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 Pelo amor de Deus, eu não quero usar nada nem ninguém, 

nem falar do que não sei, nem procurar culpados, nem acusar ou 

apontar pessoas, mas ninguém está percebendo que toda essa busca 

insana pela estética ideal é muito menos lipo e muito mais piração? 

Uma coisa é saúde, outra é obsessão. O mundo pirou, enlouqueceu.  

Hoje, Deus é a auto imagem. Religião é dieta. Fé só na estética. Ritual 

é malhação. Amor é cafona. Sinceridade é careta. Pudor é ridículo. 

Sentimento é bobagem. Gordura é pecado mortal. Ruga é 

contravenção. Roubar pode, envelhecer não! Estria é caso de polícia. 

Celulite é falta de educação. Filho da puta bem sucedido é exemplo de 

sucesso. A máxima moderna é uma só: pagando bem que mal tem? A 

sociedade consumidora, a que tem dinheiro, a que produz, não pensa 

em mais nada além da imagem, imagem, imagem.  Imagem, estética, 

medidas, beleza. Nada mais importa: a cultura, a sabedoria, o 

relacionamento, a amizade, a ajuda, nada mais importa. Não importa o 

outro, o coletivo. Jovens não têm mais fé, nem idealismo, nem posição 

política. Adultos perdem o senso em busca da juventude fabricada. 

Ok, eu também quero me sentir bem, quero caber nas roupas, quero 

ficar legal, quero caminhar, correr, viver muito, ter uma aparência 

legal, mas... Uma sociedade de adolescentes anoréxicas e bulímicas, 

de jovens lipoaspirados e turbinados aos 20 anos não é natural. Não é 

não pode ser. Que as pessoas discutam o assunto. Que alguém acorde. 

Que o mundo mude. Que eu me acalme e que o amor sobreviva. 

"Cuide bem do seu amor, seja ele quem for." Herbert Vianna 

http://pensador.uol.com.br/autor/herbert_vianna/


RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar como uma das mídias impressas, 

especificamente a revista Capricho, voltada para o público adolescente, veicula a idéia 

de corpo “ideal e perfeito”. Mostrar a influência da mídia para esse público é relevante 

tendo em vista que esta fase do desenvolvimento é permeada por modificações 

significativas no corpo, tanto na sua dimensão biológica e psicológica, especialmente a 

auto imagem e auto estima. Além disso, pretende-se promover uma reflexão sobre até 

que ponto essa busca pelo “corpo perfeito” é saudável e prazerosa. Para alcançar os 

objetivos desse estudo, foi analisada a revista Capricho das edições de Julho e Agosto 

de 2011. Os resultados mostram que a revista possui uma grande preocupação em 

divulgar a imagem de corpos masculinos e principalmente o feminino, para obter maior 

credibilidade no decorrer de suas páginas. Percebe-se que esses corpos se encontram 

num padrão socialmente aceito, sendo a mulher extremamente magra, contendo pele 

clara, corpo brilhante e sem imperfeições, já os homens fortes e com músculos bem 

definidos. No que diz respeito à Educação Física Escolar, essa temática de corpo 

abordada no presente trabalho é totalmente passível de ser discutida e trabalhada pelo 

professor de Educação Física. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Corpo, Mídia, Alienação, Indústria Cultural. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A mídia é um conjunto de meios de comunicação que inclui indistintamente, 

diferentes veículos, recursos e técnicas, como por exemplo, jornal, rádio, televisão, 

revista, cinema, outdoor, página impressa, propaganda, anúncio em sites da internet 

(FERREIRA, 2004).  Ela é vista como uma verdadeira instância onde o poder se 

exercita. Através de programas de TV, filmes, jornais, músicas, revistas, esportes e 

publicidade, a mídia se tornou uma “máquina pedagógica” que amplia a educação dos 

corpos. Ela possui o poder de educar, disciplinar e regular o corpo como qualquer outra 

instância educativa (NIEMEYER; KRUSE, 2008). Na atualidade ela se caracteriza pela 

transmissão de informações, positivas e/ou negativas, que possibilitam às pessoas a 

formação de idéias para a aquisição do conhecimento, sendo de grande importância na 

elaboração de conceitos, principalmente para aqueles que se encontram em um processo 

de formação (CONTI; BERTOLIN; PERES, 2010). 

 No que tange a temática do corpo, de acordo com Damasceno et al. (2006), os 

fatores socioculturais (incluindo a mídia) possuem um poder de influência considerável 

no que diz respeito às relações com o corpo. Considerando a imagem corporal como um 

emaranhado que engloba fatores psicológicos, sociais, culturais e biológicos e que 

determinam a forma subjetiva como os indivíduos se vêem, acham que são vistos e 

vêem os outros, a mídia acaba contribuindo em homens e mulheres para o aparecimento 

de preocupações ligadas à imagem corporal e a aquisição de uma melhor aparência 

física.  

 O corpo, além de um organismo natural, se constitui a partir de representações 

individuais e sociais, em uma unidade somato-psíquica, que pode ser desconstruída e 

reconstruída de maneira indefinida. Essa dinâmica se manifesta na forma como cada um 

usa, adoece, percebe, modifica, degrada e transforma o corpo. Em relação às mudanças 

do corpo causadas pela temporalidade biológica, observam-se tentativas de retardo do 

envelhecimento ou de completar as faltas do tempo pela renovação do aspecto físico 

corporal. Nesse sentido, os sujeitos buscam mudanças constantemente, seja para se 

reconstruir atendendo ao seu ideal estético, funcional ou, em casos extremos, numa 

busca incessante por mudanças (ANDRIEU, apud GOETZ et al. 2008).  
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 A cultura contemporânea estabelece a ditadura da magreza como sendo bela, 

ideal e necessária para que se obtenha uma aceitação da sociedade. As dietas 

alimentares, os exercícios físicos e as cirurgias plásticas são temas que possuem um 

amplo espaço nos meios de comunicação e é através desta busca por esses temas que o 

indivíduo se vê socialmente aceito e, portanto, obtendo um bom convívio entre as 

pessoas. Muitas mulheres seguem a risco determinadas dietas e não estão satisfeitas 

com o peso, ainda que estejam dentro dos valores clinicamente normais. O desejo de um 

corpo mais magro, principalmente entre as mulheres, é devido ao impacto provocado 

nos padrões de beleza que são socialmente impostos e disseminados pela mídia 

(NIEMEYER; KRUSE, 2008). 

 O contexto histórico e cultural em que uma pessoa está inserida pode acabar por 

contribuir na formação de corpo deste indivíduo, onde a imagem de pessoas que 

obtiveram status ou até mesmo êxitos em determinadas áreas, pode se tornar um modelo 

a ser seguido, gerando assim certa obsessão por parte desses na busca do corpo imposto 

pela mídia, dito como “corpo perfeito’’. Desse modo, os meios de comunicação 

contribuem inegavelmente para um aprendizado sobre modos de comportar-se, agir-se e 

constituir-se a si mesmo, onde se percebe o quanto as pessoas podem se tornar 

alienadas, o que pode interferir negativamente na concepção de corpo. 

 A mídia, na perspectiva da indústria cultural, assume o papel de criar desejos e 

de reforçar imagens de corpos padronizados, criando assim uma idéia de que são estes 

os modelos de corpos que devem ser seguidos pelas pessoas. Sendo assim, percebe-se 

que o corpo na contemporaneidade, na maioria das vezes, passa por um processo de 

modelagem, por meio de atividades físicas, cirurgias plásticas e tecnologias estéticas 

(RUSSO, 2005). 

Levando em consideração estudos que apontam a interferência negativa da mídia 

em relação às pessoas que estão em processo de formação, no caso os adolescentes, este 

trabalho tem por objetivo analisar como uma das mídias impressas voltada para esse 

público, especificamente a revista Capricho, veicula a idéia de corpo “ideal e perfeito”. 

 De acordo com Niemeyer; Kruse (2008) a revista Capricho é representante de 

uma cultura que ensina os adolescentes a seguirem um determinado tipo de corpo, dito 

como perfeito, apresentando imagens e figuras nas quais suas leitoras, se reconhecem e 

imitam.  
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Mostrar a influência da mídia para o público adolescente é relevante tendo em 

vista que esta fase do desenvolvimento é permeada por modificações significativas no 

corpo, tanto na sua dimensão biológica e psicológica, especialmente a auto imagem e 

auto estima. Além disso, pretende-se promover uma reflexão sobre até que ponto essa 

busca pelo “corpo perfeito” é saudável e prazerosa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 EDUCAÇÃO, CORPO E MÍDIA 

Segundo Melo (2002), o “culto ao corpo” nos últimos anos tornou-se uma 

preocupação que aflige diversas classes sociais, independente da faixa etária e do setor 

social em que o individuo está inserido. Corpos esguios, músculos à mostra e abdomens 

bem definidos conseguidos através de cirurgias plásticas, em academias de ginásticas ou 

com uso de substâncias químicas, são objetos de desejo de muitos jovens, adultos, 

homens e mulheres, veiculado em revistas, sites, redes sociais eletrônicas, jornais e 

televisão que dedicam cada vez mais a abertura de espaço para novidades no setor de 

cosmético, alimentação e cirurgia plástica, vendendo fórmulas de sucesso para se atingir 

um mesmo padrão de corpo.  

O autor afirma que há dois aspectos distintos de discutir a problemática do 

“culto do corpo”. O primeiro aspecto descreve de forma positiva o corpo como sendo 

objeto de investimento narcisista, a partir da aquisição de atividades físicas aliada a uma 

boa alimentação e uma vida mais saudável, objetivando um corpo perfeito. O segundo 

aspecto se refere à busca pelo modelo de corpo perfeito por meio de implantes de 

silicone, lipoaspiração e dietas milagrosas, que pode ser prejudicial à saúde, tornando 

assim um aspecto negativo do “culto do corpo”. Outro ponto negativo surge quando 

esse processo de valorização exacerbado do corpo resulta no aparecimento de jovens 

com sérios problemas de saúde, como vigorexia, bulimia e anorexia, tornando então o 

“culto do corpo” como culto da superficialidade. 

De acordo com Santos (2008) o corpo humano é formado por elementos 

biológicos, mas apesar disto, as ciências sociais o vê principalmente como uma 

construção sócio-cultural. Em qualquer meio que o individuo está inserido ele sempre 

estará submetido a um conjunto de normas práticas, resultando em uma inesgotável 

fonte de símbolos, que é simultaneamente um patrimônio, mas também um “lócus” de 

produção e expressão de sentido de uma sociedade. O autor defende a idéia de que neste 

campo das ciências sociais, a construção de corpo se torna algo socialmente definido, ou 

seja, o corpo acaba se tornando um fenômeno que deve ser compreendido e interpretado 

de acordo com cada cultura em que ele está inserido. As mudanças feitas no corpo com 

o intuito de adquirir beleza e status nas relações sociais fazem com que ele se torne algo 



13 
 

que sempre estará sujeito a interdições e transformações do meio, mesmo que para isso 

ocorram algumas mudanças de valores, no qual se tem a idéia de representações 

ultrapassando representações. 

Falar de representações significa para Santos (2008, p.1): 

Falar em categorias de pensamento que expressam ou explicam a realidade, 

ou seja, as representações reproduzem a forma como um determinado grupo 

se pensa nas suas relações e interações do seu cotidiano. No entanto, 

representações podem significar também “idéias”, “mentalidade”, visto que, 

essas idéias dão significados à conduta cotidiana dos indivíduos. Isto porque 

para alguns autores nas Ciências Sociais essas idéias ou Representações nada 

mais são que Juízos de valor; são fatos interpretados das relações cotidianas, 

sendo dessa forma impregnada de relevância para os grupos sociais que 

vivem, pensam e interagem em determinado contexto. 

No que diz respeito à Educação Física escolar, um dos seus objetivos é 

promover ao aluno a capacidade de mover-se numa variedade de atividades motoras 

complexas de forma efetiva e graciosa, porém aprender a mover-se envolvendo 

atividades como tentar, pensar, praticar, tomar decisões e avaliar, esperando-se além de 

respostas motoras estereotipadas, tornando o movimento como um meio do aluno 

aprender sobre seu potencial e suas limitações. Através do gesto, som, mímica e jogos 

ensinados pelo professor de Educação Física dentro da escola, o aluno percebe que o 

corpo é um instrumento de comunicação podendo estabelecer comparações com outras 

crianças, adultos e animais, construindo seu auto conceito e a compreensão da realidade 

(FERRAZ, 1996). 

De acordo com Ferraz (1996), a aquisição de um corpo de conhecimentos, sejam 

esses conhecimentos sobre aspectos nutricionais ou sócio-culturais (como a violência no 

esporte ou como o corpo vem sendo transformado em mercadoria nos contratos 

esportivos), ocasiona um valor cultural e informacional para o indivíduo, possuindo 

significado educacional, pois são passíveis de serem aplicados a situações do cotidiano 

como orientação na compreensão dos mecanismos que regulam o movimento corporal.  

 A revista Capricho exerce uma clara influência sobre as leitoras adolescentes 

que aceitam de forma pacífica o desenho de mundo que é construído pela revista. Ela 

valoriza a imagem corporal, sendo esta representada por um corpo magro, levando às 

leitoras acreditarem que o corpo estampado nas páginas é o ideal e com o qual as 

adolescentes devem se identificar e seguir. Além disso, a revista Capricho se torna a voz 

da autoridade para as adolescentes, pois elas confiam e pautam muitas de suas 
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convicções sobre o que é ser bela, desejável e bem sucedida socialmente (PRATTS, 

2011). 

 Ao ter em vista a influência que a revista pode ter no meio das adolescentes, de 

acordo com Pratts (2011), cabe ao educador (a escola como um todo e aos professores), 

serem os mediadores deste conhecimento, orientando, criticando e mostrando aos 

alunos o que está implícito no decorrer das páginas da revista e de outros meios de 

comunicação, que tem por objetivo vender sua mercadoria, tratando o leitor como mero 

objeto de consumo. 

 Por tanto, pensando na Educação Física, o professor pode ampliar suas aulas 

com a realização de debates e reflexões sobre esse corpo magro que é veiculado pelas 

revistas, pois as leitoras acreditam no que lêem, sem questionar os artigos lidos e as 

imagens vistos por elas, propiciando então alienação e a padronização da imagem 

corporal a ser fielmente seguida e discutida no meio dos adolescentes e dos amigos. 

Segundo Damasceno et al. (2006), os fatores socioculturais, como a mídia, pais, 

amigos, companheiros de escola e os parentes possuem uma forte influência nas 

relações com o corpo. Essa influência faz com que homens e mulheres se tornem cada 

vez mais preocupados e insatisfeitos com sua imagem corporal, fazendo com que 

adquiram desejos, hábitos e cuidados com a aparência visual do corpo. 

Para Damasceno et al. (2006), a imagem corporal se forma através da influência 

de fatores como sexo, idade, meios de comunicação, crenças, valores e atitudes 

inseridos em uma cultura, sendo um importante aspecto psicológico e interpessoal 

durante a adolescência. É nesta fase que são maiores as influências da família, grupos 

inter-relacionados e os meios de comunicação e ainda percebe-se que a insatisfação com 

a imagem corporal provém da exposição de belos corpos feita pela mídia, que é o corpo 

magro longilíneo que se traduz em baixo índice de massa corporal para as mulheres e 

para os homens um corpo forte ou mais volumoso com ombros largos, desenvolvendo 

maior parte de cima do corpo, que inclui peitoral, dorsal e braço, em relação à parte de 

baixo, como o quadril (DAMASCENO et al. 2006). 

Para Labre, apud Damasceno (2006), na década de 1950 nos EUA os programas 

e as revistas preferidas pelos jovens entre 11 e 18 anos de idade eram National 

Geografic e Newsweek. Já nas décadas de 1980 e 1990, aconteceu a explosão dos heróis 

do cinema americano, veiculados através das figuras como Silvester Stallone (Rambo) e 



15 
 

Arnold Schwarzeneger (Comando para Matar, Conan, o Bárbaro), o que parece ter feito 

com que a exibição excessiva desses modelos de corpos tenha influenciado na mudança 

do padrão corporal da época em relação aos jovens entre 11 e 18 anos de idade. 

 Melo (2002, p. 1) afirma que: 

Na verdade, vive-se uma ditadura da beleza em que o corpo é alvo de 

sacrifícios. O primeiro passo começou a ser esboçado ainda na década de 20. 

As mulheres, sob o impacto combinado das indústrias dos cosméticos, da 

moda, da publicidade, incorporaram o uso da maquiagem, do batom em seu 

cotidiano. O público feminino passou neste momento, a valorizar o corpo 

esbelto, esguio. Após a Segunda Guerra Mundial, mais um momento 

importante foi acentuado nesse processo. A explosão publicitária “surgiu” 

vendendo fórmulas de sucesso que serão ratificadas através dos veículos 

audiovisuais, principalmente, através da televisão. Esta passa a disseminar 

com sua rede de olimpianos modelos, padrões estéticos através dos mais 

diferentes formatos televisivos. 

 Não se leva em conta nessa busca exagerada pelo corpo ideal que os modelos 

divulgados não são mais reais e sim seus corpos passam por modificações digitais com 

a finalidade de apagar quaisquer traços de imperfeição. O corpo ideal, inserido em uma 

sociedade do espetáculo (DEBORD, 1967 apud RÊGO, SEVERIANO, TELLES, s/a), 

não exige objetividade, pode substituir-se de imagens. Neste campo, a informatização 

da tecnologia se mostra mais eficiente e acessível, como o uso de softwares para editar 

imagens, tais como o Photoshop, que com um simples click eliminam defeitos de forma 

perfeita e sem dor como as rugas, sardas, celulites, gorduras localizadas e outras 

protuberâncias que fogem do padrão de corpo ideal, acarretando assim em um corpo 

cada vez mais perfeito, liso, adelgaço e imaterial (RÊGO, SEVERIANO, TELLES, s/a). 

 Santos (2008, p. 3) afirma que “a mídia é uma vitrine de físicos esbeltos, onde 

quem tiver construído a melhor imagem, terá seu corpo “comprado”, ou “aceito”. Sendo 

assim, a identidade do homem não provém apenas da sua personalidade, e sim de algo 

padronizado socialmente e que pode ser comprado. 

 O fato de os meios de comunicação serem informativos não torna adequado, 

necessariamente, o teor das notícias divulgadas, onde nem tudo que é proposto por ela é 

passível de alcance (SERRA; SANTOS, 2003). 

 A mídia constitui uma relevante instância produtora de subjetividades 

contemporâneas, podendo até ser pensada como “autoridade”, devido a sua extensão, 
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formatação, penetração e por ser lugar de circulação de variados discursos 

(HENNIGEN, 2006). 

 De acordo com Luiz e Vigarello apud Oliveira (2010), é através de notícias, 

informações e propagandas, que os meios de comunicação veiculam representações, 

desejos e expectativas nos indivíduos. A publicidade não cansa de anunciar e promover 

o uso de produtos dietéticos, práticas alimentares, fitness, cosméticos e cirurgias 

plásticas como forma para o corpo perfeito, podendo promover uma alienação ao 

leitor/consumidor. 

 De acordo com o estudo realizado por Swain (2001), as capas das revistas 

brasileiras Nova e Marie Claire (revistas voltada para o público feminino) apresentam 

uma gama de imagens que retratam o corpo como sendo tecnológico, refeito e 

remodelado para seguir o modelo de mulher padronizado. Em uma das edições da 

revista Nova em sua capa foi colocada a seguinte imagem (p. 72): “uma exuberante 

loura de olhos azuis, seminua, apenas envolta em gaze azul: mulher versão Barbie, o 

retorno infindável?” Já a revista Marie Claire em uma de suas edições, chama a 

atenção para uma beleza possível, mostrando para o público feminino como elas 

“podem” ser, conforme relata uma leitora (p. 72): "Livrei-me da barriga e das 

recordações tristes", o que mostra o excesso no corpo como sendo sinônimos de tristeza 

e infelicidade. Na verdade, as revistas utilizam da rede discursiva, através dos textos e 

imagens como forma de reforçar a idéia e o sentido do corpo ideal presente na capa 

(SWAIN, 2001). 

 

 2.2 ALIENAÇÃO E INDÚSTRIA CULTURAL 

 Uma das formas de compreender o poder de encantamento e persuasão que os 

meios de comunicação têm em algumas pessoas, é entender o processo de alienação e 

como a indústria cultural o promove e, ao mesmo tempo, o utiliza para vender as 

mercadorias por ela produzida. 

A alienação provém do estranhamento do individuo em relação às construções 

humano-genéricas, que se referem às possibilidades que cada ser tem de desenvolver-se 

no máximo de suas potencialidades, se apropriando da cultura e dos conhecimentos 

produzidos pela humanidade (SILVA, 2007).  
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De acordo com Vazquez apud Silva (2007), há diferentes tipos de alienação, 

podendo ser tanto de cunho político, religioso ou ideológico, nas quais diferentes 

objetos, como Estado, Deus e idéias, respectivamente, são estranhos ao indivíduo, 

colocando-o em contradição com o gênero humano. A gênese de qualquer tipo de 

alienação seja ela, ideológica, político, religioso, etc, está inserido na esfera da produção 

econômica da sociedade, que se irradia para outras dimensões sociais (SILVA, 2007). 

Os vários tipos de alienação se manifestam em duas esferas: a primeira é tida 

como objetiva e ocorre na sociedade em geral, já a segunda forma é tida como subjetiva 

que se manifesta no individuo, a partir da alienação objetiva (SILVA, 2007). 

 Marx (1844, p.1), expressa da seguinte maneira a alienação do trabalhador de 

acordo com as leis da economia política: 

quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem para consumir; quanto 

mais valor ele cria, tanto menos valioso se torna; quanto mais aperfeiçoado o 

seu produto, tanto mais grosseiro e informe o trabalhador; quanto mais 

civilizado o produto, tão mais bárbaro o trabalhador; quanto mais poderoso o 

trabalho, tão mais frágil o trabalhador; quanto mais inteligência revela o 

trabalho, tanto mais o trabalhador decai em inteligência e se torna um escravo 

da natureza. 

 Essa relação mostra que o objeto produzido pelo trabalho do individuo, o seu 

produto, agora lhe aparece na forma de um ser estranho, como uma força independente, 

sendo que a economia política acaba por ocultar a alienação na natureza do trabalho 

justamente por não analisar a relação direta entre o trabalhador e a produção (MARX, 

1844). 

 Para Marx (1844, p.1): 

[...] o trabalho humano produz maravilhas para os ricos, mas produz privação 

para o trabalhador. Ele produz palácios, porém choupanas é o que toca ao 

trabalhador. Ele produz beleza, porém para o trabalhador só fealdade. Ele 

substitui o trabalho humano por máquinas, mas atira alguns dos trabalhadores 

a um gênero bárbaro de trabalho e converte outros em máquinas. Ele produz 

inteligência, porém também estupidez e cretinice para os trabalhadores. 

 A alienação não é um processo que nasceu na sociedade com o modo de 

produção capitalista, antes dela já havia diferentes formas de alienação. No entanto, 

nesse modo de organização econômica e social surge um tipo específico de alienação, 

não identificado em organizações sociais anteriores. De acordo com Silva (2007), o 

termo fetichismo (ou reificação, coisificação) é tido como a principal forma de 

manifestação da alienação na sociedade capitalista, dada pela transformação de objetos, 
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idéias, pessoas, em mercadorias, que podem ser compradas e consumidas. Logo, todo 

fetichismo é alienação, mas nem toda alienação é uma forma de fetichismo A religião, 

por exemplo, pode ser uma forma de alienação (quando a pessoa explica sua existência 

e as coisas que acontecem com ela pela vontade de Deus, deixando de lado os fatores 

que o modo de vida ocasiona). No entanto, não se pode considerar que essa forma de 

alienação na religião é mercadoria.  

 De acordo com Marx, apud Gomes; Moneta (s/a), fetichismo é um processo que 

oculta as relações de opressão entre os homens, porque disfarça as características sociais 

do próprio trabalho dos homens como sendo características materiais e propriedades 

sociais inerentes aos produtos do trabalho.  

 Para Marx apud Crocco (2009), o fetichismo da mercadoria provém da 

sociedade capitalista sendo uma forma que adentra todas as esferas da vida 

influenciando diretamente as relações entre os homens. Esse processo se caracteriza 

pelo predomínio da coisa, do objeto sobre o homem, sendo assim a relação entre 

homens toma a forma da relação entre coisas (GOMES; MONETA, s/a).  

 Lukács, apud Crocco (2009) atenta para o fato do: 

fetichismo ser uma questão específica do moderno sistema capitalista, pois 

mesmo que as relações mercantis já estivessem presentes em etapas 

primitivas da sociedade, somente na modernidade ela tornou-se universal, 

com a capacidade de influenciar todos os âmbitos da vida social. Nas 

sociedades primitivas, afirma o autor, a troca direta, que significava a “forma 

natural do processo de troca, representa mais o princípio da transformação 

dos valores de uso em mercadorias do que das mercadorias em dinheiro (p. 3) 

 Segundo Alvez, apud Silva; Freitas (2011): “objetos fetichizados se impõe e 

possuem vida própria, produzem desejos e lidam com as dimensões da pré-consciência 

e da inconsciência humana, podendo ser e servir, para objetos morais ou de valores.” 

(p.7) 

 Um exemplo claro de fetiche na sociedade capitalista é a matéria do jornal O 

Globo citado por Villaça (2004) em seu trabalho que mostra que uma linha de 

“lingerie”, meias, pirulitos, máscaras, tamancos e cadernos devem movimentar cerca de 

30 milhões de reais, devido ao lançamento no mercado com a logomarca da estrela de 

um programa de televisão que possui como pseudônimo Tiazinha, sendo o corpo desta 
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um exemplo de fetiche, uma mercadoria usada para a venda de outras, tendo assim o 

aparecimento da fetichização como mercantilização geral. 

 Para que uma mercadoria possa ser trocada com êxito, deve haver algo além da 

estimulação da necessidade humana concreta, ou artificialmente estimulada, é 

necessário que haja um meio que difunda esta mercadoria para os novos consumidores, 

para que ela se efetive enquanto produto, ou em outras palavras, para que a mais valia se 

concretize (SILVA; FREITAS, 2011). 

 É neste contexto que aparece a figura da mídia no modelo de produção 

capitalista, sendo ela quem propaga as diversas mercadorias existentes para promover o 

lucro, além de manter a alienação, que segundo Antunes, apud Silva; Freitas (2011) 

nada mais é que a condição necessária para o capital se manter no poder. A mídia para 

ser entendida nesse contexto, deve ser considerada como um dos elementos da chamada 

indústria cultural. 

 Para Adorno, apud Scoville (s/a) a indústria cultural é um instrumento de 

opressão que oculta as contradições do capitalismo apontadas por Marx, tendo como 

função homogeneizar e estimular o sujeito à produção. Neste contexto surge o termo 

ilusório da cultura de massa, pois faz pensar que é uma cultura produzida pela própria 

massa de forma espontânea, porém na realidade se torna uma cultura produzida 

industrialmente para a massa, com finalidade de fazer com que o homem durante o seu 

tempo livre consuma os produtos produzidos pela indústria cultural (ADORNO, apud 

SILVA, 2005). 

O homem passa a ser mero instrumento de trabalho e de consumo, tornando-o 

objeto. Ele é tão bem manipulado que até mesmo o seu lazer se torna uma extensão do 

trabalho. Passa a adotar a ideologia dominante, pois a indústria cultural prepara as 

mentes para um esquematismo, que aparece para seus usuários como um “conselho de 

quem entende”. O consumidor não necessita pensar, é só escolher (SILVA, 2002).  

 É importante destacar que o objetivo principal da indústria cultural é 

proporcionar ao homem necessidades, porém não aquelas básicas de sobrevivência, 

como casa, comida, lazer, educação, entre outras, e sim, a necessidade do sistema 

capitalista, no caso a de consumir demasiadamente. Sendo assim, o consumidor nunca 
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estará satisfeito com o que tem em mãos, tendo constantemente o desejo de consumir, 

tornando o campo de consumo cada vez maior (SILVA, 2002). 

Silva (2005) defende a idéia que a produção da indústria cultural é destinada à 

massa, que representa todos, e ao mesmo tempo ninguém, devido ao seu objetivo de 

gerar o máximo de consumo.  

Segundo Adorno, apud Silva (2002), na indústria cultural tudo se torna negócio, 

como por exemplo, o cinema: 

O que antes era um mecanismo de lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou 

um meio eficaz de manipulação. Portanto, podemos dizer que a Indústria 

Cultural traz consigo todos os elementos característicos do mundo 

industrial moderno e nele exerce um papel especifico, qual seja, o de 

portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo o sistema. 

(p. 1, grifos original) 

Dentre as características mais marcantes da indústria cultural, Silva (2005) 

destaca que sua principal é o poder de retirar a autonomia do individuo de julgar e tomar 

decisões, pois ela impede a formação de indivíduos autônomos e independentes. Silva 

(2002) afirma que essa perda da autonomia se justifica pelo fortalecimento do comércio 

após as revoluções industriais ocorridas na Europa, e o desenvolvimento do capitalismo 

devido às novas descobertas científicas e ao avanço tecnológico. Assim como a 

revolução industrial mecanizou a relação entre homem e trabalho, a indústria cultural 

mecanizou a relação entre o homem e sua própria subjetividade. 

No que diz respeito à Educação Física escolar, ela proporciona aos alunos 

através de conhecimentos teórico-práticos, elementos que garantem a autonomia que a 

indústria cultural retira do indivíduo, podendo assim através das aulas dessa disciplina 

gerenciar no futuro sua própria atividade motora com objetivos de saúde, atender as 

necessidades e desejos nos movimentos do cotidiano e atender ao lazer relacionado à 

cultura de movimento, tornando indivíduos autônomos e independentes (FERRAZ, 

1996). 

  Um exemplo do fetichismo ocasionado pela indústria cultural, de acordo com 

Silva; Freitas (2011), é a busca pelo corpo perfeito e ideal que através da cultura da 

imagem surge a idéia de um padrão de corpo para os sujeitos, ocasionando o fetiche (a 

coisificação) em relação ao próprio corpo, no qual se coisifica e reifica a subjetivadade 

dos sujeitos mantendo-os alienados do processo social da vida humana, sendo que a 
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relação entre as pessoas passam a ser mediadas pelas relações da produção de 

mercadorias de forma coisal, sendo o corpo essa forma predominante nessas relações. 

A rejeição do corpo induz muitas mulheres a subordinarem as dietas, se 

submeterem a procedimentos cirúrgicos estéticos, tornando assim uma forma de 

alienação do seu próprio corpo apoiada pela indústria do emagrecimento, pelas intensas 

propagandas na mídia e pelo crescimento de academias e do número de revistas sobre o 

assunto (SOUTO; BUCHER, 2006). No caso dos homens, a idéia do corpo bem 

definido por músculos delineados faz com que muitos se submetam a intensas horas de 

exercícios físicos para a hipertrofia muscular e, em alguns casos, contam com o auxilio 

de esteróides anabolizantes para alcançar tal finalidade. 

 Melani, apud Romanelli; Bedani (2009) analisa como o corpo vem sendo 

submetido na sociedade atual: 

Guiado pelo ideário da razão instrumental, o corpo é esquartejado. Suas 

partes são cobiçadas como objetos independentes. Busca-se possuir 

determinado tipo de traseiro, conquistar um modelo abdominal, alcançar 

pernas idealmente roliças ou formas de peitos impostas pelo imaginário 

social. A alienação corporal chegou a tal ponto que o elogio a uma prótese 

de silicone implantada em alguma parte do corpo para satisfazer as 

necessidades estéticas envaidece o sujeito portador do artifício. [...] Nesse 

programa, não há diferença entre um corpo e um carro. Ambos são objetos a 

serem consumidos e podem ser turbinados. (p. 8) 

 A busca do corpo perfeito faz com que o sujeito trate seu próprio corpo como 

um ser estranho ou uma “coisa”. Algumas vezes o indivíduo submete esse corpo a 

diversos métodos no qual ele suporta as mais variáveis dores físicas, tornando seu corpo 

“sarado”, porém limitado em seu potencial transformador, devido aos interesses 

econômicos e ideológicos dominantes, mas que não são percebidos pelo indivíduo 

(ROMANELLI; BEDANI, 2009). 

 Romanelli; Bedani (2009) afirmam que quando há um distanciamento por parte 

do indivíduo das reais necessidades do corpo, ele se torna alienado às possibilidades 

expressivas e intelectuais que uma corporalidade menos formatada poderia oferecer, 

tornando o indivíduo subordinado aos valores e práticas propagados pela indústria 

cultural.  



22 
 

 O esporte também pode ser destacado como elemento da indústria cultural, já 

que através dele percebe-se a forma de dominar e administrar o corpo, transformando-o 

em objeto manipulável, operável, medido e programado (VAZ, 2003).  

 Sendo assim, pode-se afirmar que a grande intenção da Indústria Cultural é a de 

camuflar a percepção de todas as pessoas, destacando-se aquelas que são formadores de 

opinião. Os valores passam a ser regidos por ela, sendo uma forma de ideologia, no qual 

a felicidade do indivíduo sofre influência e é condicionado por essa cultura (SILVA, 

2002). 

 Colli et al., apud Cano et al. (1999) afirmam que a imagem corporal já se 

estabelece bem antes da adolescência, no entanto, no período da adolescência ocorre 

reconstruções e reformulações da imagem que o adolescente tem de seu próprio corpo. 

 De acordo com Cara (2008), em meados do século XX a adolescência passou a 

ser definida como uma fase de transição, regada por comportamentos incompreensíveis, 

incomuns e manifestações rebeldes, principalmente por ser uma fase constituída de 

pessoas que estão à procura da construção de uma identidade própria e distintiva. Uma 

característica dessa fase é a abertura do adolescente para novas experiências, num 

estado transitório de vida, no qual há o surgimento de sensibilidades específicas, com 

velocidades e ritmos diferentes, quando comparados com a fase infantil e a fase adulta.  

No processo dessas intensas mudanças, o corpo é o território que visivelmente 

marca o começo da adolescência, com as inúmeras transformações hormonais que 

ocorre neste período da vida (a puberdade).  Nas garotas crescem os seios, afina-se a 

cintura, aparece a menstruação e tantas outras; já nos garotos surge a barba, a mudança 

da voz, as espinhas, o crescimento rápido da estatura, dentre outras mudanças (CARA, 

2008). 

 Ocorre então a dificuldade intrínseca de fixar uma imagem de si nesse corpo que 

sofre transformações e o adolescente tem que lidar com novos desafios que são trazidos 

pela globalização e pela forte influência dos meios de comunicação. A pressão da mídia 

e da sociedade para a exibição de um corpo idealizado e padronizado é veiculada cada 

vez mais através dos modelos de beleza e extrema valorização da aparência. A 

preocupação com o peso é entendida como resultado da internalização dos padrões 
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irreais do corpo, padrões que não são questionados, e sim aceitos como se fosse algo 

natural do sujeito (CAMPAGNA; SOUZA, 2006). 

 Para Campagna; Souza (2006) existe em nossa sociedade uma desconsideração 

da subjetividade e uma supervalorização da imagem, um culto narcísico ao corpo que é 

vendido como objeto de consumo, no qual ter medidas perfeitas para se atingir ao 

padrão de magreza é mais importante que sentir, pensar e criar. Com isso, a adolescente 

além de lidar com as transformações físicas é colocada frente a esses modelos com a 

impossibilidade de corresponder a eles, ocasionando muitas vezes distúrbios 

alimentares e depressão. 

 O corpo então passa a não ser mais reconhecido como antes do período da 

adolescência, tudo está diferente, e o adolescente encontra dificuldade em lidar com a 

nova imagem, sente a necessidade de se inserir em um grupo e encontrar seus pares, 

seja amizade ou desejo sexual com outro ser, e é devido a essa necessidade que a mídia 

e a aparência passam a ter um papel decisivo no indivíduo (CARA, 2008). 
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3. MÉTODOS 

3.1 Lócus  

 Para alcançar os objetivos desse estudo, foi analisada a revista Capricho que está 

em circulação no mercado de mídia impressa desde 18/06/1952, da Editora Abril, sendo 

a primeira revista brasileira destinada ao público feminino. Suas edições são destinadas 

às adolescentes do sexo feminino, com idade entre 12 e 16 anos.  

 Quanto a sua publicação, a revista possui periodicidade quinzenal, na qual são 

abordados diversos temas, como matérias sobre novelas, intimidade de famosos, moda, 

beleza, comportamento e relacionamentos. 

 

3.2 Procedimentos 

 A análise da revista consistiu em examinar quatro exemplares da mesma, nos 

meses de Julho e Agosto de 2011, observando os conteúdos abordados em imagens que 

evidenciavam a estética e o corpo voltado para a aparência física, bem como textos 

escritos que abordassem, de alguma forma o corpo, seja na sua dimensão estética ou 

como mantê-lo saudável. Nas imagens, foram avaliadas as características das pessoas 

que aparecem na imagem (roupa, idade aparente, estado de humor aparente) e o que a 

imagem veiculava (produto e tema). Nos textos foram avaliados o conteúdo sobre o que 

se considera saudável, as indicações dadas para se ter saúde, a concepção de corpo 

considerado bonito e as dicas para ter tal corpo. Foram desconsiderados textos sobre 

maquiagem, cabelo e moda.  
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4. ANÁLISE E RESULTADO 

 

 A análise consistiu em avaliar quatro edições da revista Capricho publicada no 

ano de 2011, sendo duas no mês de julho e duas no mês de agosto. Inicialmente serão 

apresentadas os quadros e análises das imagens impressas nas edições estudadas. O 

QUADRO 1 apresenta o número de páginas destinadas às propagandas na revista 

Capricho.  

QUADRO 1: Imagens de propaganda 

Produto Número de 

página 

Absorvente 01 

Agência Bancária 01 

Aparelho de Barbear 01 

Aparelho Eletrônico 01 

Editora 01 

Canal de TV 02 

Jogo de computador 02 

Estação de Rádio 02 

Filme 03 

Relógio  03 

Sapato 09 

Educação 09 

Moda 15 

Revista 25 

Cosmético 28 

TOTAL 103 

 

 Das 376 páginas totalizadas das 4 edições da revista capricho, 103 foram 

dedicadas às propagandas. Como mostrado no quadro acima, essas propagandas foram 
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divididas em diversas categorias. Nas categorias aparelho eletrônico, de barbear, 

absorvente, agência bancária e editora foram destinadas uma página para cada produto, 

sendo interessante destacar a propagada do absorvente “Sempre Livre”, pois traz em sua 

página a foto de uma adolescente que não apresenta roupas curtas e nem justas, como na 

maioria delas, portanto não enfatizando tanto o corpo, e sim, a marca do absorvente. 

Apesar de a adolescente ser magra e alta, não fugindo do modelo de corpo propagado 

pelos meios de comunicação, ela se veste com uma blusa de manga comprida e uma saia 

godê fazendo uma comparação ao querer enfatizar que o absorvente “SEMPRE LIVRE” 

é cômodo e confortável, já que a idéia das saias godê é justamente essa, são saias 

confortáveis, leves, livres, possuem um balanço único ao andar, além de não impedir os 

movimentos dos membros inferiores, pois não são curtas e nem apertadas. Toda essa 

analogia da saia com o absorvente pode levar às leitoras o desejo de consumir esses 

produtos, pois se tem a falsa idéia de leveza e de liberdade ao adquirir essa mercadoria. 

 Para as propagandas de Canal de TV, jogo de computador e estação de rádio 

foram encontradas aleatoriamente 2 páginas de cada no decorrer das revistas. Das 6 

páginas, apenas 1 explora a imagem de uma modelo feminina que apresenta cabelos 

longos e lisos, pele clara e um corpo magro.    

 Nas categorias de filme e de relógio foram disponibilizadas 3 páginas para cada 

produto, sendo o filme um lançamento dos cinemas e os relógios voltados para o 

público adolescente, já que são aqueles que trocam pulseiras e de diversas cores, 

destacando a página 19 da edição 1127 que traz a seguinte frase para a propaganda do 

relógio “A juventude é uma fase de transição: Festinha, Balada, Balada, Festinha”, 

dando a idéia de que é necessário a utilização deste produto para não perder a hora do 

“agito da festinha ou da balada”, além do adolescente se sentir incluso na moda. 

 Foram destinadas 9 páginas voltadas para educação, destacando as que aparecem 

divulgando cursos de inglês, espanhol, preparação para o Enem, guia de estudante, feira 

cultural, sobre a sustentabilidade, sendo que das 9 páginas, 7 não trazem o corpo como 

meio de divulgar a propaganda.  

  Nove páginas foram destinadas à categoria de sapato, sendo que destas, somente 

duas trazem a imagem de corpo de mulheres magras, esbeltas, pele clara, cabelos longos 

e que usam roupas curtas para divulgar a marca.  
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 O quesito moda aborda a publicidade que a revista traz de agência de modelos e 

de marcas específicas de roupas. Das 15 páginas, 9 exibem 

imagens de modelos do sexo feminino que apresentam um 

corpo esguio, alto, pele clara e cabelos lisos, e 3 páginas  com a 

presença do homem ao lado de duas mulheres, como mostrado 

na figura 1, sendo esse homem alto, sorridente, ombros largos 

e magro, ou seja, 80% das páginas exibem esse ideal de corpo, 

tanto para a mulher quanto para o homem, podendo ocasionar 

ilusão nas leitoras, pois as imagens divulgadas são irreais, já 

que são modificadas por recursos de computação, como o 

photoshop, e de difícil alcance para as leitoras. 

 A categoria revista, com 35 páginas, implica em produtos que são ofertados com 

a própria marca da revista Capricho, como lingeries, cosméticos, “colírios” (votação 

entre as leitoras para a escolha do garoto “propaganda” da revista), guias de passeios, 

promoção de viagem e concursos de modelo organizados pela revista.  

 Os cosméticos consistem em produtos relacionados à beleza, sendo aqui 

considerados produtos para a pele, cabelo, unha, maquiagem e higiene pessoal. Essas 

propagandas transmitem para o leitor a falsa idéia de que utilizando os produtos 

veiculados por ela poderão alcançar o mesmo status de beleza do modelo que é exibido 

na revista, porém não passa apenas de uma forma de alienação, pois levará o indivíduo 

ao estranhamento em relação a sua própria imagem corporal, já que é divulgado pela 

revista um padrão de corpo que deverá ser seguido e o leitor não se enquadrando neste 

padrão, não reconhecerá seu próprio corpo como um corpo aceito pela sociedade. 

Em decorrência da alienação, o leitor ainda deseja 

consumir a mercadoria, tanto a revista, quanto os produtos 

veiculados por ela, talvez por acreditar que o que a mídia 

propaga é real e passível de alcance por todos. A figura ao lado 

(Figura 2) comprova o perfil de corpo masculino que é 

divulgado pela revista, sendo o homem forte com músculos 

definidos e bem delineados. A revista utiliza do corpo do 

homem e da mulher para a divulgação das propagandas, 

FIGURA 2: Dia dos Pais, 

edição 1128, Revista  

Capricho. 

FIGURA  1: Canal da 

Mancha, edição 1129, Revista 

Capricho. 
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tornando o corpo como um objeto, uma mercadoria que poderá ser comprada e trocada 

pelas leitoras. 

 Podemos perceber que das 103 páginas encontradas sobre propagandas, 53,4%, 

que equivale a 55 páginas, mostram a figura masculina e feminina como meio de 

divulgar as propagandas. Apesar de nos surpreendermos com o número baixo de corpos 

veiculados nas propagandas das quatro edições, ainda é nítido e possível perceber o 

modelo de corpo apresentado. Ambos os corpos mostrados nas propagandas se 

enquadram ao corpo contemporâneo idealizado, mulheres com um corpo magro, 

longilíneo e com um baixo índice de massa corporal, pois todas as imagens veiculadas 

pela revista apresentavam esse tipo de corpo. Já os homens trazem um corpo mais 

volumoso, forte e com ombros largos, sorriso sensual e olhar atraente, tornando a figura 

masculina e feminina como algo imaterial e surreal, pois são imagens na maioria delas, 

alteradas por programas de computadores para a retirada de qualquer imperfeição do 

corpo, deixando-o liso, brilhante e perfeito, jamais alcançado pelas leitoras. 

 No caso específico da revista Capricho é possível perceber a presença da 

indústria cultural e do fetichismo no decorrer de suas edições. O fetichismo é dado pela 

transformação da pessoa em mercadoria, especificamente seu corpo, que pode ser 

vendido e adquirido, sendo necessária a existência da revista para difundir o ideário de 

corpo citado acima e no decorrer do trabalho, para as leitoras, estimulando-as a tentar 

buscar esse padrão (SILVA, 2007). 

 A revista pode ser considerada como um dos elementos da indústria cultural 

porque atinge as necessidades de lucro do sistema capitalista, além de ser um meio 

eficaz de manipulação do leitor. Ela retira do indivíduo a idéia de pensar sobre os 

diferentes tipos de corpo ressaltando apenas um ideal, tanto para o homem quanto para a 

mulher. 

No que diz respeito à escola, cabe aos professores, não somente da disciplina da 

Educação Física, discutir o assunto com seus alunos para que eles possam ter condições 

e conhecimento para refletir sobre esse corpo que é divulgado pela mídia, para que no 

futuro se tornem jovens autônomos e independentes, minimizando a alienação e 

tornando indivíduos pensadores e não somente consumidores da indústria cultural. 
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 O QUADRO 2 consiste na análise das imagens com os textos, sendo que uma 

mesma página apresenta duas categorias, como a presença de famosos nas páginas de 

moda e dicas. 

QUADRO 2: Imagens do texto 

Temas Número de 

página 

Teste 23 

Espaço para o leitor 27 

Entrevista  37 

  Moda 56 

Dicas  78 

Famosos  90 

 

 

Cuidados com o 

corpo 

Unha 04 

Cabelo 14 

Pele 01 

Abdômen 02 

Maquiagem 01 

 

Pelo 01 

Total  334 

 

 Dentre as páginas das edições da revista capricho estudada, as imagens que 

acompanham os textos foram divididas em diferentes categorias, como os testes (23 

páginas) presente na revista que são perguntas prontas que já deixam os resultados à 

mostra, assim as leitoras realizam e identificam o resultado. Alguns exemplos desses 

testes são “Que diva roubou seu look?”, “Você fala a língua dos garotos?”, “Você é uma 

drama Queen?” “Você corre atrás do que quer?” entre outros. O intuito desses é fazer 

com que o leitor descubra mais sobre sua personalidade, porém, são testes que trazem 

repostas tendenciosas porque diante de uma pergunta qualquer do teste, pode ser que 

nenhuma das alternativas se enquadre no perfil da leitora, marcando então qualquer 
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resposta, ou pode ser que uma das alternativas seja semelhante a situação real, mesmo 

assim ela pode acabar optando por outra alternativa para forçar o resultado, levando à 

leitora a descoberta de uma falsa personalidade, já que essa instância psíquica é muito 

complexo e depende da história de cada pessoa, não sendo possível traçar esse perfil 

exato por meio de 10 ou 20 perguntas de múltipla escolha. 

 O espaço para o leitor (27 páginas) procura estabelecer uma relação de maior 

afinidade entre as leitoras e a revista. Neste espaço ela homenageia e agradece as 

pessoas que contribuíram de alguma forma para sua edição, podendo as leitoras 

expressarem, contar experiências que tiveram, enfim contribuir para a edição da revista, 

na qual esta se torna amiga e companheira de todas as horas para a leitora. Uma das 

reportagens do espaço para os leitores da página 8 da edição 1128 que chama a atenção 

é o fato de uma garota do Paraná relatar que realizou um sonho de infância ao ser eleita 

Miss Teenager em Cascavel, e que agora o outro maior desejo de sua vida seria ser 

eleita Miss Paraná. Se esse desejo fosse de uma mulher adulta ou no final da puberdade, 

porém esta garota é uma adolescente de apenas quinze anos, conseqüentemente 

sofrendo conflitos e modificações corporais e psíquicas devido à puberdade e 

adolescência, e já se incluindo (e desejando permanecer) nesse mercado de modelos, no 

qual o corpo se torna o objeto de trabalho para elas. Ao se observar   a foto da 

adolescente na revista, nota-se que ela se enquadra nos padrões definidos e veiculados 

pela mídia, pois possui um corpo magro, pele clara, cabelos longos, lisos e loiros, não 

fugindo então do padrão de corpo das modelos atuais.   

 Outro exemplo é a reportagem da página 71 da edição 1126 na qual uma leitora 

conta o que fez para ajudar sua amiga que era vítima constante de bullying na sala de 

aula. Neste tópico também ocorre à exploração das imagens de adolescentes do sexo 

masculino e feminino e de famosos, coincidência ou não, nenhuma dessas imagens 

fogem do padrão de corpo discutido anteriormente. 

Trinta e sete páginas são destinadas às entrevistas com modelos, cantores e 

atores que são destaques em seus respectivos meios e que exercem certa  influência no 

público adolescente. Destaque para a entrevista que vai da página 28 até 32 da edição 

1126 com o casal da novela Insensato Coração, Jonatas Faro (22 anos) e Giovanna 

Lancellotti (18 anos); a atriz exibe um corpo de modelo e o ator um corpo malhado, 

além de outras duas entrevistas destacadas abaixo. 
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A edição 1128 traz em destaque três protagonistas do seriado Glee que é 

televisionado pelo canal fechado FOX e recentemente (desde julho de 2011) também 

televisionado pela emissora Rede Globo aos sábados, dando alto índice de audiência 

para a mesma. A revista Capricho aproveitando da grande audiência do seriado (voltado 

para os adolescentes) televisionado pela maior emissora de televisão do Brasil, traz 

então em sua capa os três protagonistas do Glee, chamando a atenção na própria capa 

para a entrevista que foi realizada com eles, assim a revista espera que os adolescentes 

adquiram o produto para saber mais sobre a vida dos protagonistas, ocasionando 

aumento no número de vendas da edição. 

A edição 1129 traz quatro páginas entrevistando o cantor e ator Filipe Galvão, 

mais conhecido como Fiuk. Essa edição traz na capa o próprio cantor e ator, chamando 

à atenção das adolescentes para a entrevista no interior da revista, esperando assim obter 

uma boa venda da mercadoria, já que Fiuk se tornou um novo ídolo das adolescentes. 

Na entrevista ele conta tudo que uma garota adolescente gostaria de saber sobre a vida 

dele, como as razões para o término de sua banda, de qual música do cd ele mais gosta, 

de como será seu papel na próxima novela que teve estréia em outubro e questões sobre 

seu relacionamento amoroso. O famoso de 20 anos, que se tornou popular depois de ser 

protagonista do elenco de “Malhação” e fazendo sucesso no Twitter, abusa de roupas e 

acessórios dos anos 1980, como calças e blusas coloridas, sapatos diferentes, jaquetas 

de nylon e além de usar um cabelo com estilo despenteado, divulgando então esse novo 

“look” para os adolescentes, que acabam imitando-o pelo fato de ser famoso e fazer 

sucesso com as meninas.  

As páginas destinadas à moda (56) são voltadas para a demonstração de 

tendências de roupas, acessórios, calçados que estão 

circulando no mercado da moda, não dando ênfase à 

propaganda de uma exclusiva marca, e sim demonstrando 

diferentes marcas em uma única página. Tal como a figura 3 

evidencia, a revista explora imagens de modelos jovens do 

sexo feminino que possuem um corpo magro, algumas até em 

demasia. É importante destacar que das 56 páginas que estão 

ligadas ao tema moda, 51, ou seja, 91% utilizam do corpo de 

mulheres esbeltas para a demonstração das roupas e dos 

FIGURA 3: O que vai pegar SPFW 

e FASHION RIO, Edição 1126, 

revista Capricho. 
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acessórios, além de dicas de moda utilizando o mesmo padrão de corpo, o que cria a 

idéia de que aquele tipo de roupa ou acessório é destinado apenas para as mulheres que 

apresentam tais características citadas acima, reforçando a idéia de corpo magro como 

sinônimo de sucesso. 

 As dicas (78 páginas) são matérias voltadas para que as adolescentes possam 

seguir e copiar o look, seja de maquiagem, unha, de comportamento, de como se vestir, 

como agir com o namorado, se comportar em local público, como tornar o tempo ocioso 

das férias mais divertido, sobre horóscopo, dicas de cinema, música, tecnologia, de 

relacionamento com a amiga e roteiros de viagem para o exterior.   

 Nesse tópico, a revista, ao mesmo tempo em que veicula diversas páginas com 

modelos de corpo demonstrando a extrema magreza, traz na edição de 1128 a matéria 

de maquiagem tendo como título “Fast-Make” podendo ser associado ao “Fast-Food”. 

Essa relação de associar as dicas de maquiagem com lanches rápidos da empresa “Mc 

Donald’s” é reforçada tanto pelo nome dos looks como pelas imagens trazidas na 

reportagem. Os looks são feitos para maquiagens de dia e de noite, contendo os 

seguintes nomes: “Make chique”, “Make luxo feliz”, ”Big make”, ”Makenífico”, ”Make 

classic” e “Make shake”, assimilando ao McChicken, Mc Lanche Feliz, BigMac, 

McNífico, ChickenClassic e McShake respectivamente. No entanto esses alimentos 

possuem alto teor calórico, em média 459 kcal apenas o sanduíche, se associado com 

refrigerantes e batatas fritas esse valor calórico aumenta mais 224 e 248kcal  

respectivamente, além do excesso de sal, açúcar e gorduras, sendo inviável o consumo 

para aquelas modelos que são veiculadas pela própria revista.  

Cria-se então nos leitores a grande necessidade de consumir os objetos expostos 

por ela, no caso as diversas linhas de maquiagens e as imagens dos lanches rápidos, 

aumentando o desejo de consumir cada vez mais esses produtos, pois a idéia que se tem 

é que devido a este consumo e imitando as dicas da reportagem o leitor tornará um ser 

mais aceito na sociedade, bonito e feliz, porém alienado e subordinado à industria 

cultural. Como mostrado na figura 4, fica claro a evidência desse corpo magro da 

modelo, além das imagens dos alimentos calóricos, sendo todos esses alimentos 

procurados e consumidos pelas leitoras adolescentes. 
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FIGURA 4: Fast make veiculado na Edição 1128 da revista Capricho. 

A categoria famosos (90 páginas) diz respeito a pessoas que fazem sucesso na 

mídia, seja cantor ou ator. Imagens como a de Tyler Posey, Justin Bieber, Joe Jonas, 

Taylor Swif, Selena Gomez, Ashley Tisdale, o jogador Neymar, os protagonistas do 

elenco de Malhação, Michel Teló, Paula Fernandes, Gustavvo Lima, entre outros, 

destacando também o ator Zac Efron, protagonista de High School Musical, um 

programa de grande sucesso entre o público adolescente. A exibição de sua foto na 

revista mostra apenas seu corpo da cintura para cima e com a seguinte frase: “Cada dia 

mais forte! Zac Efron foi flagrado num parque em Los Angeles logo após ter feito meia 

hora de exercício físico ao ar livre. Olha o braço!” Ao ler esse anúncio e analisar a foto 

do ator que destaca seus braços, podemos questionar a relação que foi feita entre o 

tempo praticado de exercício físico juntamente com o seu resultado. Zac Efron tinha um 

braço forte, dentro do padrão socialmente visto e desejado por muitos homens, após ter 

praticado meia hora de exercício, o que é impossível de acontecer, pois para ocorrer 

hipertrofia muscular é necessario levar em consideração diferentes fatores, como o tipo 

de treinamento, a duração, o volume, a intensidade, o número de séries e repetições, o 

intervalo do exercício, o tipo de alimentação, entre outros. Porém uma foto veiculada 

pela revista e associada aos dizeres escritos, fará com que o leitor adolescente pense que 

aquilo é passível de alcance, levando ao leitor uma possível frustação, pois aquilo 

veiculado na revista não acontecerá com seu próprio corpo no tempo  propagado na 

mesma. 

 A categoria cuidados com o corpo (23 páginas) refere-se a cuidados com a unha, 

cabelo, pele, maquiagem, pelo e abdômen, sendo que em algumas páginas a revista 
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utiliza de imagens de famosos para dar credibilidade ao que esta sendo mostrado, 

destacando para as figuras femininas que nenhuma delas são gordas, característica que 

na época do Renascimento significava riqueza, saúde e beleza, ao contrário de hoje. 

 Na edição 1128 destaca os cuidados com a “gordurinha” do abdômen tendo 

como título “Ai, queria emagrecer” que mostra a insatisfação das adolescentes com o 

corpo sendo notória a intenção da reportagem em mostrar que para emagrecer basta 

querer. Nesta matéria, profissionais da área da saúde dão dicas e informações de como 

perder os quilos indesejáveis e dicas de exercícios físicos, como a caminhada, danças, 

subir e descer degraus e jogar pingue pongue, porém desconsidera-se fatores individuais 

como o emocional, psicológico, metabolismo, hormonal, a condição financeira para 

aquisição do alimento, dentre outros, para o planejamento das dietas e desconsidera-se 

também a atuação do profissional de Educação Física para a prescrição do exercício 

físico em relação aos princípios do treinamento físico, como o princípio da 

individualidade, da sobrecarga, da continuidade, além da avaliação antropométrica, 

tornando as adolescentes em um ser único e fácil de moldar. 

 Os textos encontrados nas quatro edições da Revista Capricho são na maioria 

deles textos curtos e acompanhados de imagens coloridas. Esses textos possuem uma 

distribuição desigual na página, pois aparecem em determinado momento na vertical, na 

horizontal ou espalhado pela página exigindo do leitor um maior grau de atenção.  

 Apesar de a revista trazer um grande número de imagens de corpo masculino e 

principalmente do feminino, ela não da ênfase a textos referentes à essas imagens. 

Foram poucos os textos encontrados sobre o corpo, totalizando apenas 20 páginas 

destinadas ao mesmo, sendo divididas nas três categorias abaixo: 

QUADRO 3: Tipos de Texto 

Tipos de Texto Número de Página 

Indicações para se ter saúde 1 

Dicas para alcançar tal corpo 6 

Concepção de corpo bonito  13 

Total 20 
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Como pode ser observado no quadro, o tópico que diz respeito ao o que se 

considera saudável não foi mencionado em nenhuma das quatro edições publicadas. Na 

edição 1128 foi encontrada apenas uma página contendo indicações para se ter saúde, na 

qual uma atriz diz que para interpretar seu papel no seriado Glee demanda muita 

energia, necessitando então de um sono adequado, água, exercício físico, alimentação 

saudável e muito café, porém não explica com detalhes a quantidade de ideal de água 

para ingerir, quais os tipos de exercícios físicos praticados, o que seria alimentação 

saudável, quantas horas de sono e a quantidade de café ingerida, sendo uma notícia 

superficial, porém dando a entender que para se ter uma boa saúde requer esses 

cuidados citados.   

 Já o quesito dicas para alcançar tal corpo, contendo seis páginas, se refere aos 

textos encontrados no decorrer das revistas veiculando algumas maneiras para que a 

leitora alcance o corpo mostrado na imagem propagada pela própria revista. Um dos 

textos que traz essas dicas, da edição 1128, foi mencionado na análise anterior da tabela 

2 (Imagens dos textos), tendo como título “Ai, queria emagrecer”, pois além de 

apresentar o texto das dicas para perder os quilos, traz a imagem da barriga de uma 

mulher, dando foco no tecido adiposo abdominal, por isso sendo analisado também nas 

Imagens dos Textos.  

 Outro texto interessante de analisar neste tópico é o da edição 1129, no qual traz 

uma reportagem de 12 linhas, do projeto “EMAGRECE, BRASIL!” liderado pelas 

revistas Saúde e Boa Forma (voltadas para o público adulto feminino),  tendo como 

título “Emagrece e engorda nunca mais”.  Essa matéria dá dicas para as leitoras de 

como agir em relação à alimentação e ao exercício físico, dizendo ser fácil emagrecer. 

De acordo com a revista, com nutrientes bem distribuídos no prato e praticando 

exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, a leitora terá grande perda de peso, 

porém não apresenta diversos fatores que influenciam na prática do exercício físico e na 

preparação da dieta para redução de peso. A reportagem apresenta uma linguagem 

informal e simples, pois utiliza frases como “O jeito é se livrar desse efeito SANFONA 

de vez por todas” (remetendo ao ganho e a perda de peso) e “A boa notícia é que dá 

para entrar em forma NUMA BOA, sem neuras” persuadindo então as leitoras 

adolescentes, já que são vocabulários fáceis, compreensíveis e utilizados nos seus 

cotidianos. 
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  A concepção de corpo bonito, é mostrada em treze páginas no total das quatro 

edições, neste tópico é perceptível o grande número de adjetivos quando a revista se 

refere diretamente ao corpo, como, “tanquinho perfeito”, “ menino lindo e fofo”, 

“professor rico e bonito”, “braços fortes”, “eu era mais gordinha”, “magrela linda”, 

“corpo bronzeado e todo durinho”, “não sou do tipo magrinha” entre outros chavões 

usados para se referir às imagens veiculadas pela revista, sendo claro perceber através 

dessas palavras, o quanto o corpo exposto na sociedade atual valoriza a juventude e a 

beleza, tendo como características o corpo longilíneo, cabelos longos, pele clara, limpa, 

brilhante e sem protuberâncias.  

 Destacam-se abaixo dois textos correspondentes à concepção de corpo bonito, 

ambos da edição de 1128. 

 Um dos textos chama atenção ao dizer que ter um rótulo é quase um sinônimo de 

viver a adolescência, enfatizando ser comum uma garota se sentir inferior à outra 

somente por ela ser mais rica, “estilosa”, alta e “gostosa”. Ao dizer isso, a revista 

reforça a idéia que é durante o período da adolescência que fica mais evidente a 

preocupação da pessoa com seu próprio corpo devido às reformulações e reconstruções 

da imagem ocorridas nessa fase, gerando diferentes conflitos como o fato de se sentirem 

inferiores às outras, além de ressaltar esses padrões irreais e torná-los inquestionáveis e 

aceitos como algo natural desse período de vida. 

 Outro texto interessante de analisar é sobre a dupla LMFAO formada por 

homens de Los Angeles que faz sucesso por mesclar músicas eletrônicas e hip hop. Na 

pequena reportagem sobre a dupla, realizada por uma repórter da revista, diz o seguinte 

sobre eles: “Os caras não são bonitos, mas são divertidos e só fazem música animada.” 

A conjunção adversativa “mas” na frase citada acima, expressando idéia contrária e de 

oposição, faz pensar que pelo fato de uma pessoa não se encaixar nos padrões beleza 

exibidos nas vitrines da mídia, conseqüentemente não será bem sucedida e reconhecida, 

reforçando mais uma vez o ideário de beleza do pós-modernismo como sendo sinônimo 

de sucesso e felicidade. 

 É possível perceber o quanto os anúncios das revistas estão a serviço da 

manutenção e da construção de hábitos e atitudes relacionados ao ideal de mulher da 

época. Interessante dizer que nos anos 50, as propagandas da revista Capricho eram 

voltadas para a imagem da mulher prendada, sendo veiculados imagens e textos de 
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eletrodomésticos, produtos para casa, de limpeza e produtos para o bebê, pois sua 

função era de cuidar da casa, dos filhos e do marido, o que muda nos dias atuais, pois 

são trazidos assuntos sobre produtos dietéticos, fitness, cosméticos e cirurgias plásticas, 

devido à preocupação exacerbada da imagem corporal e com o olhar do outro a respeito 

de si, logo, os textos e as imagens das revistas reforçam a idéia e o sentido do corpo 

atual e ideal.  

Como mostrado na imagem ao lado (Figura 5), a capa da revista de 1973 além 

de se preocupar com cabelo e moda, trazia soluções para 

as leitoras da época (mulheres adultas) sobre como 

decorar a casa e sobre culinária, tais como exemplificado 

na edição de 327 que aborda “Decorações: os cubos 

completam a casa” e “Cozinha: gostosuras a base de 

tomates”, deixando de lado a preocupação somente com 

o corpo, como nas edições atuais. No entanto, vale 

destacar que as pautas temáticas da revista dessa época, 

bem como das atuais, reforçam o estereótipo do que se 

espera da adolescente/mulher, de acordo com padrões de 

gênero socialmente construídos e ainda aceitos, como a 

mulher bonita, vaidosa, prendada com os afazeres domésticos e cuidadosa da casa e da 

família. 

 

FIGURA 5: Capa da revista 

Capricho, Edição 327. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dentre os mais diversos temas abordados pela revista Capricho, tais como 

famosos, beleza, moda e diversão, destaca-se que ela possui foco no corpo de homens e 

especialmente de mulheres, visto que esse corpo encontra-se num padrão socialmente 

imposto, sendo a mulher extremamente magra, contendo pele clara, corpo brilhante e 

sem imperfeições, já os homens são fortes e com músculos bem definidos, criando na 

leitora a idéia de que corpos com estes formatos garantem além de status, boa saúde e 

felicidade, reforçando a idéia da necessidade de consumir e de se apropriar da revista 

para tal finalidade. 

Além disso, ela tem como papel fundamental dar dicas para as suas leitoras, seja 

de corte de cabelo, moda, namoro ou comportamento, enfim busca criar uma troca de 

experiências com as leitoras, sendo que na maioria das vezes ela utiliza da exploração 

de imagens de modelos e celebridades que exibem um corpo dentro dos padrões aceitos 

pela sociedade atual e que apresentam influência perante o público adolescente, com o 

intuito de dar mais credibilidade durante as reportagens. Percebe-se, também, que ela 

tem uma grande preocupação em disseminar um padrão em relação à moda feminina. 

No que diz respeito à Educação Física Escolar, essa temática de corpo abordada 

no presente trabalho é totalmente passível de ser discutida e trabalhada pelo professor 

de Educação Física, tanto nas aulas práticas, quanto nas aulas teóricas. Nas aulas 

práticas ele pode ensinar aos alunos a respeitarem as diferenças presentes no que diz 

respeito ao formato do corpo de cada um, e na aula teórica pode-se discutir o porquê da 

mídia reforçar e valorizar a idéia desse padrão de corpo na atualidade, os riscos que 

algumas pessoas se submetem para obter tal corpo, entre outros. 

Ficou claro durante o estudo que a Revista Capricho é um dos meios da Indústria 

Cultural, pois divulga e propaga imagens de modelos do sexo feminino e masculino que 

possuem padrão de corpo tido como “perfeito” com a finalidade de atingir um maior 

número de consumidores para vender a sua marca promovendo ainda mais a alienação 

nos adolescentes, especialmente as meninas, reforçando a idéia já posta na sociedade 

que para ela ser admirada, bem sucedida, bonita, amiga, é necessário ter um corpo 

bonito e, para tal, deve consumir mercadorias que propiciem a materialização desse 

corpo, que na verdade, é não é real. 
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