Capricho conhecem a 

marca que o nome da revista construiu, sendo possível acreditar que compram, ou 

comprariam, os produtos. 

 

Questionando sobre o acesso a internet, apenas o Sujeito 1 afirmou preferencia 

pelo conteúdo online. Enquanto o Sujeito 2 disse sentir sua vista cansada ao ler pelo 

computador, e que por isso prefere a revista. É relevante para o estudo perceber esta 

preferência em uma geração de jovens inseridos no meio digital, tendo em vista que se 

estuda muito sobre a continuidade da produção de conteúdo para meios impressos, em 

tempos de avanços tecnológicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebendo a influência dos meios de comunicação e buscando encontrar 

respostas sobre a relação entre a mídia e a construção da identidade do ser social, foi 

observado através do estudo que a identidade do homem contemporâneo é fragmentada 

e se constrói de acordo com a cultura adquirida e valores impostos pelo meio em que 

vive, além da influência de outras culturas através da globalização, fenômeno que se 

consolida a cada dia pela presença e velocidade dos meios de informação. 

Com análise dos dados obtidos, relacionando-os com os estudos dos autores 

presentes neste trabalho, foi possível compreender que são diversos os momentos em 

que as leitoras se identificam com a mídia. Porém, pode-se afirmar que não é com todo 

o conteúdo da revista que todas as adolescentes se identificam. Os estudos se basearem 

na opinião de adolescentes da cidade de Bauru, enquanto a revista circula 

nacionalmente. Entretanto, o material é o mesmo que atinge todo o país, e ao 

demonstrarem identificação com ele, a análise atinge o objetivo da pesquisa, revelando 

que as estratégias se consolidam. 

Dentre as estratégias da revista Capricho para estabelecer a identificação com 

seu público leitor, pode-se destacar a utilização da linguagem contemporânea, jovem e 

de proximidade, forma que faz a leitora criar uma relação de afetividade com a mídia. A 
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edição gráfica também pode ser considerada uma estratégia importante, tendo em vista 

que as imagens e cores da revista são escolhidas para chamar a atenção e cumprem seu 

papel. O conteúdo editorial agrada ao público enquanto apresenta textos sobre como 

lidar com os sentimentos e as tendências de moda correspondentes à época, que pode ou 

não agradar. Importante ressaltar que o conteúdo sentimental/afetivo é algo que as 

participantes do grupo de foco consideraram importante, tendo em vista que ainda são 

jovens e estão aprendendo a lidar com situações da vida cotidiana com relação aos 

aspectos emocionais.  

Foi possível perceber que mesmo com acesso à internet, a maioria das leitoras 

prefere a revista impressa ao conteúdo que o site oferece. Esta questão relaciona-se ao 

fato de que a internet é um meio de comunicação personalizado, cada um busca aquilo 

que lhe interessa. Torna-se interessante notar que uma geração inserida na tecnologia 

demonstre interesse pela mídia impressa em uma época que se questiona a continuidade 

de sua existência. 

A ideia não é generalizar, mas sim pormenorizar e buscar compreender as razões 

que levam as leitoras a se identificarem com a Capricho.  Cientes das limitações desta 

pesquisa, buscamos, sobretudo, oferecer uma contribuição para futuros estudos sobre a 

identidade e os meios de comunicação. 
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