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RESUMO

Este projeto experimental acadêmico correlaciona as áreas da Psicanálise e da
Comunicação, analisando capas veiculadas em revistas para adolescentes brasileiras. Através
dos conceitos de arquétipo de Carl Gustav Jung e de suas aplicações por comunicadores, é
feita a análise de imagem das peças, tornando assim possível associá-las às teorias junguianas.
O trabalho se faz deste modo relevante, haja vista a contribuição da junção de duas áreas de
grande importância para a compreensão social deste nicho populacional. O objeto escolhido, a
revista Capricho, há anos se consolida como a mais influente entre as jovens. Assim, este
estudo investiga as profundezas dos elementos que conversam com as garotas do Brasil, e
oferece uma reflexão quanto aos caminhos que vem se tomando para isso.
Palavras-chave: Arquétipos. Adolescentes. Garotas. Revista Capricho.

RESUMEN

Este proyecto experimental académico correlaciona las áreas del Psicoanálisis y de la
Comunicación, analizando portadas vehiculadas en revistas para adolescentes brasileñas. A
través de los conceptos de arquetipo de Carl Gustav Jung y de sus aplicaciones por
comunicadores, se hace el análisis de imagen de las piezas, haciendo posible asociarlas a las
teorías junguianas. El trabajo se hace de este modo relevante, teniendo en cuenta la
contribución de la unión de dos áreas de gran importancia para la comprensión social de este
nicho poblacional. El objeto escogido, la revista Capricho, hace años se consolida como la
más influyente entre las jóvenes. Así, este estudio investiga las profundidades de los
elementos que hablan con las chicas de Brasil, y ofrece una reflexión en cuanto a los caminos
que se viene tomando para ello.
Palabras clave: Arquetipos. Adolescentes. Chicas. Revista Capricho.
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1 INTRODUÇÃO

Estudar como os conceitos de arquétipo de Carl Gustav Jung são aplicados em
Comunicação é o objetivo deste projeto acadêmico. Mais especificamente, nas capas da
revista Capricho, com o auxílio da Análise de Imagem.
As teorias exploradas aqui mostrarão que os arquétipos são estruturas da psique –
modelos mentais que se manifestam individualmente de diversas formas, materializando-se,
tornando-se visíveis e criando identificações mentais desde o inconsciente ao consciente do
ser humano. Cada vez mais, marcas de sucesso tem se utilizado da teoria dos arquétipos para
conferir valor, personalização, emoção e essa tão desejada identificação com seus
consumidores.
Embora, segundo Mark e Pearson (2003), muitas empresas hoje em dia, não se
atentem suficientemente aos atributos arquetípicos de sua marca, as que o fazem se
sobressaem perante as outras. As que optam por não se atentar ao poder dos arquétipos,
tendem a se adaptarem aos tempos mediante análise das tendências da moda, música, design,
publicidade, etc.
A Capricho foi a primeira revista da editora Abril, lançada em 1952, para o público
feminino no Brasil. A princípio voltada às donas de casa, hoje a marca é o meio mais
influente entre garotas do país de 13 a 17 anos. A relevância deste estudo está na possibilidade
de se compreender processos psíquicos anteriores ao esquema “emissor-mensagem-receptor”,
além de tornar possível uma melhor reflexão sobre os conteúdos passados às jovens
brasileiras. Tendo em vista que co-relacionar os conteúdos da psicanálise junguiana à
comunicação agregam por si só um conhecimento relevante, entende-se qual contribuição
para as ciências aplicadas da Comunicação este estudo traz.
A revista Capricho foi eleita por esta ser um dos meios de comunicação mais
influentes no meio feminino adolescente no Brasil. Profissionalmente, será construtivo
entender as raízes profundas que proporcionam sucesso às marcas influentes, devido à sua
ligação com conexões psicológicas. Comunitariamente, espera-se que este projeto contribua
para uma melhor atenção dos meios de comunicação às adolescentes do país.
Decorrentes do problema de pesquisa, algumas hipóteses guiarão o desenvolvimento
do projeto: As jovens, público-alvo da revista Capricho, passaram por uma transformação de
estilo de vida e cultura durante as últimas décadas. A revista Capricho atentou-se às
transformações de seu público-alvo e fez uma reformulação adequando-se aos diferentes
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arquétipos assumidos pelos jovens que consomem a marca. Esta transição de arquétipos não
prejudicou a revista, mas ao contrário, contribuiu para seu desenvolvimento e consolidação.
Pretende-se com esta pesquisa, alcançar o objetivo de entender o processo de
utilização dos arquétipos na construção de uma estratégia comunicacional, atendo-se,
sobretudo em como este se deu na revista Capricho a partir da década de 1980. Para isso,
serão dados alguns passos: Compreender o conceito de arquétipo e sua relação com a
comunicação. Identificar como se deram as transformações das jovens ao longo das gerações
e em que fase elas se encontram atualmente. Analisar como a Capricho se adaptou às
transformações de seu público-alvo por meio da utilização de arquétipos. E avaliar se esta
utilização contribuiu para a consolidação da Revista.
Para análise dos objetivos e verificação de hipóteses, serão usadas as categorizações
arquetípicas elaboradas por Mark e Pearson (2003). Em seu livro O herói e o fora-da-lei –
como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos, as autoras citadas
exploram doze categorias de arquétipos. São elas: Inocente; Explorador; Sábio; Herói; Forada-lei; Mago; Cara comum; Amante; Bobo da Corte; Prestativo; Criador e Governante.
Vamos abordar brevemente cada uma das categorias para que após análise feita, seja
verificado qual foi o percurso da revista Capricho no universo arquetípico junguiano.
Serão consideradas para isso, as imagens e textos utilizados para composição das
capas das revistas de janeiro de 1985 a novembro de 2017, selecionando-as a cada cinco anos.
As capas escolhidas foram as de maior relevância nas ferramentas de busca dentro do período
citado, visto que o contato pessoal com a Revista se tornou demasiado dificultoso.
O grupo ao analisar as capas, tratará cada item presente nelas (pessoas, elementos
fotográficos, elementos textuais, cores, etc.), como símbolo de um arquétipo categorizado por
Mark e Pearson (2003), fazendo as associações latentes a cada um, atendendo a necessidade
de manter um diálogo com a teoria proposta, na qual os estereótipos produzidos (moldura para
um arquétipo específico) são tidos como caminho para a compreensão dos arquétipos
exteriorizados pelos mesmos. Para alcançar esta associação arquetípica, será feito uso do
auxílio das teorias de Joly (1994) e Petermann (2006) quanto à análise das imagens, e de
Farina (2006) quanto à análise do significado das cores empregadas. Antes, porém, será
apresentado um aprofundamento nos conceitos elementares do universo arquetípico.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Os Arquétipos

Definir o conceito de arquétipo é uma missão considerada pelo próprio Jung [1957] /
(2000)1 como árdua. Não que ele próprio não a dominasse, mas diversas vezes teve de
explicá-la novamente: “O conceito de “arquétipo dá ensejo a muitos mal-entendidos e, por
isso, presume-se ser de difícil compreensão”. É possível perceber por seus escritos que sua
tese foi gradativamente construída. O próprio termo arquétipo passou por várias
reformulações, desde “imagens primordiais”, “imagens dominantes”, até chegar à forma como
o temos hoje. Não obstante, o psicanalista sempre deixou claro que a ideia não era originária
dele:
De modo algum mérito meu ter observado este fato [arquétipo] pela primeira vez.
As honras pertencem a Platão. O primeiro a pôr em evidência a ocorrência, na área
da etnologia, de certas “idéias primordiais” que se encontram em toda a parte foi
Adolf Bastian. Mais tarde, [...] pesquisadores da escola de Dürkheim, Hubert,
Mauss, [...] [e o] eminente Hermann Usener (JUNG, 1938/1954, §153).

Também afirmou que:

Descobri a pouco que a palavra arquétipo foi empregada pela primeira vez por Filo:
De opificio mundi, 69 […] Até agora achava que tivesse ocorrido pela primeira vez
no Corpus hermeticum […]. Santo Agostinho não usa a palavra “arquétipo”, como
eu supus erroneamente no passado, mas apenas a ideia; mas ela ocorre em Dionísio
Areopagita (JUNG, 1946-1955, p.111).

Podemos encontrar no livro Complexo, arquétipo e símbolo na psicologia de C.G.
Jung, de Jolande Jacobi [1957]/(1990)2, uma referência a Paul Schmitt trazendo o sentido
etimológico da palavra “arquétipo”:
O termo "arquétipo", pelos seus componentes, permite reconhecer indicações
importantes [...]. "A primeira parte, 'arque', significa início, origem, causa e
princípio, mas representa também a posição de um líder, de uma soberania e
governo (portanto, uma espécie de 'dominante'); a segunda parte, 'tipo', significa
batida e o que é produzida por ela, o cunhar das moedas, figura, imagem, retrato,
prefiguração, modelo, ordem, norma... transferido ao seu sentido mais moderno é
amostra, fôrma básica, estrutura primária (algo que jaz no 'fundo' de uma série de

1

A data entre colchetes indica o ano da publicação original da obra. Esta só será indicada na primeira citação do
texto. Nas demais será registrado somente a data da publicação original pelas autoras.
2
Idem a nota 1.
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indivíduos 'parecidos', quer sejam seres humanos, animais ou vegetais) (SCHMITT
apud JACOBI, 1957, p.51-52).

É possível, portanto, induzir a princípio que, arquétipo seria uma marca, uma
impressão nata e dominante que todo ser humano traz em si. Nas palavras do próprio Jung
[1919] / (1984)3: “arquétipos são imagens naturais gravadas no espírito humano, e com base
nas quais este forma seus instintos” (JUNG, 1919, §275).

2.2 Arquétipos e Inconsciente Coletivo

Todo o estudo de Jung sobre os arquétipos está entrelaçado ao seu conceito de
inconsciente coletivo. Segundo o autor, ao contrário do inconsciente pessoal, onde são
guardadas as experiências e complexos individuais de cada um, o inconsciente coletivo é
herdado dos ancestrais do homem. É anterior ao ser humano. É eterno. Está fora do tempo e
do espaço. De acordo com Jung [1933-1955]/ (2000)4:
O inconsciente coletivo é uma parte da psique que pode distinguir-se de um
inconsciente pessoal pelo fato de que não deve sua existência à experiência pessoal,
não sendo portanto uma aquisição pessoal. Enquanto o inconsciente pessoal é
constituído essencialmente de conteúdos que já foram conscientes e no entanto
desapareceram da consciência por terem sido esquecidos ou reprimidos, os
conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto não
foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à
hereditariedade. Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de
complexos, o conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de
arquétipos. (JUNG, 1933-1955, p.53).

Esta visão de hereditariedade dos arquétipos rendeu a Jung (1957) alguns malentendidos: “[...] Meus críticos, com raras exceções, não procuram dar-se ao trabalho de ler o
que venho dizendo, e atribuem-me, entre outras coisas, a opinião de que o arquétipo é uma
idéia hereditária. Preconceitos parecem mais cômodos que a verdade (JUNG, 1957, §1258)”.
Hoje é mais fácil sintetizar, como já descrito, que os arquétipos tem relação com
instintos humanos inatos; jamais com ideias prontas. Jung [1912/1952]/ (1986)5 o afirma:
“Não se trata de uma hereditariedade característica de uma determinada raça, mas de uma
propriedade humana geral. Também não se trata, em hipótese alguma, de ideias herdadas”.
(JUNG, 1912/1952, § 154).

O autor diz que os instintos são analogias dos arquétipos que,

por tão semelhantes, pode-se dizer que estes são imagens inconscientes dos instintos.

3

Idem a nota 1.
Idem a nota 1.
5
Idem a nota 1.
4
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Os arquétipos criam os símbolos que representam o desconhecido. “Quando algo
ocorre na vida que corresponde a um arquétipo, este é ativado e surge uma compulsão que se
impõe a modo de uma reação instintiva contra toda razão e vontade, ou produz um conflito de
dimensões eventualmente patológicas, isto é, uma neurose” (JUNG, 1933-1955, p.58).
Os arquétipos são como uma moldura, ou uma fôrma vazia. Nesta tentativa de
explicação, Jung [1938/1954]/ (2000)6 também não era bem compreendido:

Sempre me deparo de novo com o mal-entendido de que os arquétipos são
determinados quanto ao seu conteúdo, ou melhor, são uma espécie de “ideias”
inconscientes (...). O arquétipo é um elemento vazio e formal em si, nada mais sendo
do que uma facultas praeformandi, uma possibilidade dada a priori da forma da sua
representação. O que é herdado não são as ideias, mas as fôrmas, as quais sob esse
aspecto particular correspondem aos instintos igualmente determinados por sua
fôrma (JUNG, 1954, § 155).

O psicanalista esclarece abaixo que os arquétipos, embora seguindo um padrão, podem
assumir diversas formas ao adentrar o consciente individual, que é único e diferente em cada
ser humano: “O arquétipo representa essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se
modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que variam de
acordo com a consciência individual na qual se manifesta (JUNG, 1933-1955, p.17)”.
Embora o universo arquetípico possa ser assimilado como algo imperceptível, segundo
Grof (1999) ele está factualmente presente na nossa realidade material do dia-a-dia.
“[...] ele representa uma dimensão supra ordenada que dá forma e informa as
experiências de nossa vida do dia-a-dia. O domínio arquetípico, dessa maneira,
representa uma ponte entre o mundo da matéria e o campo indiferenciado da
Consciência Cósmica. (GROF, 1999, p.61)

6

Idem a nota 1.
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2.3 As Doze Categorias Arquetípicas de Mark e Pearson

Grof (1999) explica que desde os mais remotos tempos, os arquétipos podem ser
representados ou personificados por um signo, um mito, uma fábula. E estes estão sempre
ativos nas culturas dos países e em todo o inconsciente coletivo. Estas representações ajudam
a entendê-los melhor e a identificá-los sob quais aspectos eles se comunicam com os instintos
humanos, inerentes a todos.
Por isso, serão apresentadas as doze categorias de arquétipos elaboradas no livro O
herói e o fora-da-lei – como construir marcas extraordinárias usando o poder dos
arquétipos. Cada uma das personificações arquetípicas traz suas metas e medos, estratégias e
dons para alcance de seus objetivos. Deste modo, fica mais fácil a assimilação dos mesmos.
Além dessas características, os arquétipos podem ser representados em diversos níveis, cada
um mais profundo que outro. De modo que, ainda que as marcas e a publicidade os expressem
de maneiras distintas, identificar quais arquétipos estão por trás de cada elemento, permanece
possível.

2.3.1 Inocente

Uma casinha na floresta com uma cerca branca, uma estrela cadente, um campo de
flores, tudo que remete a meta de ser feliz, de viver num paraíso, está ligado a este arquétipo.
Em tempos onde os dias são cada vez mais acelerados e complexos, frequentemente se
manifesta uma atração interior por este arquétipo que busca tranquilidade, simplicidade e uma
vida utópica. O maior medo do inocente é fazer algo errado que traga uma punição. Os
maiores dons do inocente são a fé e o otimismo. Encontram-se características deste arquétipo
em imagens que remetem à pureza, santidade, tradicionalismo, romantismo, ingenuidade,
encantamentos (MARK; PEARSON, 2003, p.63-65).
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Quadro 1 – Os níveis do arquétipo Inocente
Nível 1

Quando o arquétipo Inocente é evocado no
nível mais raso, ele é representado por
aspectos da infância, da ingenuidade, da
dependência, da obediência, da confiança.

Nível 2

Neste nível um pouco mais profundo, o
Inocente é representado pelo espírito da
renovação, reinvenção, restauração,
purificação.

Nível 3

No nível mais profundo, o arquétipo se
manifesta quase que por um senso místico de
unidade, de integridade, do “ser” ao invés do
“fazer”.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.2 Explorador

Ao contrário do Inocente que quer viver num paraíso por direito ou mudanças internas
suas, o Explorador quer conquistar um mundo melhor. Ele quer liberdade. Quer descobrir
quem ele é mediante a exploração do mundo. Sua maior meta é ter uma vida mais gratificante,
mais autêntica e seu maior medo é cair na conformidade, vagar sem metas, tornar-se
desajustado, inexistir. Para isso, o explorador faz viagens, experimenta coisas novas, foge do
tédio. Seus dons são representados pela autonomia, ambição, obstinação. Freqüentemente é
representado pelo aventureiro, andarilho, peregrino, descobridor, anti-herói, rebelde (MARK;
PEARSON, 2003, p.79-81).
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Quadro 2 – Os níveis do arquétipo Explorador
Nível 1

Nos níveis mais superficiais, o Explorador é
evocado onde há incentivos a “por o pé na
estrada”, ir ao encontro da natureza, viajar o
mundo.

Nível 2

Num nível mais intermediário, as mensagens
apelam para buscar a própria individualidade,
realizar-se.

Nível 3

No nível mais profundo, o arquétipo é
representado por aquilo que mostra o querer
ser único, singular e individual.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.3 Sábio

Este arquétipo é ilustrado por aquele que quer pensar por si próprio; que quer aprender
e crescer. Muitas vezes é representado pelas figuras do erudito, do professor, do pesquisador,
do filósofo, do mentor, mas também do detetive, do jornalista, do especialista. Seu maior
desejo é conhecer a verdade e compreender o mundo. Seu maior medo é ser enganado ou ser
ignorante. Para isso, ele busca conhecimento, auto-reflexão e compreensão dos processos do
pensar. Muitas vezes é mostrado nas virtudes da inteligência e sabedoria (MARK;
PEARSON, 2003, p. 95-96).
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Quadro 3 – Os níveis do arquétipo Sábio.
Nível 1

O Sábio no primeiro nível é apresentado pela
busca

da

objetividade

verdade,
e

pela

pelo

desejo

dependência

de
dos

especialistas.

Nível 2

Uma camada abaixo, vê-se o arquétipo em
questão simbolizado no ceticismo, no
pensamento crítico, no ser especialista.

Nível 3

Por fim, o sábio pode ser expresso pelo ser
mestre.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.4 Herói

O Herói, o Fora-da-lei e o Mago, são arquétipos que sempre criam identificação,
sobretudo porque falam de mudança. O Herói é aquele que sempre triunfa sobre o mal, a
adversidade, o desafio e por isso é sempre uma fonte de inspiração. O Herói, também
mostrado como o guerreiro, o atleta, o libertador, é aquele que prova seu valor por meio da
atitude corajosa apesar das dificuldades. A maior apreensão deste é fraquejar, ficar vulnerável.
Para que isso não ocorra, busca cada vez mais ser forte e competente.

O maior dom

despertado através deste arquétipo é a coragem (MARK; PEARSON, 2003, p. 113-115).
Quadro 4 – Os níveis do arquétipo Herói
Nível 1

Na base das representações, o Herói é
apresentado pelo competente que consegue
provar isto pela competição.

Nível 2

Aqui é ilustrado pelo soldado que serve seu
país, comunidade ou família.

Nível 3

Mais profundamente está o que usa sua força,
competência e coragem para fazer a
diferença para o mundo ou para alguém.
Fonte: Mark e Pearson (2003)
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2.3.5 Fora-da-lei

A transgressão das regras sempre foi atrativa. O bad boy, a sereia, despertam um misto
de medo e sedução. Ainda que brevemente, todos querem ser como eles. Suas maiores
motivações são a vingança ou a revolução. Querem destruir o que lhes atrapalha e temem não
ter poder. Para isso, buscam destruir algo, chocar. Seus dons são despertados pela vontade
radical de liberdade. O explorador se sente só e vai em busca de sua identidade. O fora-da-lei
se sente fraco e então procura poder (MARK; PEARSON, 2003, p.131-137).

Quadro 5 – Os níveis do arquétipo Fora-da-lei
Nível 1

É apresentado como aquele que está
marginalizado, desajustado em um grupo,
fora da moralidade convencional.

Nível 2

Aquele que se comporta de modo chocante
ou destruidor.

Nível 3

Trazido na imagem do rebelde ou
revolucionário.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.6 Mago

O Mago é aquele que procura os fundamentos das leis que governam as coisas para
transformas as mesmas. É muitas vezes retratado no curandeiro, na bruxa, no feiticeiro, no
alquimista. Mas hoje é possível vê-lo nos cientistas e até nos psicólogos procurando os
segredos humanos. A meta do mago é tornar os sonhos realidade. Seu maior medo é ver suas
atitudes tendo conseqüências negativas inesperadas. Seu dom é o de encorajar resultados
(MARK; PEARSON, 2003, p. 147-153).
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Quadro 6 – Os níveis do arquétipo Mago
Nível 1

Neste nível o Mago é mostrado através de
momentos mágicos de transformação.

Nível 2

Aqui é trazida a experiência do fluxo ao ver
o exterior e o interior em sincronia.

Nível 3

Vem à tona os milagres, o passar da visão
para a manifestação.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.7 Cara comum

O objetivo do Cara Comum é ser igual às outras pessoas. Ele geralmente é
representado por alguém que usa roupas básicas e pouco chamativas. No meio político
populista e em movimentos igualitários esse arquétipo é bastante evocado. Este arquétipo se
desperta fortemente na vontade de querer se conectar a outras pessoas, pertencer e adequar-se
a um grupo. Seu maior medo é se destacar e por isso ser rejeitado. Seus maiores dons se
manifestam no ser realista, empático, e ausente de vaidades (MARK; PEARSON, 2003,
p.171-175).
Quadro 7 – Os níveis do arquétipo Cara Comum
Nível 1

O mais básicos dos nível do Cara Comum é
mostrado no órfão que se sente sozinho,
buscando filiação.

Nível 2

É a típica pessoa buscando a sua “tribo”, que
está procurando se encaixar, fazer amigos.

Nível 3

Representado pelo humanitário que acredita
na dignidade natural de todos independente
das suas capacidades ou circunstâncias.
Fonte: Mark e Pearson (2003)
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2.3.8 Amante

O arquétipo do amante governa todos os tipos de amor humano. Desde a amizade, até
o amor romântico e o amor paternal e espiritual. Também se apóia no desenvolvimento da
sexualidade. O desejo básico do amante é experimentar um prazer sensual. Sua principal meta
é manter um relacionamento com as pessoas, o trabalho, as experiências que ama. O maior
medo do amante é ficar sozinho; ser indesejado; não ser amado. Para que isso não aconteça o
amante faz tudo o que pode para se tornar cada vez mais atraente – em termos físicos,
emocionais e todos os outros. Quando este arquétipo está ativo, a pessoa faz de tudo para
atrair os outros e agradá-los, perdendo às vezes sua própria identidade. Os maiores dons do
arquétipo são a paixão, gratidão, apreço e comprometimento (MARK; PEARSON, 2003,
p.185-187).
Quadro 8 – Os níveis do arquétipo Amante
Nível 1

Neste nível o amante se mostra como aquele
que busca o bom sexo, um grande romance
ou amizade. Cultua o corpo, a beleza física.
Preocupa-se com as aparências.

Nível 2

Mais profundamente, o arquétipo é
apresentado na maneira de como seguir a
própria visão de felicidade e comprometer-se
com a pessoa ou objeto amado.

Nível 3

Aqui é evocado o amor espiritual, a autoaceitação e a experiência do êxtase.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.9 Bobo da Corte

Ao contrário do amante e do Cara Comum que sacrificam suas próprias personalidades
para serem aceitos, esse arquétipo quer mostrar que é possível ser autêntico e ser amado por
todos. Quer mostrar que é muito melhor se divertir com os outros do que sozinho. Ele inclui o
palhaço, o malandro, o comediante, o animador, crianças pequenas com sua espontaneidade e
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todos que gostam de brincar ou “bancar o bobo”, ser a “alma da festa”. O habitat desse
arquétipo é o parque de diversões, os barzinhos, os salões de festa, qualquer lugar onde
pessoas possam se divertir. Seu lema é viver o presente com alegria total. Sua meta é se
divertir e alegrar a todos. Seu medo é se aborrecer ou ser maçante. Para isso, ele faz piadas,
brinca, procura ser engraçado (MARK; PEARSON, 2003, p. 203-209).
Quadro 9 – Os níveis do arquétipo Bobo da Corte
Nível 1

Neste primeiro nível, o Bobo da Corte é
incluso em mensagens que falam de diversão
na vida.

Nível 2

Agora, o arquétipo é apresentado usando de
esperteza para enganar os outros, livrar-se
dos problemas e se desviar das dificuldades

Nível 3

Aqui já se mostra mais maduro e sabe
aproveitar seus dons para viver intensamente
o bom da vida.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.10 Prestativo

O que o Prestativo mais quer é se doar aos outros. É um altruísta. Teme a
instabilidade, mas não por si e sim pelos desafortunados que possam sofrer com ela. Está
tradicionalmente associado à imagem da enfermeira, dos pais, dos professores, do policial de
bairro, o cuidador, o ajudante... Tudo o que mais quer é ajudar e rejeita o egoísmo e a
ingratidão (MARK; PEARSON, 2003, p. 217-223).
Quadro 10 – Os níveis do arquétipo Prestativo
Nível 1

É associado a alguém que cuida de seus
dependentes.

Nível 2

Busca ser equilibrado, cuidando de si ao
cuidar dos outros.

Nível 3

Preocupa-se com o mundo como um todo.
Fonte: Mark e Pearson (2003)
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2.3.11 Criador

Este arquétipo nada tem a ver com problemas para sua aceitação em grupos. O que ele
mais quer é se expressar. Associa-se frequentemente ao pintor, escritor, designer, cozinheiro,
e tudo que envolver o processo criativo. O que o Criador mais quer é criar algo de valor
duradouro. Sua meta é dar forma às suas visões. Seu maior medo é ter uma execução
medíocre (MARK; PEARSON, 2003, p. 235-238).
Quadro 11 – Os níveis do arquétipo Criador
Nível 1

No parâmetro mais básico, o Criador é
representado como alguém criativo,
inovador.

Nível 2

Neste nível as representações são em torno
de alguém que consegue dar forma a própria
visão.

Nível 3

No patamar mais profundo co criador
influencia a cultura e a sociedade com sua
criação.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.3.12 Governante

O Governante quer conquistar e manter seu poder. Ele acredita que esse é o melhor
caminho para proteger a si mesmo, sua família e amigos. Sua imagem está ligada aos reis, aos
políticos, aos pais de família, ao gerente ou administrador e até mesmo ao cidadão
responsável ou pessoa exemplar. O que o governante mais deseja é ter o controle. Seu
objetivo é ser próspero e bem sucedido nos negócios ou na família. Seu maior medo é ser
desautorizado (MARK; PEARSON, 2003, p. 251-253).
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Nível 1

Quadro 12 – Os níveis do arquétipo Governante
Aqui o governante é mostrado como uma
pessoa responsável pela própria vida.

Nível 2

Na próxima camada, o governante exerce a
liderança em sua família, grupo ou trabalho.

Nível 3

No último nível ele é o líder da comunidade
ou campo de atuação.
Fonte: Mark e Pearson (2003)

2.4 Comunicação e Arquétipos

No decorrer da nossa explicação ficará claro que os arquétipos são as energias mais
poderosas que existem e quando ativados corretamente, nos dão um poder
incomensurável. É melhor avisar que, como já foi dito, arquétipos não são
brincadeira de criança; portanto é preciso muito cuidado na utilização deles. O uso
correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso.
Não existe meio termo neste assunto. É como manusear uma bomba atômica. É
preciso saber o que se faz (COUTO, 2004, p. 14).

Para entender o poder desta “bomba atômica”, Couto (2004), cita o psiquiatra Dr. John
Weir Perry, que explica que os “arquétipos induzem emoções, através dos neurotransmissores
e daí temos os sentimentos conscientes. Advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e
controlar um comportamento.” (COUTO apud PERRY, 2004, p. 15).
O que está em jogo na modernidade são as motivações humanas. Tudo pode ser
vendido e todo comportamento humano pode ser moldado se, para isso, quem quiser vender
algo utilizar corretamente os arquétipos em sua publicidade, marketing, comunicação.
(COUTO, 2004, p. 21).
As comunicadoras Helen Petry e Roberta Del-Vechio de Oliveira e Silva (2004) em
seu artigo Os arquétipos nas propagandas de revistas femininas, afirmam que mesmo os
meios de comunicação de massa já perceberam a grande potencialidade dos símbolos
arquetípicos em sua estratégia comunicacional, visto que estes criam uma vinculação a temas
familiares ao consumidor que, ainda que inconsciente, sofre uma ativação de desejos,
lembranças primordiais, enfim, formas infinitas de fácil identificação que podem se
manifestar, inclusive na forma de estereótipos (PETRY; SILVA, 2004, p. 4).
As autoras citam Randazzo:

[...] mesmo que os procedimentos da comunicação de massa modifiquem, de alguma
forma, o conteúdo original da mensagem, quando se utiliza uma imagem arquetípica
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há maior chance de permanecer o sentido inicial, em razão do caráter universal e
atemporal do arquétipo. Através da criação de personagens míticos ou de imagens
arquetípicas, a publicidade funciona como os deuses gregos, onde podemos projetar
nossos sonhos, medos e fantasias (PETRY; SILVA apud RANDAZZO, 2004, p.4).

Mark e Pearson (2012) esclarecem que tudo que se torna um símbolo, seja uma marca
ou um ídolo do cinema, chega a este patamar de sucesso devido a sua identidade ou
representação arquetípica. O seu êxito perante o público, não depende necessariamente de um
bom trabalho feito ou de questões éticas e morais, mas sim de continuarem alimentando e
fomentando esta representação. Madonna pode mudar inúmeras vezes seu estilo de vida.
Sempre será símbolo do “rebelde extravagante”. Meg Ryan e Tom Hanks, embora mudem
constantemente de papel, sempre representarão o “inocente ingênuo”. Ainda que parte do
público os ame e outros os odeiem, eles sempre serão notáveis (MARK; PEARSON, 2003, p.
15-16).
Do tempo onde o marketing de diferenciação era suficiente para se sobressair perante a
concorrência, chega um novo momento em que este sozinho pode já não ser mais tão
satisfatório. Com o advento das tecnologias que a cada segundo evoluem, produtos de
diferentes marcas se equiparam em pouco tempo. Esta é a era dos significados. Em 1983, em
Wall Street, empresas inteiras foram adquiridas pelo simples fato de possuírem uma marca.
Os produtos destas não eram únicos e inovadores – a concorrência tinha outros quase
idênticos. Mas não possuíam algo que se tornaria a maior moeda no mercado atual: um
significado universal icônico (MARK; PEARSON, 2003, p. 22-23).
Arquétipos tem um vigor, que, segundo Jung, ultrapassam as barreiras do tempo,
espaço e cultura (MARK; PEARSON apud JUNG, 2003, p.44). Entretanto, ainda que o
mesmo arquétipo seja explorado ao longo dos anos, é preciso que as empresas saibam
sofisticar o seu uso, adaptando-o às realidades de seus consumidores. Um exemplo dado pelas
autoras citadas é o da história infantil da Cinderela, representação arquetípica do Amante.
Este arquétipo foi reutilizado inúmeras vezes, como no filme Uma linda mulher, entre tantos
outros cujo público nunca se cansa de rever. Mas é preciso estar atento que, embora o enredo
seja o mesmo, sempre haverá os consumidores que “compram a história” de uma moça
virtuosa, que trabalha duro e não desiste do amor, assim como os que apreciam a temática da
moça que por dinheiro se casa com um desconhecido (MARK; PEARSON, 2003, p.48-49).
Abaixo, segue um quadro que ilustra na prática exemplos de marcas que se
apropriaram de um arquétipo despertando com êxito uma motivação humana:
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Quadro 13 – Exemplos de marcas de sucesso que utilizaram arquétipos
Arquétipo
Criador
Prestativo
Governante
Bobo da Corte
Cara Comum
Amante
Herói
Fora-da-lei
Mago
Inocente
Explorador
Sábio

Os arquétipos e suas funções básicas na vida das pessoas
Ajuda as pessoas a
Exemplo de marcas
Criar algo novo
Williams-Sonoma
Ajudar os outros
AT&T
Exercer o controle
American Express
Se divertirem
Miller Lite
Estarem bem assim como são
Wendy’s
Encontrar e dar amor
Hallmark
Agir corajosamente
Nike
Quebrar as regras
Harley-Davidson
Influir na transformação
Calgon
Manter ou renovar a fé
Ivory
Manter a independência
Levi’s
Compreender o mundo em que vivem
Oprah’s Book Club
Fonte: Mark e Pearson, 2003.

2.5 Os Estereótipos e Arquétipos

A palavra estereótipo vem do grego (steros + typos) ou “impressão sólida”, mas
segundo Brito e Bona (2014):

Apesar de sua etimologia grega, o termo estereótipo (steros + typos) é na verdade
bastante recente. Ele data do século XIX, quando Firmin Didot revolucionou as
técnicas de impressão então vigentes, que ainda partiam do legado de Johannes
Gutenberg. Didot aboliu a impressão a partir dos símbolos removíveis, de
Gutenberg, e introduziu a impressão por meio de placas inteiras de metal fundido,
técnica chamada estereotipia. Essas placas, nas quais estava geralmente gravada toda
uma página de um livro, podiam desse modo ser copiadas e reutilizadas, o que
conferiu à impressão, e obviamente à imprensa, uma velocidade de produção muito
maior que outrora. Por fim, estereótipo era o nome de tal placa metálica. (BRITO E
BONA, 2014, p. 16).

Mas, segundo os autores, foi no século XX que Walter Lippmann começou a chamar
de stereotypes as imagens pré-concebidas que mediam nossa relação com a realidade: “Um
estereótipo seria então um ‘tipo social’, uma representação comum posta em larga circulação,
mas que não necessariamente faz jus à realidade: ela existe somente enquanto representação
social de um dado real (BRITO, e BONA apud LIPPMANN, 2014 p. 17)”.
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Brito e Bona continuam sua contextualização com o auxílio de outros autores. Eles
mostram que existem duas teorias referentes à adequação do estereótipo que, em alguns
aspectos se opõem, mas que por fim se completam. A primeira é a teoria de Ruth Amossy, a
qual diz que os estereótipos contribuem para que grupos sociais reafirmem sua pertença ao
seu grupo, pois ao estereotipar estão se diferenciando, se distinguindo. Muitos querem
pertencer a algum grupo e quando são estereotipadas, ou “[...] reafirmadas em seu grupo,
ocasionará a reafirmação a aquilo que esta já se sente parte, aumentando sua autoestima em
relação ao seu grupo pertencente”. (BRITO E BONA apud AMOSSY, 2014, p. 19)
A segunda teoria sobre estereótipo vem de Homi K. Bhabha, qual nos diz que
estereótipo é aquilo que há na coletividade. É equivalente a padrões existentes dos discursos
culturais. O grande problema do estereótipo é que ele é uma falsa representação da realidade,
pois não corresponde verdadeiramente à realidade, tende a “maquiar” para se enquadrar, ou
seja, é um desejo de pertença.

Em outras palavras, dois grupos acabam por não se enxergarem mutuamente com
clareza, mas sim a partir de noções disformes acerca do outro. Ora, se a psicologia
social nos ensina, segundo Amossy (2011), que esse jogo de diferenciação
desempenha um papel importante na visão de si e de pertencimento ao grupo, podese, a partir de Bhabha, inferir que mesmo a noção de si passa pelo grau da
irrealidade, já que é filtrada e motivada pela estereotipagem do outro (BRITO, e
BONA apud BHABHA, 2014, p. 20).

As autoras Mark e Pearson (2003), fazem uma crítica ao marketing e a publicidade
que se utilizam de estereótipos, ao invés de arquétipos:

A maioria dos profissionais de marketing não compreende os arquétipos e só pensa
em termos de segmentação de mercado; por causa disso, eles tem a infeliz tendência
de reduzir os arquétipos a estereótipos. [...] Em vez de se ligar a imagens
potencializadoras, a representação da “supermulher” moderna na propaganda atual
tornou-se estereotipada, um chavão. A maioria das mulheres se irrita quando vê mais
um retrato da esposa-mãe-profissional frenética e ocupadíssima. Elas não se sentem
compreendidas. Pelo contrário, sentem-se trivializadas, do mesmo modo como antes
se sentiam humilhadas pelas imagens estereotipadas da dona de casa (MARK;
PEARSON, 2003, p. 50-51).
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2.5.1 Ponderações sobre Arquétipos versus Estereótipos

Posto as teorias acima, nota-se que os estereótipos aparentam ser representações
“rasas” sobre algum aspecto exterior que não se aprofunda, só responde superficialmente. Já
os arquétipos ao contrário, tem um sentido profundo na qual tendem a responder anseios
internos.
O estereótipo é algo de fora para dentro: quem olha de fora vê e cria uma associação
que se caracteriza por comportamentos, roupas, jeitos, etc., tudo aquilo que aparentemente é
semelhante. O estereótipo é externo, é superficial, é exatamente o que se vê, o que se faz, o
que se come, etc. Este conceito não vem carregado de argumentos internos, ou seja, não
procura responder porquês, mas sim caracterizar externamente.
Pode-se dizer que os arquétipos agem de dentro para fora, ou seja, há algo interior que
o mantém existente. Já os estereótipos, agem de fora para dentro, partem de signos externos.
O arquétipo tende a ser realidade. Por sua vez, o estereótipos tende a ser expectativa.
O primeiro possui características padrão enquanto conteúdo do inconsciente coletivo, mas ao
tomar forma no consciente pode assumir diferentes maneiras de se externar, inclusive como
estereótipos.
A diferença dos dois se dá no momento em que se tenta explicar “como é tal
arquétipo”. Neste ponto passa-se a compor os estereótipos. Por exemplo: para o arquétipo
Amante, temos o estereótipo de mulher sensual, usando vestido curto e batom vermelho.
O arquétipo é o que motiva a ser, é inconsciente, é um fator interno, está além da
consciência, não é uma ideia e nem algo palpável, mas está presente na sociedade desde
sempre e se repete independente da cultura. Estereótipo é a caracterização do arquétipo. Só é
capaz de compor fatores externos. É uma forma de representação preconcebida superficial
moldada por fatores culturais.

3 FUNDAMENTAÇÕES PARA A ANÁLISE DAS CAPAS

3.1 Sobre a Análise de Imagem

É difícil demonstrar uma definição simples e que envolva todas as maneiras de
empregar o termo “imagem”. Joly (1994) explica que se deve compreender “imagem” como
algo que não remete para o visível, mas que toma alguns traços do visual, pois depende
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sempre da produção de um sujeito que a produz. Portanto “imagem” é tudo aquilo que
desfruta do mesmo processo de representação (JOLY, 1994, p. 13).
Desde a pré-história o homem produz imagens e é capaz de reconhecer uma imagem
figurativa, seja qual for seu contexto histórico e cultural. E foi esse tipo de compreensão que o
levou outrora a pensar que o cinema mudo era uma linguagem universal e que a chegada do
som arriscava a individualizá-lo (JOLY, 1994, p. 46).
Para a autora citada, mesmo nos efeitos visuais que remetem a realidade, existem
diversas diferenças entre a imagem e o que é real, como por exemplo, a profundidade e a
bidimensionalidade, a alteração da cor, a mudança de dimensões, a ausência de movimento, o
cheiro, entre outros. Isso é resultado das transposições que permitem reconhecer uma
semelhança da realidade, por um lado integrando as regras de transformações e por outro
esquecendo as suas diferenças (JOLY, 1994, p. 46).
A imagem é uma linguagem específica e heterogênea, que se distingue do mundo real
e que mostra signos particulares a uma apresentação escolhida forçosamente. Reconhecer os
principais instrumentos desta linguagem e o que ele significa é ter a liberdade de fazer a sua
própria interpretação (JOLY, 1994, p. 53).

3.2 Cor em comunicação

Na construção de uma mensagem gráfica é necessário seguir um código visual com
espaço, linha, forma, tom e cor. Farina (2011) afirma que a cor é o elemento mais rico e
vigoroso do código visual gráfico. A cor tem um peso na construção gráfica, e por isso ela não
pode ser resolvida opcionalmente por percepção estética ou gosto pessoal (FARINA, 2011,
p.116).
A cor é uma característica importante na moda, estando ligada diretamente ao estilo de
vida e a maneira que cada sociedade reage em determinados momentos. O autor comenta:

O homem tendo acrescentado às cores do espectro solar outras gamas decorrentes de
suas experiências no campo da Química, passou a ter possibilidades mais amplas e
diversificadas para exercitar sua criatividade na configuração de um novo gosto
contribuindo com a sua parte para o surgimento de um estilo renovado (FARINA,
2011, p. 116).

Na construção de um produto ou marca, a escolha da cor só poderá ter relevância após
ser decidido a categoria social e a faixa etária do público consumidor potencial. Dependendo
do seu público-alvo, a cor pode ofuscar seu produto. Um casal de jovens, por exemplo, tem
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preferências opostas do que as de um adulto ou idoso de gosto mais conservador (FARINA,
2011, p.118).
Como Farina (2011) diz, a publicidade retrata as tendências do momento, pois ela se
caracteriza como um revelador sociocultural, enfatizando e criando um ambiente que realça o
desejo, onde se adapta ou antecipa a manifestação do desejo do consumidor, assim
satisfazendo-o mesmo que temporariamente (FARINA, 2011, p.118).
A cor por sua vez constitui um importante elemento comunicativo, pois se trata de um
conteúdo de consciência, simples percepção, baseada em nossa sensação visual. O processo
de elaboração da imagem demonstra como abstraímos e combinamos as cores, através da
criatividade (FARINA, 2011, p. 119).
A sensação da cor não é algo que possa entrar na consciência por conta própria. Esta
precisa se dispor ativamente a percebê-la, prestando atenção e registrando-a para que o ego
procure nos recintos da memória, as coisas que deseja se lembrar (FARINA, 2011, p. 119).
Entende-se assim o potencial emocional das cores no ser humano:
[...] A cor [é] um elemento que suscita sentimentos, juízos, avaliações e que nos
oferece, via sensibilidade, a compreensão de que o que desejamos é algo lindo, feio,
agradável, desagradável, conveniente ou inconveniente (FARINA, 2011, p. 119).

3.3 As capas como mídia

As capas são a identidade de sua publicação, carregam suas intenções e seu
posicionamento diante de como a revista é pensada. Principalmente, a capa diz quem pode ou
não pode estar nela e de que maneira pode estar. Trindade (2015) cita Koop, dizendo que é
preciso que o leitor tome conhecimento do que e como a revista fala logo no primeiro flerte.
Todas as capas trazem elementos fixos, como por exemplo, os logotipos, e os elementos
móveis, como o estilo da fotografia e das cores. O que proporciona aos leitores dizer que a
cada edição o número mudou, mas a essência da revista continua a mesma (TRINDADE apud
KOOP, 2015, p. 1).
Koop explica no artigo de Trindade (2015) que capas devem gerar uma cadeia de
ações imediatas, baseadas nos quatro “-me” do Mr. Magazine7: “olha-me, pega-me, folheiame e compra-me”. Essa ação é encerrada pelo sucesso de uma publicação. Mas nem sempre
7

Pseudônimo de Samir Husni, diretor do Magazine Innovation Center, da Universidade do Mississippi. Também
é professor da Escola de Jornalismo desta Universidade e mantém um blog sobre revistas:
www.mrmagazine.wordpress.com. Acesso em 15/11/2017.
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essa cadeia se conclui e é importante saber que ainda assim, isso não significa que a revista
não foi experienciada (TRINDADE apud KOOP, 2015, p. 2).
O leitor, quando se depara com uma revista, precisa se identificar com a figura
fotografada, o nome da publicação e a chamada principal, ainda que não a pegue. A autora
ainda comenta que “ao se deparar com a capa da revista, com o texto verbo-visual nela
escrito, deve-se saber rapidamente que a publicação “x”, fala sobre “y”, do modo “w”. Isto
porque a capa é feita para ser lida em meio a outras capas” (TRINDADE, 2015, p. 9).
A interação com que as capas das revistas compartilham as informações e os temas
nelas abordadas com os seus leitores, é individual e direto. Trindade argumenta:

Não é raro assistir ao noticiário televisivo, por exemplo, e ver mencionada uma
matéria de capa de alguma revista. Tampouco é difícil notar a capa de uma revista
fazendo menção à outra capa, ainda que seja da publicação concorrente. Também de
forma menos explicita, vemos que os meios falam sobre os mesmo assuntos, mesmo
que não se consultem previamente sobre isso (TRINDADE, 2015, p. 10).

4 JUVENTUDE EM CONTEXTO

Para Peralva (2007), no livro Juventude e contemporaneidade, os processos que
ocorrem no marasmo social das idades da vida são múltiplos e convergentes. No primeiro
momento, a criança se torna um objeto de atenção particular e um projeto educativo
individual, que qualifica a vida dela na sociedade adulta. Enviar uma criança à escola traduz a
ideia que ela passa a ser este objeto no seio familiar, mas por outro lado, essa separação é
necessária para os sentimentos individuais, sendo importante para os vínculos afetivos nas
relações entre o indivíduo e a sociedade (PERALVA, 2007 p. 15).
O desenvolvimento natural do ser humano, conforme as idades passam, mais do que
puramente biopsíquico, está ligado aos fenômenos social e histórico. No lento processo de
construção da modernidade, a autora denomina “ação voluntária” aquilo que todos tem
internamente como costumes e comportamentos em sua educação, vindos deste mesmo
processo moderno (PERALVA, 2007 p. 13).
Melucci (1996) afirma que a construção da ação humana é idealizada em uma
sociedade de signos e de relações sociais. Uma sociedade agrupada é produzida na definição
do eu, afetando a estrutura biológica e motivacional da ação humana, existindo ao mesmo
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tempo, uma crescente possibilidade de atores sociais controlarem suas condições e suas ações.
A experiência humana é construída, cada vez mais, por investimentos cognitivos, culturais e
materiais, que são diretamente ligados às transformações que informam a alta densidade de
manterem-se e modificarem-se (MELUCCI, 1996 p. 5).
Quando a infância é deixada para trás e são dados os primeiros passos à fase adulta na
juventude, tem-se o momento da vida onde começam os confrontos do tempo como uma
dimensão significativa e contraditória da identidade. É durante a adolescência que a
importância da dimensão do tempo, e da experiência do envelhecimento, se tornam
conscientes e assumem conotações emocionais (MELUCCI, 1996 p. 8).
Os meios de entretenimento tem um grande poder de influência na vida das pessoas,
seja na forma de agir, de falar e até mesmo de pensar. Os jovens são os mais influenciados,
pois são tachados de não escutar a ninguém e acreditar neles mesmos. Desta forma, a rebeldia
juvenil influenciada particularmente por filmes e músicas mostra um mundo novo para os
jovens. A cada década surgem novas inspirações, novos entretenimentos, novas crenças para
os jovens lutarem pelas suas verdades (NARDI, 2014 p. 1).

4.1 Panorama das transformações sociais dos jovens

Uma elucidação geral sobre o que viveram as gerações das décadas de 1980 a 2010
será feito abaixo. Este período será analisado para que se compreenda quem era e quem é o
público-alvo das capas analisadas adiante.

4.1.1 Os anos 80

Patrícia da Silva Stefani (2005), em seu artigo Moda e comunicação: a indumentária
como forma de expressão, cita um encarte da Revista Cláudia que mostra que a moda dos
anos 80 se alternava em dois momentos opostos: os das cores fortes e reluzente do new wave
no começo da década, e o do domínio do preto, criados pelos movimentos punk e dark. A
epidemia das academias de ginásticas e as dietas refletiam uma nova tendência de beleza, o
culto ao corpo.8
Os gostos e formas marcaram a democracia da moda daquela década. Eram peças
justas ou amplas, cores contraditórias, escuras ou claras, formas simples ou exageradas. As
8

Trecho citado de encarte da Revista Cláudia, número 481, encarte especial de 40 anos, Editora Abril.

44

mulheres começaram a adotar peças do guarda-roupa masculino, como as ombreiras. Por sua
vez, a moda masculina passou a exibir calças de veludo, camisas com listras ou estampas
florais (STEFANI, 2005 p. 30).
Séries como Bonanza, Casei com uma Feiticeira, O Homem invisível, marcaram a
vida dos adolescentes daquela época. A tão famosa série Dallas, amada por muitos e odiadas
por outros, marcou o início dos anos 80. Da América surgiram grandes sucessos televisivos
como Cosmos, Hill Street Blues e o maior deles: As panteras. Essa década ficou marcada pelo
fim da Guerra do Vietnam, na qual a televisão contribuiu muito para o fim dessa parte da
história (MISSIKA, p. 5).
A música, principalmente o rock nos anos 80, teve uma grande influência na vida dos
jovens. Foi uma geração que cresceu e amadureceu com a influência da música. No Brasil, a
música sempre teve ligação a contextos históricos, e nessa década não foi diferente
(ARAÚJO, 2011 p. 11).
Nelson Motta criou o termo que se tornou a manifestação de um novo estilo musical
no país, o BRock, citando os acontecimentos relacionadas a essa geração, com mensagens do
processo de redemocratização. E para Renato Russo, a juventude brasileira da época buscou o
rompimento com o MPB (ARAÚJO, 2011 p. 13).
As metrópoles tiveram fortes estilos músicas como o punk, o pós-punk, a new wave e o
tecnopop, formando uma geração do rock e conquistando seu espaço. Bandas como
Verminose, Voluntários da Pátria, os Agentts, o Azul 29 e Ira, começaram a ganhar
visibilidade no cenário musical (ARAÚJO, 2011 p. 17).

4.1.2 Os anos 90

Nos anos 90, a moda pulverizada aparece dividida. O minimalismo é uma das
principais vertentes, pois reafirma a simplicidade, onde a extravagância lembrava o excesso
visual dos anos 80 (PALOMINO, 2003 p. 26).
Ao longo dessa década, a evolução de tendências e estilos eram cada vez mais difícil
de classificar, resultando numa multiplicidade da moda. Uma complexidade de mensagens
que se tornava algo impossível de descrever (PALOMINO, 2003 p. 17).
Foi nessa década que o esporte se estendeu de modo incontestável para fora das
quadras, transformando o tênis em calçado oficial dos jovens. Esse início do crossover
esportivo com a moda de rua foi dado por Madona, em 1994, quando a cantora pop usou um
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vestido que adaptava as três listras da Adidas aplicadas lateralmente numa malha
(PALOMINO, 2003 p. 18).
Uma década marcada pela censura à imprensa e a produção artística, e ao mesmo
tempo por uma situação de liberdade de expressão pelo fortalecimento de franquias
democráticas. Com isso, a mídia assume um papel na sociedade de oferecer espaço para
manifestações artísticas (BARROS; DORNELAS; SILVA, 2010, p. 3).
Consequentemente o cenário musical brasileiro, revelava artistas de diferentes estilos e
ritmos musicais que em sua maioria criticavam as condições sociais e política do país de até
então (BARROS; DORNELAS; SILVA, 2010, p. 2).
Essa variedade de estilos musicais abrangia desde Tiririca e É o Tchan, até Marisa
Monte e Nação Zumbi, refletindo a sociedade em suas diversas instâncias, possibilitando uma
liberdade de preferências musicais dos jovens, independente da sua classe social ou tendência
ideológica (BARROS; DORNELAS; SILVA, 2010, p. 6).
Nos anos 90 a internet passou de instrumento exclusivo de um grupo de pessoas
fanáticas por computadores, a um meio de comunicação para dez milhões de americanos. E
com essa explosão, veio a distribuição dos serviços digitalizados de impressos, voz e vídeo,
fomentando um setor de mídia de massa que podia agora produzir e comercializar seus
produtos online (DIZARD JR. , 2000, p. 14).
No final da década, os canais de TV a cabo superavam as grandes emissoras de TVs,
como as NBC, ABC e CBS, ultrapassando-as em número total de telespectadores, audiência e
principalmente participação no horário nobre. A televisão como meio de comunicação estava
se transformando no meio de massa dos tempos modernos (DIZARD JR, 2000 p. 19).

4.1.3 Os anos 2000

Os jovens dessa década, denominados geração Z, costumavam ter uma renda própria,
devido à mesada que recebiam dos pais, ou trabalhos realizados em horários inversos ao da
escola. Segundo dados do IBGE, os jovens brasileiros têm uma renda anual de
aproximadamente 30 bilhões de reais ao ano, e ainda influenciam as compras dos pais,
estimadas em 94 bilhões de reais. (CERETTA E FROEMMING, 2011, p. 18).
Ceretta e Froemming (2011) citam Solomon destacando que ainda que jovens de uma
mesma faixa etária divirjam entre si, ainda tendem a compartilhar de um mesmo conjunto de
valores que manterão ao longo da vida (CERETTA E FROEMMING apud SOLOMON,
2011, p. 17).
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Uma pesquisa publicada na revista Exame em 2011, realizada na cidade de São Paulo,
mostra as características da geração Z. O resultado dessa pesquisa indica que a maior parte
dos jovens entrevistados com a idade de 14 a 19 anos, faz parte de alguma rede social, 75%
usam celulares e 16% navegam na internet pelo mesmo aparelho. Praticamente todos os
jovens entrevistados dizem ler menos. Dentre eles, 14% preferem jornais e 23% lêem revistas.
De acordo com a empresa responsável pela pesquisa, os jovens dessa nova geração tem uma
maior capacidade de influenciar pessoas por meio da internet, promovendo grandes mudanças
sociais. O coordenador da pesquisa afirma que a geração Z é um fenômeno que cativa e
surpreende, pela capacidade de assimilar as transformações tecnológicas nesse mundo 2.0
(NONATO, 2012, p. 3).
Ceretta (2011) cita oitos normas que Tapsocoott atribui à geração Z, também chamada
geração internet. A primeira norma é a Liberdade: a geração Z deseja liberdade em tudo,
desde a liberdade naquilo que faz até a liberdade de expressão. Os jovens dessa geração
escolhem aonde trabalhar podendo fugir das regras tradicionais do escritório fazendo uma
integração da vida profissional com a vida social. Em seguida vem a Customização: é uma
geração que busca customizar tudo ao seu redor, desde a área de trabalho do seu computador,
ate o toque do celular, o apelido e o entretenimento, o que afeta o mundo profissional, onde
ignora a padronização de cargos trabalhistas.
Escrutínio é o terceiro da lista: os jovens prezam pela transparência. Pesquisam e
acessam informações a respeito de empresas, produtos, entre outros. A quarta norma da lista é
a Integridade: há uma constante procura por saber se os valores das empresas ou dos produtos
estão alinhados aos seus próprios valores. Seguindo com a Colaboração: a geração internet se
destaca como a geração da colaboração e do relacionamento. Os jovens on-line colaboram uns
com os outros em grupos de bate-papo, videogames... Compartilham informações e discutem
sobre marcas, empresas e produtos.
Em sexto vem o Entretenimento: os jovens dessa geração nasceram no meio da
experiência interativa, e é por isso que eles procuram diversão no trabalho, na educação e na
vida social, além de criarem novas exigências para as empresas que querem vender produtos
para os mesmos. Outra norma é a Velocidade: por terem nascido em um ambiente digital, os
jovens contam com este requisito, para manterem um costume adquirido de acompanhar todos
os acontecimentos em tempo real. E tudo deve acontecer rapidamente – ao comprarem um
produto, que a entrega seja instantânea! Por fim, a Inovação: essa geração deseja produtos
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inovadores e modernos que contribuam com seu status nas redes sociais, mantendo sua
autoimagem positivamente (CERETTA E FROEMMING, 2011, p. 18).

4.1.4 Os anos 2010

Embora esta década ainda esteja sendo vivida, se faz importante comentar sobre o
presente, visto que do fim dos anos 2000 para cá, os tempos vem se modificando rapidamente
e é notável que esta geração já vive outra problemática.
A Talent Marcel, uma agência de publicidade brasileira, lançou no início de 2017 um
estudo chamado Mind the gap: desmistificando nosso olhar sobre o jovem. Em parceria com a
emissora Multishow, foram 54 horas de conversa com 21 especialistas, 90 jovens de
diferentes classes sociais, idades e gêneros e 500 jovens de todo o Brasil em pesquisa
quantitativa (COMUNIQUE 9, 2017).
O documentário afirma que se por um lado essa geração dos nascidos pós-2000
precisa provar a qualquer custo seu manifesto pela bandeira de um grupo, por outro lado a
mesma consegue ter acesso a dados, processar informações e difundi-las com mais facilidade.
Narrada pela apresentadora Didi Wagner, o documentário trata sobre a definição do
que é ser jovem nos dias atuais. Abaixo serão apresentadas as teses e opiniões de alguns dos
especialistas que contribuíram na compilação dessa pesquisa documentada.
Segundo o psicanalista Pedro de Santi9, a puberdade é diferente da juventude, sendo a
primeira um processo biológico. Já a juventude, um conceito mais cultural, quando o ser
humano passou da fase de ser criança, mas ainda não é adulto. Criado pelo mundo moderno,
os jovens começam a quebrar tradições. A definição de cada jovem já não é mais influenciada
pelo estado, família ou religião.
A epistemóloga Nathália Palma10 diz que a essência dos jovens de hoje, como a das
antigas gerações, não mudou. O que mudou foi a forma de manifestação, e isso assusta os
mais velhos. “A principal mudança é no formato, essencialmente por causa da velocidade da
tecnologia. [...] A essência cultural e familiar continua a mesma.”.
Didi Wagner narra no documentário que as motivações básicas da humanidade serão
sempre as mesmas. O que mudará é a forma que elas se revelarão. “Os jovens de hoje se

9

Entrevista proferid para o documentário Mind the gap: desmistificando o nosso olhar sobre o jovem.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vOKK-QhiDfs>. Acesso em: 18 nov. 2017.
10

Idem a nota 9.
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adaptam melhor às mudanças, como os jovens de gerações passadas se adaptaram às
mudanças de suas gerações. Os jovens tem o impulso de buscar a felicidade a qualquer preço,
colocando-a sempre em primeiro lugar. Eles buscam outros troféus na relação com o trabalho.
E um deles é essa felicidade”.
A revolução da informação deu poder ao indivíduo, permitindo que os blogueiros e os
youtubers sejam mais acessados do que grandes jornais de estúdios milionários. Com toda
essa evolução, o conceito que os jovens têm sobre hierarquia e autoridade foi alterado.
Conquista-se os jovens com o conhecimento e a experiência. A real autoridade agora é aquela
que atrai seguidores e influencia de forma positiva as mentalidades. Wagner conclui: “uma
coisa podemos concordar, os jovens de hoje são mais livre. O tempo muda e as gerações
evoluem. É um novo mundo. Um mundo com mais liberdades para ser, fazer e dizer. Os
jovens de hoje são mais livres do que qualquer outra geração já foi”. Mas ao finalizar o
documentário, a psicóloga Lídia Aratangy11 contesta: “Esse papo de que você está livre para
fazer o que quiser desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, está muito mais perto da
loucura do que da liberdade”.

7 A REVISTA CAPRICHO

A Capricho surgiu em 1952 como a primeira revista lançada pela editora Abril
destinada ao público feminino no Brasil. Em formato pequeno e publicações quinzenais,
publicava fotonovelas para jovens donas de casa. As fotonovelas surgiram na Itália, nos
gigantes estúdios de cinema de Cinecittà, que aproveitavam os intervalos entre as filmagens
para produzir histórias românticas em fotos. O sucesso foi enorme e copiado no mundo todo,
assim, que se tornaram líder em seu segmento.
As vendas de 26 mil exemplares do primeiro número subiram para mais de cem mil no
número 9 ainda no ano de 1952 – quando a revista passou de veiculação quinzenal a mensal e
começou a abordar outros temas, tais como: moda, beleza, contos e variedades. Chegaram a
ser vendidos 500 mil exemplares em 1956, a maior tiragem de uma revista na América Latina
até então.
A partir de 1970, as emissoras aderiram à nacionalização do gênero, deixando de lado
os dramalhões latinos. Nessa mesma época, a mulher estava mudando seu papel na sociedade
e seus interesses não se limitavam mais apenas ao lar e à família. Para acompanhar essas
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Idem a nota 9.
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mudanças no perfil da leitora, as revistas precisaram se adaptar. Artigos de moda e beleza
foram sendo incluídos nos periódicos. Ainda na mesma década, as revistas passaram a
acompanhar mais de perto esses novos anseios das mulheres, trazendo também temas como
consultas jurídicas, dinheiro e saúde.
Em maio de 1982, a revista Capricho sofreu grande mudança editorial e finalmente
deixou de lado as fotonovelas, que foram inseridas apenas como encarte e não mais como
conteúdo da revista, firmando mais um novo formato. Em 1985, a Capricho apostou num
mercado consumidor ainda inexplorado pelas revistas: os adolescentes. O público-alvo, nessa
época, era o das jovens de 15 a 20 anos interessadas em reportagens de moda, beleza e
comportamento. Em junho do mesmo ano, adotou-se o slogan “a revista da gatinha”,
acrescentando a onomatopéia “miau” ao logotipo. Este ano em questão é considerado como o
novo início da revista Capricho (em 2005, a revista comemorou seus 20 anos). O slogan foi
criado pelo publicitário Washington Olivetto da agência que atendia a Capricho na época, a
DPZ.
Scalzo (2004), que acompanhou de perto essa mudança e fazia parte da equipe de
jornalistas da revista, afirma:

Nada mais adequado. À época, a expressão era uma das mais usadas pelos garotos
para definir as adolescentes de sua mesma idade. O conteúdo editorial foi
inteiramente modificado e o foco deslocou-se das donas de casa para o público
feminino entre 15 a 20 anos (SCALZO, 2004, p. 91).

Todavia, três anos depois, aconteceram outros reposicionamentos que fizeram com
que novamente a revista não estivesse adequada às leitoras que pretendia atingir. (SCALZO,
2004 p.91). No fim de 1989, a revista voltou-se para adolescentes de 12 a 19 anos das classes
A e B. A essas mudanças somou-se também um novo projeto gráfico. Scalzo (2004) explica
essas alterações:
Na hora em que as vendas começaram a subir, achamos que os anunciantes viriam,
logo em seguida, bater em nossa porta, naturalmente. Não foi bem assim. Havia
mesmo, no mercado, muito preconceito e muito desconhecimento em relação à
proposta editorial da revista [...]. Somado a esses, havia o preconceito que logo se
mostraria completamente infundado em relação ao público adolescente. Dizia-se que
os adolescentes não consumiam e, por isso, nenhum anunciante investiria em
publicações voltadas especificamente para tal faixa de público. Fizemos, então, um
exaustivo trabalho junto à agência de publicidade, para mudar a imagem da revista
no mercado. Precisávamos mostrar o que hoje é óbvio: que o público adolescente era
um extraordinário consumidor em potencial (SCALZO, 2004, p. 98).
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Mudar a imagem da revista no mercado publicitário era fundamental para a publicação
continuar existindo. A alteração no projeto editorial resultou na mudança na linguagem da
revista. Os textos ficaram mais simplificados e as capas apresentavam alguma modelo
iniciante. A jornalista relata que para a equipe do reposicionamento de 1989 foi bastante
difícil habituar-se a “um texto simples que não seja simplório, escolhendo palavras mais
precisas e ao mesmo tempo mais fáceis de entender, sem se tornar uma linguagem 'tatibitate' e
que, principalmente, falasse com adolescentes sem simplesmente rechear o texto de gírias”.
(SCALZO, 2004, p. 95).
Todas essas mudanças resultaram em sucesso, fazendo com que, entre janeiro de 1990
a janeiro de 1991, a Capricho se tornasse a revista mais vendida em seu segmento. Segundo
analisa Rosa Maria Fischer (1996),
Várias publicações passaram a ser vendidas nos últimos quatro anos em bancas de
jornal de todo o país – Todateen, Atrevida, Teens for Youngsters, por exemplo,
oferecendo a esse público exatamente as mesmas reportagens encontradas em
Capricho e Carícia, sobre namoro e tratamentos de beleza, entrevistas com astros da
mídia, seções de cartas sobre medicina e saúde, astrologia, testes de
autoconhecimento. Todavia, Capricho permanece como protótipo, como um produto
“original” e as outras como “cópias”, não só pelo fato de algumas terem surgido
posteriormente àquela: Capricho se distingue pelo tratamento sofisticado dado às
matérias, pela seleção dos articulistas e, obviamente, pelo volume maior de páginas
de publicidade (FISHER, 1996, p. 64).

Em março de 1996, a Capricho mudou de periodicidade tornando-se quinzenal. Em
função disto, estabeleceu-se a possibilidade de se trabalhar com notícias mais atuais,
característica já facilitada em razão da introdução de novas tecnologias. Além disso, a direção
de redação foi alterada algumas vezes, também influenciando a orientação da publicação
(SCALZO, 2004 p.99). A partir de janeiro de 1997, o público-alvo se torna as adolescentes
entre 13 e 17 anos.
Na virada do século, a interação com as leitoras aumentou: nasce o Galera Capricho.
Um espaço para um grupo de leitoras escolhidas escreverem durante um período de tempo
sobre novos filmes, CDs e produtos de beleza (KLEIN, 2012, p.59).
No ano de 2005, a Capricho voltou a ter slogan, o que não fazia desde a época do a
“revista da gatinha”. O novo slogan “Seja diferente. Seja você.” começou a aparecer em todas
as capas e refletia o posicionamento da revista, que pretendia passar uma mensagem de
autenticidade para suas leitoras. A missão autodefinida da Capricho era “informar e formar
garotas de atitude”. Nesse momento, pode-se dizer que, mais que vender conteúdo, a revista
propunha um estilo de vida.
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[...] nos anos 2000 a jovem brasileira já podia contar com muito mais liberdade,
sobretudo em casa, na relação com os pais e também no contexto social. O que
move a jovem do início do século XXI, segundo a editora da Capricho, é a busca por
mais “atitude”, não por espaço (KLEIN, 2012, p. 61).

Klein (2012) se pergunta se a tentativa do novo slogan não tenha falhado, visto que
logo no próximo ano, a Capricho passou mais uma vez por outra grande reforma editorial e
gráfica. A autora cita um trecho de entrevista com Renato Cagno, o então gerente de
marketing da revista:

Decidimos fazer uma mudança de posicionamento em Capricho, referência em
revista adolescente. Imaginávamos que o aumento da influência da web mudava
completamente o nosso cenário e a natureza do nosso público e partimos, então, para
criar uma revista mais trendye aspiracional, focada em uma garota nos seus 15 anos,
mas com uma linguagem para uma menina de 19, mais interessada em
comportamento do que em ídolos. Foi um tremendo fracasso. A nossa essência não
era aquela. (KLEIN apud CAGNO, 2012).

Em 2006, surge o novo e atual logotipo: mais arredondado do que até então, sem letras
“gritantes”, em caixa alta. A Capricho tentava novamente voltar a ser “a melhor amiga da
adolescente” (KLEIN, 2012, 63). A empresa fez três edições de um evento de moda e música
para o público adolescente, chamado No Capricho. Tratava-se de uma festa com várias
atrações extras, como desfiles de grandes marcas de moda, um concurso de bandas novas,
pista de skate, oficinas de customização e grafite, entre outras atividades, atraindo cerca de 15
mil pessoas.
O desejo de expansão da marca para ambientes além do papel esteve sempre
germinando nas intenções das equipes de marketing da revista. Em 2007, a Capricho entra na
rede social que mais fazia sucesso na época, o Orkut, ficando mais próxima das adolescentes e
da ideia de uma Capricho com novas formas de existência (KLEIN, 2012, p.65).
A

partir

de

então,

iniciou-se

um

grande

investimento

no

site

www.capricho.abril.com.br, cada vez mais com conteúdos exclusivos. Em 2010 as leitoras já
tinham dentro do site os mesmos comportamentos das atuais: comentar nos blogs, redes
sociais, enquetes, notícias, etc. (KLEIN, 2012, p. 64-69).
Apesar de a Capricho ter iniciado o licenciamento de suas marca em 1998 com as
empresas Tilibra (material escolar), Marcyn (lingerie) e O Boticário (cosméticos), o potencial
comercial das vendas dos produtos CH, tomou força após a virada do século. Desde então,
garotas se identificam não só com os conteúdos da revista e/ou site, mas com toda a carga
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emocional que um produto associado à maior marca teen do Brasil12 traz. (KLEIN, 2012,
p.76-77).
A seção “Colírios” esteve presente desde 1990 na revista, mas foi a partir de 2009 que
ela tomou uma proporção, em termos de visibilidade, muito maior. Os garotos Dudu Surita,
Federico Devito e Caíque Nogueira renderam milhões de acessos ao site da marca. A partir
deste fenômeno, a série Vida de garoto se iniciou, em formato de blog, com curiosidades
sobre a vida dos jovens rapazes. Segundo Tatiana Schibuola, editora chefe da revista, a edição
que trouxe na capa o trio13 foi a terceira mais vendida de 2009, atrás somente das edições
referentes à saga Crepúsculo. O sucesso foi tanto que em 2010 a série ganhou formato
audiovisual, veiculada na TV Capricho, canal inserido no site e, mais tarde no mesmo ano,
virou um reality show em parceria com a emissora MTV, onde as fãs votaram em quem seria
o novo membro do grupo (KLEIN, 2012, p.81-83).
Outra celebridade emergente da revista foi a cantora Manu Gavassi. Ela fazia parte do
Galera Capricho de 2009 a 2010. O seu sucesso se iniciou quando a jovem começou a postar
vídeo cantando no YouTube, a pedido de uma repórter da Capricho. A nova estrela
conquistou o espaço também na sua própria websérie14 veiculada na Tv Capricho, onde podia
mostrar suas intimidades e seu dia-a-dia.
Em abril de 2015, a edição impressa da revista Capricho deixa de existir. Até então
seus assinantes e consumidores de bancas de jornais, que podiam folhear suas páginas, agora
passam sem dificuldade para a Capricho Week, a versão online móbile. Essa mudança seria
inevitável para poderem continuar atingindo os maiores influenciados pelo mundo virtual, os
adolescentes. Até o presente momento a Capricho continua ostentando o título de maior
marca teen do Brasil.

8 ANÁLISE DAS CAPAS

Serão analisadas as capas selecionadas para este projeto. Primeiro serão postas as
imagens e em seguida os elementos de análise. O estudo será fundado sob as teorias da análise
de imagem.. Entretanto, para cada elemento será possível fazer uma associação a um universo
arquetípico de alguma das doze categorias norteadoras de Mark e Pearson (2003). O final de
12

Segundo o Mídia Kit da Capricho. Disponível em <http://publiabril.abril.com.br/marcas/capricho>. Acesso em
15 nov. 2017.
13
Edição n. 1083 de 8 nov. 2009
14
Manu Gavassi – A série. Diponível em < https://www.youtube.com/watch?v=Q_QZl-jl-Rk>. Acesso em 19
nov. 2017.
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cada análise resultará numa análise geral da capa. E em seguida, será apresentado um quadro
geral sobre os levantamentos feitos.
Imagem 1 – Capa da revista Capricho do ano de 1986

Fonte: Futilish (2010)

As cores: Nesta capa de 1988, é possível perceber a predominância de cores frias
(preto e azul). Segundo Farina (2006), cores frias parecem dar a sensação de distância, leveza,
transparência, umidade, calma... O preto “é a cor da vida interior sombria e depressiva. [...]
Em determinadas situações, é signo de sofisticação e requinte”. Já o azul, pode causar
associações afetivas com sentimentos profundos como paz, serenidade, amizade, confiança.
A modelo: A modelo da foto é Piera Paula. Ela ficou conhecida como a “eterna
gatinha da Capricho” nos anos 80. Na foto ela traz um semblante tranquilo e alegre. Sua
maquiagem é simples. Ela tem pele branca, olhos azuis e segura um animal, provavelmente
fêmea – uma gata, em alusão ao novo slogan “A revista da gatinha”.
O enquadramento: O enquadramento está em primeiro plano, mostrando apenas o
seu rosto e colo, que, segundo Petermann (2006), caracteriza muita proximidade, como se tem
entre amigos íntimos.
Os elementos textuais: O logo da revista está em azul. As manchetes estão postas
com uma tipografia sem serifa que segundo Joly (1994), traduz aspectos de modernidade. Não
há nestes elementos muita variação de cores.
Evidentemente, nesta, bem como em todas as capas, a linguagem utilizada será a mais
coloquial e jovem possível, dentro de cada época. Os textos estão em branco e amarelo. O
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branco dá contraste em relação ao fundo predominantemente preto e o amarelo dá destaque a
onomatopéia “miau” e aos nomes das seções. São elas: “Moda”, “Beleza”, “Sexo”,
“Comportamento” e “Livrinho”. Há um destaque para uma pesquisa sobre como amam os
jovens, que foi feita como uma seção especial na edição. A manchete da pesquisa está
orientada na diagonal, recurso que chama mais atenção para a mesma. As seções “Beleza” e
“Livrinho” trazem temas relativos ao cuidado com o corpo. A seção “Moda” aborda dicas
sobre diferentes formas de se vestir. Na seção “Sexo”, vemos uma matéria sobre o medo do
desejo sexual; e a seção “Comportamento” traz temas sociais tabus para a época: drogas e
paternidade na adolescência.
Síntese geral: Os elementos imagéticos que compõe a capa, como: o ar romântico
transmitido pelo rosto delicado da modelo de pele clara e olhos azuis, a tipografia sem
rebuscamentos, a gata, as cores frias, remetem ao arquétipo do Inocente, em nível um, que
abarca os aspectos da infância, da ingenuidade. Já os elementos textuais, trazem referências
aos universos arquetípicos do Fora-da-lei, em primeiro nível (o que se referente a quebra de
tabus e moralidade convencional da época). E também ao arquétipo do Amante em primeiro
nível (que se refere ao culto ao corpo e beleza).
Imagem 2 – Capa da revista Capricho do ano de 1993

Fonte: BuzzFeed (2015)
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As cores: Na capa da década de 1990 a predominância também é a de cores frias –
preto e cinza. O cinza segundo Farina (2006) representa neutralidade e resignação.
A modelo: A modelo da capa é uma famosa atriz: Luana Piovani. Ela ficou conhecida
como uma personalidade forte por seus posicionamentos firmes perante os assuntos vigentes.
Sua maquiagem é mais natural, como se costumava usar na época. Sua roupa é inteira preta e
ela usa um pequeno brinco prata. Seu semblante é sério e ela traz nas mãos um preservativo.
O enquadramento: O enquadramento da foto mostra ligeiramente seu corpo, até a
cintura, em plano médio. Segundo Petermann (2006), esse plano transfere sensação de certa
proximidade com a pessoa retratada.
Os elementos textuais: O logo da revista está em laranja. Esta cor, segundo Farina
(2006), pode trazer associações afetivas ao desejo, sexualidade, euforia, energia, alegria, entre
outros. O restante dos textos está em branco, com um grande título da manchete principal em
amarelo que diz “Camisinha: tem que usar!”
Há somente duas manchetes nesta edição: a da matéria principal, sobre o uso do
preservativo e a da seção “Bem-me-quer”, que abrange temas românticos envolvendo garotos.
A tipografia nesta capa é serifada, cujo uso tem por objetivo transmitir uma imagem
mais clássica, sóbria.
Síntese geral: A seriedade com que o tema camisinha é abordado, indica que o tema
ainda era um tabu na época – externado pelas cores frias, pela tipografia serifada e pelo
semblante da atriz. O fato de a Capricho querer quebrar essas repressões caracteriza o desejo
do arquétipo Fora-da-lei, em primeiro nível. Os elementos textuais que dizem sobre romance
e namoro, fazem parte do arquétipo Amante, também em nível um como na primeira capa
analisada.
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Imagem 3 – Capa da revista Capricho dos anos de 1995

Fonte: O fuxico (2015)

As cores: As cores nesta edição são totalmente vibrantes. Há uma grande
predominância do laranja, mas também o verde e vermelho das camisetas das modelos se
sobressaem. Farina (2006) ensina que o verde traz associação afetiva com o sentimento de
adolescência, paz, bem-estar, equilíbrio, crença, firmeza, liberalidade, tolerância... E o
vermelho pode trazer referências a vivacidade, força, paixão, alegria e acolhimento.
A modelo: A atriz Taís Araújo, negra, protagoniza esta edição à direita da capa, ao
lado de uma modelo de pele branca anônima à esquerda. Seus rostos são alegres e bastante
sorridentes. As maquiagens são mais marcantes do que as citadas anteriormente.
O enquadramento: Elas posam se abraçando num enquadramento em plano médio,
que remete a certo grau de proximidade com quem vê a capa da revista.
Os elementos textuais: O logo da revista Capricho desta vez está em branco, criando
contraste com o laranja. A tipografia toda é do tipo sem serifa, conferindo modernidade.
Lêem-se duas manchetes sobre racismo e sobre o continente africano. Há ainda as seções
“Teste” (sobre a preferência das fãs entre os atores Antônio Banderas ou Matt Dillon) e
“Retrato”, cujo tema é o reflexo da decoração de um quarto na personalidade da leitora.
Síntese geral: A pose das atrizes se abraçando de forma a expressar uma amizade
íntima, é característica do arquétipo Amante, em primeiro nível. Outra característica deste
arquétipo é a referência aos ídolos homens presente na seção “Teste”. Há um tema polêmico –
o do racismo, que mais uma vez se encaixa no universo do arquétipo Fora-da-lei, no nível
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primário. A matéria sobre a viagem à África evoca o arquétipo Explorador, no nível mais
raso.
Imagem 4 – Capa da revista Capricho do ano 2001

Fonte: BuzzFeed (2015)

As cores: Esta capa da virada do século trouxe várias mudanças. A cor predominante
é o rosa. Há também muitos elementos em roxo. Segundo Farina (2006) esta cor pode estar
associada a egoísmo, mistério, fantasia, entre outros. O rosa remete a qualidades atribuídas ao
feminino. Simboliza encanto, amabilidade. É frequentemente associado ao público infantil,
principalmente feminino. Tudo isso entrará em dissonância com os elementos restantes da
capa.
A modelo: A modelo da capa é a cantora pop Wanessa Camargo. Sua roupa é
composta de uma blusa rosa decotada que deixa seu abdômen à mostra; a calça é preta. A
cantora usa vários acessórios, como correntes nos pulsos e colares. Sua pose é totalmente
diferenciada das modelos de até então. Com a mão esquerda ela traz o dedo em riste para
baixo e com a mão direita toca sua genitália, num gesto de imposição de sua personalidade. O
seu semblante expressa certa arrogância e atrevimento com os lábios entreabertos levemente
levantados mostrando os dentes.
O enquadramento: A cantora está enquadrada no plano americano, que mostra o
corpo até os joelhos, caracterizando certa proximidade mais que distanciamento do leitor.
Os elementos textuais: O logo está em roxo e a tipografia permanece sem serifa. A
manchete principal traz uma citação de Camargo que diz: “Vão ter que me aceitar como sou”.
A segunda manchete aborda o tema da troca de “pré-ficantes” entre amigas. Encontram-se as
seções “Entrevista” (com a banda Detonautas), uma seção sem nome sobre saúde, outra
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também sem nome sobre a atriz Sthefany Brito e a última seção “Repórter Capricho” com o
ator Paulo Vilhena; e ainda uma seção extra sobre a banda Coldplay. Os textos se alternam
entre as cores roxo e branco.
Síntese geral: A fala de Wanessa Camargo na manchete principal representa
claramente uma característica do arquétipo Fora-da-lei, no nível dois, cujos elementos
representam aquele que se comporta de modo chocante. Os demais elementos que trazem
referências a romance e forte apelo a ídolos homens, podem ser entendidos como pertencentes
ao arquétipo Amante, em nível um.
Imagem 5 – Capa da revista Capricho do ano de 2005

Fonte: Vírgula (2016)

As cores: Mais uma capa de cores vibrantes. A cor predominante é o verde limão, mas
vemos muitas manchetes sobre uma coluna laranja, cujas características e associações afetivas
já foram descritas anteriormente.
A modelo: A protagonista da capa é a cantora pop Sandy. Ela sorri e posa com as
mãos na cintura, segurando seu cinto. Sua blusa é vermelha com estampa de bolinhas rosas,
brancas e pretas; e a calça é de couro preta. A maquiagem é simples.
O enquadramento: O enquadramento da foto está em plano média, mostrando seu
corpo até pouco abaixo da cintura. Este plano, como já dito, favorece uma certa proximidade
com o leitor.
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Os elementos textuais: O logo da Capricho é amarelo. A tipografia permanece sem
serifa e sem rebuscamentos. Vemos a manchete de destaque: “O que os meninos gostam numa
garota. Eles elegem Sandy como a mais bonita e sexy. E ela revela seus segredos de beleza”.
Nesta edição não há seções, mas apenas manchetes das matérias. Lendo-as é possível notar
referências a meninos, ídolos musicais, virgindade e romance. São elas: “Todos os rolos do
conquistador Caio Blat”; “É tudo! Invadimos os camarins dos Raimundos”; “Como eles
reagem quando a menina revela que não é mais VIRGEM”; “3 jeitos fashion de usar rabo-decavalo”; “ ‘Chorei uma semana’. Fãs entram em desespero com o namoro dos ídolos”;
“Descubra com nosso ‘mapa astral’ como será seu AMOR no futuro”.
Síntese geral: Tanto os textos como a imagem representam aspectos do arquétipo
Amante, em nível um: os elementos evocam cuidados de beleza, ídolos masculinos, sexo e
romance.
Imagem 6 – Capa da revista Capricho do ano de 2010

Fonte: Universo Total Capas (2013)

As cores: O fundo da imagem é da cor branca, ligeiramente acinzentada. Segundo
Farina (2006) esta cor (ou ausência de cor) na cultura ocidental indica pureza, neutralidade,
limpeza, paz. Vêem-se vários elementos em amarelo e rosa, cores que podem ser associadas à
adolescência, espontaneidade, euforia. A maioria dos textos está em preto, criando contraste
com o fundo branco.
A modelo: A modelo escolhida é a cantora pop Demi Lovato. Ela usa um vestido
preto e branco com uma jaqueta vermelha, e um colar grande compõe seu vestuário. Sua pose
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é ligeiramente reclinada para frente, com uma das mãos sobre os joelhos. Sua maquiagem é
leve e ela esboça um sorriso bastante ameno, expressando certa timidez.
O enquadramento: O enquadramento é feito no plano americano, mostrando o corpo
até os joelhos. Há duas rupturas cortando o meio dos joelhos e deixando uma das mãos da
cantora totalmente fora do enquadramento. Segundo Martine (1994), estas características da
foto causam particulares consequências no imaginário do leitor, fazendo com que o mesmo
complete mentalmente o que falta à imagem.
Os elementos textuais: A revista passa por outra reformulação no início da década de
2010: o logo é redesenhado. Desta vez ele é composto de uma tipografia única do tipo
decorativa. Nesta edição, ele aparece em amarelo com contorno rosa. Nota-se uma grande
variação tipográfica usada para as manchetes. Cada uma delas é posta com uma tipografia.
Em 2009, iniciava-se o concurso de beleza masculino “Caça-Colírios da Capricho”. Nesta
edição de 2010, vemos um destaque na capa para uma cartela de adesivos com fotos dos
garotos. Há manchetes de matérias sobre moda, maquiagem e beleza. Outra ainda traz a
questão sobre amizades verdadeiras e falsas. E a manchete de destaque é sobre a vida de Demi
– sua superação do bullying sofrido, seu relacionamento com o namorado e seu sonho
realizado de ser cantora. A única seção localizada ao rodapé esquerdo da capa é a “Tem
Mais!” que traz curiosidades sobre ídolos das adolescentes.
Síntese geral: Considerando-se os elementos descritos, sobretudo os textuais, afere-se
que esta capa contém um forte apelo de beleza e romance. Entende-se que esta edição também
se trata de uma representação arquetípica do Amante em nível um.
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Imagem 7 – Capa da revista Capricho do ano de 2015

Fonte: Pintrest (2015)

As cores: Esta capa faz parte do ano de 2015, que marca o fim da revista no formato
impresso. Ela é composta de cores vibrantes – rosa neon e verde-água em contraste com um
fundo branco.
A modelo: A modelo escolhida é a atriz Manu Gavassi, estrela do Galera Capricho
que protagonizará várias edições posteriores a esta, bem como outras produções da marca. Ela
sorri sedutoramente com as mãos segurando levemente seu queixo. Sua maquiagem é mais
produzida: os olhos pintados com sombra preta e lábio com batom roxo escuro. Ela usa uma
blusa listrada preta e branca e tem um anel nas mãos.
O enquadramento: O enquadramento está em primeiro plano, mostrando apenas seu
rosto e colo. Este plano caracteriza bastante intimidade com o leitor, segundo Petermann
(2006).
Os elementos textuais: O logo está no mesmo tom de verde já citado. A tipografia
varia entre os tipos decorativos e sem serifa. Este tipo de tipografia transmite descontração e
jovialidade, segundo Martine (1994). Destaca-se a manchete principal que diz: “Manu, vilã?
Ela fala sobre a Vicky de Malhação”. Há também três matérias com referência ao clima
quente do país: uma sobre beleza, outra sobre os garotos “colírios” e outra ainda sobre moda.
Por último, uma matéria no rodapé sobre o vestuário de atrizes de uma série de TV norteamericana.
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Síntese geral: Estes elementos componentes da capa: ídolos adolescentes, beleza,
moda e fotos de garotos, dão continuidade às representações do arquétipo Amante, em
primeiro nível, feitas pela revista Capricho. A pose e sorriso sedutor da modelo também
enfatizam o mesmo arquétipo.
Imagem 8 – Capa revista Capricho do ano de 2017

Fonte: Capricho (2017)

Apenas para ilustração, acredita-se ser oportuno trazer uma capa de 2017. Apesar de o
meio de comunicação já não ser mais a revista impressa, tem-se por interessante analisar uma
capa eletrônica para averiguação das mudanças ou permanência dos arquétipos utilizados.
As cores: Vemos nesta edição um background em textura de madeira. Há uma
predominância do vermelho que é utilizado para compor roupa, acessórios e sapatos da
modelo fotografada.
A modelo: A modelo escolhida foi a cantora pop e R&B, Iza. Ela usa somente um
body, deixando suas pernas totalmente à mostra. Calça botas e traz um acessório nos cabelos.
Sua pose é sensual, sentada de pernas cruzadas com uma das mãos sobre os glúteos. Seu
semblante é sério e sedutor e ela segura uma mecha de seus cabelos.
O enquadramento: O enquadramento mostra todo o corpo da modelo. Iza olha para a
câmera de cima para baixo. Estas peculiaridades, segundo Petermann (2006), transmitem um
distanciamento para o leitor que vê a capa.
Os elementos textuais: O logo da revista é branco neon e os destaques das manchetes
estão em azul turquesa. A tipografia varia entres os tipos decorativos e sem serifa. A
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manchete principal é sobre a própria modelo: “Iza – a musa de 2017 que você respeita”. Há
matérias em destaque sobre filmes, músicas e séries; beleza; moda e horóscopo. Nota-se aqui
a presença de várias palavras na língua inglesa. Dizem as matérias desta edição: “Para ver,
ouvir e mar: filmes, séries e músicas que vão pegar!”; “Beauty Trend: Glitter, blunt, bob,
unhas espelhadas...”; “Vai ser modinha: pins, slip dress, tons neutros, mules...”; “Sempre
aqui: horóscopo da semana + produtos Capricho”.
Síntese geral: Apesar de não haver referências à romance ou garotos, consideram-se
os elementos imagéticos e textuais citados (apelo sensual, ídolos, beleza e moda) como parte
do universo arquetípico do Amante, em nível um.
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8.1 Recapitulação geral das análises

Quadro 1 – Resumo geral dos significados e significantes das análises

Significantes

Cores utilizadas

Modelos

Significados

3 capas com cores frias

Proximidade; Estimulante

5 capas com cores quentes

Distanciamento; Leveza

1
modelo
coadjuvante

desconhecida Pouca identificação com o público

1 modelo famosa
3 atrizes
4 cantoras

Maior associação de valores por parte
do público

Enquadramentos

1 em plano geral
2 em primeiro plano
2 em plano americano
3 em plano médio

Distância social
Proximidade social alta
Proximidade social média
Proximidade social média

Tipografia

1 serifada

Modernidade

3 combinando
com sem serifa

Arquétipos presentes

decorativas Modernidade

4 sem serifa

Tradição, seriedade

1 vez retratado Inocente
1 vez retratado Explorador
4 vezes retratado Fora-da-lei
8 vezes retratado Amante

O arquétipo predominante é o do
Amante, mas a revista não deixa de
explorar os sentimentos jovens de
ingenuidade, amizade e rebeldia.

Fonte: elaborado pelas autoras
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9 CONCLUSÃO

De 1952 a 2015, a revista Capricho acompanhou a evolução das meninas-mulheres
lado a lado, bem como o que se passava na sociedade, se reinventando, inovando e atingindo
seu público-alvo. Este projeto experimental acadêmico teve como intuito entender o processo
de utilização de arquétipos e seus efeitos na comunicação da marca. A pesquisa procurou
mostrar de que maneira e em quais níveis a revista explorou os universos arquetípicos.
A partir da década de 1980, a influência da grande mídia na vida dos jovens passou a
ser cada vez mais presente. Também nesta época, a revista Capricho se reformulou, adotando
as adolescentes como seu novo público. Desde então, sociólogos e psicólogos destacam que a
geração atual é a mais diferente de todas: “a mais livre, a mais poderosa, a mais conectada”.
Uma coisa, porém, não mudou com o passar do tempo: as jovens de antes e de agora
continuam se interessando por romance, beleza, moda e por seus ídolos. As hipóteses iniciais
deste projeto se confirmam, portanto, quando é possível concluir que as jovens transformaram
seus estilos de vida, a revista se atentou e se adequou a estas transformações, e estas, por fim,
só contribuíram para seu crescimento e consolidação, visto que a marca contém milhões de
seguidoras em seus canais online.
Para que a Capricho mantivesse seu título de revista mais influente no meio
adolescente, os diretores de comunicação utilizaram dos arquétipos do Fora-da-lei, do
Inocente e do Explorador. Mas procuraram e ainda procuram usar majoritariamente nas capas
da revista, elementos que fazem parte do universo arquetípico do Amante, ainda que
explorando diferentes aspectos: antes muito mais da amizade, sexo e romance e hoje mais da
beleza, moda e amor próprio. É pertinente, porém, notar que, embora tenham se utilizado
sabiamente deste arquétipo, a sua exploração se deu somente no nível mais raso da reflexão:
em todas as capas analisadas, o Amante se manifesta em primeiro nível. Fica, portanto, um
apelo para que não somente a revista estudada, senão todos os meios e veículos de
comunicação procurem utilizar de arquétipos em níveis mais profundos que possam contribuir
para o crescimento pessoal e social dos nossos jovens.
Há muito se estuda as relações da psicologia e psicanálise com a comunicação para
que se possa chegar ao conhecimento dos efeitos, bem como aprimorar as estratégias da
publicidade e dos recursos visuais das empresas para com seu público-alvo. Este trabalho
procurou assim dar a sua contribuição para ambas as áreas.
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