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RESUMO 

 
A presente monografia apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa 
que realizou o levantamento e análise das capas da revista Capricho no 
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014m com o objetivo de verificar 
se há representatividade da beleza negra por meio dos artistas e modelos. 
Neste trabalho realizou-se uma análise de conteúdo, sob a ótica metodológica 
de Bardin e a investigação consistiu da análise das imagens das capas e das 
características físicas destes artistas estampados nas capas. Partindo da 
análise feita, ficou evidente que não existiu uma representação da beleza 
negra, pois os dados coligidos apontam para uma invisibilidade no que se 
refere á beleza negra não contemplando características fenotípicas associadas 
a negritude. Com os resultados apresentados verificou-se que as jovens negras 
não são representadas, o que acaba influenciando na formação de seu 
pertencimento racial em que a base remete á um padrão de beleza que não 
valoriza a negra. Desse modo, a jovem negra geralmente procura modificar 
seus cabelos, sua forma de se vestir, de se maquiar e se comportar para 
atender a um determinado padrão de beleza imposto pela sociedade como o 
mais valorizado, a do branco.    
 

 

Palavras-chaves:  Relações étnico-raciais. Representatividade negra na mídia 
impressa. Revista Capricho. Racismo velado. Jovens negras. 



 
 

 
 

ABSTRACTS 

 

This monograph presents the results of a qualitative and quantitative research 
through which we carried out the survey and analysis of Capricho magazine 
covers from January 2013 to December 2014 in order to verify the 
representativeness of black youth and the beauty stereotype conveyed in that 
journal. In this work an analysis of content, under the methodological 
perspective of Bardin and research consisted of analysis of the images of the 
covers and the physical characteristics of the artists in them printed. Starting 
from the analysis made, it became clear that the African girls do not have, at 
least in the magazine and time analyzed, a representation of Black Beauty, as 
the data collected do not have any black representative or any phenotypic trait 
usually associated with black. The results presented expose a troubling and 
significant sociological crisis, mainly due to the age group for which the 
magazine is intended (especially adolescents and young people). It is found 
empirically that these young people end up shaping their identity based on a 
standard of aesthetics that ends up not being yours, and how it is not possible 
for black youth to change the color of the skin, many often seek to modify her 
hair, way of dressing , apply makeup and behave to meet a certain aesthetic 
standards imposed by society. 
 

 

Keywords:  Ethnic-racial relations. Black representation in the print media. 
Magazine Capricho. Veiled racism. Adolescents and young black people. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A presente monografia apresenta os resultados de uma pesquisa feita a 

partir da análise das capas da revista Capricho no período de janeiro de 2013 a 

dezembro de 2014 com o objetivo de fazer um levantamento da 

representatividade das jovens negras nas capas das edições escolhidas e a 

predominância de beleza veiculada. O trabalho foi desenvolvido pela análise de 

conteúdo das capas citadas, sob a ótica metodológica de Bardin (1977) e 

fundamentada pela bibliografia representativa sobre as relações raciais. 

A convivência em sala de aula com jovens brancas e negras me 

instigou, a saber, o motivo pelo qual muitas das jovens negras insistiam 

constantemente em buscar o alisamento do cabelo crespo. Nos últimos anos 

tenho presenciado constantemente o esforço das meninas negras em realizar 

procedimentos na busca pelo cabelo escovado e liso (a tal da chapinha), 

inclusive ouvia com muita frequência minhas alunas negras reclamando sobre 

a dificuldade em manter o cabelo bonito e saudável. A maioria procurava 

tratamentos para deixar o cabelo liso, mesmo que tais procedimentos fossem 

caros. Também convivi com meninas que aceitavam o cabelo crespo, no 

entanto, era uma minoria. 

 Frequentemente eu conversava com as jovens sobre filmes, música e o 

mundo pop, até como uma maneira de me aproximar desse mundo juvenil e 

tentar compreender suas condições e anseios. Nessas conversas 

desenvolvidas no convívio escolar eu presenciei muitas vezes as jovens 

folheando revistas voltadas para o público juvenil com temáticas que 

interessam e muito as jovens como: moda, beleza, namoro, virgindade, 

relacionamento com os pais e outros temas afins. Sobretudo a mais utilizada 

era a revista Capricho, tanto na versão impressa como on line por meio do 

contato via celular ou tablet. A partir disso surgiu certa inquietação: Qual é o 

padrão de beleza predominante veiculado pelas capas da revista Capricho? 

Como esse padrão pode influenciar na formação do pertencimento racial das 

jovens? 

 Ao realizar o curso de pós-graduação em Educação das Relações 

Étnico-raciais aprendi sobre o racismo simbólico (mito da democracia racial) e 
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tal estudo despertou o meu interesse em realizar uma pesquisa teórica na qual 

eu pudesse relacioná-la com as minhas inquietações.  

Nas pesquisas e buscas que realizei notei que são poucos os trabalhos 

acadêmicos que abordam o público juvenil, principalmente o feminino. Dentre 

as muitas revistas disponíveis no mercado editorial destinadas ao público 

jovem escolhi a revista Capricho com o intuito de realizar a análise de suas 

capas. Para o desenvolvimento desta pesquisa utilizei as revistas da edição 

1165 até a edição 1188 (janeiro de 2013 a dezembro de 2014).  

 Para a elaboração desta pesquisa fiz uma análise das capas da revista 

realizando levantamento dos artistas (cantores, cantoras, atrizes, atores e 

modelos) que estamparam suas capas a partir das seguintes categorias: cor 

dos olhos, cor dos cabelos e estilo de cabelo. O objetivo geral desta pesquisa 

consistiu em analisar, portanto a predominância do pertencimento racial dos 

sujeitos que estamparam as capas da revista Capricho. Partindo dessa análise 

procurei saber relacionar o padrão de beleza imposto pela revista e sua 

influência para as jovens negras. 

 Para embasar teoricamente este trabalho a pesquisa foi realizada no 

primeiro semestre de 2015 tendo como banco de dados o Google Acadêmico e 

o site do Scielo, a partir das seguintes palavras-chave: juventude, cabelo, 

mídia; racismo simbólico, mídia, pertencimento racial; cultura, identidade negra, 

cabelo crespo; relações raciais, identidade negra, corpo; juventude, racismo e 

mídia. 

Ao pesquisar no primeiro semestre de 2015 algumas produções 

científicas nacionais através das publicações do Google Acadêmico e no site 

do Scielo foi possível identificar trabalhos que relacionam juventude, mídia, 

racismo simbólico, identidade negra, corpo negro e cabelo crespo. Trabalhos 

como: o de Elizabeth Maria da Silva: “O papel da mídia e da escola na 

formação da identidade do aluno jovem e adulto negro: ponto de encontro e 

desencontro” (2007); o trabalho de Ricardo Franklin Ferreira e Amilton Carlos 

Magno: “A naturalização do preconceito na formação da identidade do 

afrodescendente” (2001); trechos da pesquisa de doutorado de Ronaldo Salles 

Jr: “Democracia racial: o não-dito racista”; artigo de Daniela Barreto do 

Sacramento com a pesquisa sobre: “Identidade e Mídia: Ser negro/as em 

revistas”. 
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 No Google Acadêmico foram encontrados inúmeros artigos de Nilma 

Lino Gomes que abordavam a temática identidade negra: “Educação, 

identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro 

e o cabelo crespo” (2003); “Juventude, práticas culturais e negritude: o desafio 

de viver múltiplas identidades” (2004); “Corpo e cabelo como símbolos da 

identidade negra” (2012). Também foram utilizados os seguintes artigos de 

Juarez Dayrell: “O jovem como sujeito social” (2003); “A escola faz as 

juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil”; “Juventude, grupos 

culturais e sociabilidades” (2004). 

O trabalho desenvolvido pela antropóloga Nilma Lino Gomes em sua 

tese de doutorado (2002) afirma que: “o corpo é uma linguagem e a cultura 

escolheu algumas de suas partes como principais veículos de comunicação. O 

cabelo é uma delas. O cabelo é um dos elementos mais visíveis e destacados 

do corpo. Em todo e qualquer grupo étnico ele é tratado e manipulado (...) o 

caráter universal e particular do cabelo atesta a sua importância como símbolo 

identitário.” 

 Em pesquisa realizada por Juarez Dayrell em sua tese de doutorado 

(2001) ele apresenta o pertencimento racial de jovens negros na periferia de 

Belo Horizonte e o conceito de juventude que norteia o presente trabalho: “A 

juventude constitui um momento determinado, mas que não se reduz a uma 

passagem (...) o jovem é influenciado pelo meio social concreto no qual se 

desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona, fazendo com 

que os jovens construam determinados modos de ser jovem”. 

 Como o objetivo era realizar uma análise metodológica das capas da 

revista Capricho foi utilizado o trabalho desenvolvido por Bardin (1977) em seu 

livro Análise de Conteúdo na qual apresenta: “a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou com maior rigor, será um 

único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptação a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. 
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1.0 JUVENTUDE E PERTENCIMENTO RACIAL 
 

 A juventude é uma temática que tem despertado o interesse de muitos 

pesquisadores no Brasil nos últimos anos e vários autores têm se dedicado, 

sobretudo no que se refere à articulação entre juventude, formação da 

identidade negra e cultura (GOMES, DAYRELL, 2003). 

 A juventude segundo DAYRELL (2003, p.41) não se reduz a um 

momento de transição, a um tempo de prazer e de expressão de 

comportamentos exóticos e nem tampouco se restringe a uma fase de crise 

dominada por conflitos com a autoestima e/ou personalidade. Para o autor não 

é fácil construir uma definição de juventude como categoria, uma vez que os 

critérios que a constituem são históricos e culturais. 

 Dessa maneira, podemos entender que a juventude não deve ser 

pensada como um período marcado cronologicamente, com comportamentos 

pré-determinados socialmente como atos de rebeldia ou com problemas 

relacionados à baixa autoestima. O jovem não deve ser visto como alguém que 

vai estabelecer sua personalidade somente no futuro, “O que se é mais e ainda 

não chegou a ser” (DAYRELL, 2003). Para o autor é fundamental considerar o 

jovem como parte integrante de um processo de desenvolvimento mais 

totalizante, que ganha características próprias e específicas no conjunto de 

experiências vividas por cada indivíduo em seu contexto social. 

 

A juventude como parte de um processo mais amplo de 
constituição de sujeitos, mas que tem especificidades que marcam 
a vida de cada um. A juventude constitui um momento 
determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela assume 
uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado 
pelo meio social concreto no qual se desenvolve  e pela qualidade 
das trocas que proporciona 

(DAYRELL, 2003, p.42) 

 

 Para o autor não existe um único modo de ser jovem, principalmente nas 

camadas mais populares. O que existe são modos de ser jovem que 

apresentam especificidades. A noção de juventude enfatizada por Dayrell é no 

plural, para destacar a diversidade de modos de ser jovem existindo assim uma 

relação entre a noção de juventude e o jovem enquanto sujeito social e parte 

integrante de um grupo.  
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 Ao refletirmos sobre o conceito de juventude e pensarmos sobre o 

público alvo desse trabalho percebemos que as jovens fazem de parte de um 

grupo que não apresentam uma característica igual para todas, ou seja, apesar 

de muitas jovens apresentarem dificuldades em aceitar as mudanças no corpo 

isso não significa que todas terão problemas relacionados a uma baixa 

autoestima. Precisamos compreender que cada jovem encara suas 

experiências de uma maneira particular, mas que enquanto sujeito que faz 

parte de uma sociedade pode receber influências dos diversos outros sujeitos 

que compõem essa sociedade. 

 Dessa maneira não podemos pensar uma única forma de ser jovem 

negra, existe uma gama de variantes que influenciam a forma como essas 

jovens se percebem na sociedade e como encaram seu pertencimento racial.  

A jovem negra assim como a branca também está sujeita as interferências que 

podem desencadear sobre si uma dificuldade na aceitação do seu 

pertencimento racial, não por negar sua cor e suas características físicas, mas 

por não se ver representada.  

Queiroz também traz um conceito de juventude conveniente ao 

desenvolvimento deste trabalho:  

  

A juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de 
representação. Se há um caráter universal dado pelas 
transformações do indivíduo numa determinada faixa etária, nas 
quais completa o seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças 
psicológicas, é muito variada a forma como cada sociedade, em um 
tempo histórico determinado, e, no seu interior, cada grupo social vai 
lidar com esse momento e representá-lo. Essa diversidade se 
concretiza com base nas condições sociais (classes sociais), culturais 
(etnias, identidades religiosas, valores) e de gênero, e também das 
regiões geográficas, dentre outros aspectos  

(QUEIROZ, 2010, p.291)    
 
 

 Desse modo, podemos considerar que a juventude é uma etapa da vida 

marcada por uma série de transformações físicas e psicológicas que tem 

relação direta com a identidade e a etnia a qual o jovem pertence, bem como 

seus valores religiosos, valores morais e a classe social na qual esta jovem 

está inserida, ou seja, a maneira como a jovem se relaciona com o mundo e 

como constrói sua identidade está diretamente relacionada com suas relações 

sociais. 
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De acordo com Nilma Lino Gomes (2003, p. 171) a identidade negra se 

constrói gradativamente, num processo que envolve inúmeras variáveis, 

causas e efeitos, desde as primeiras relações estabelecidas no grupo social 

mais íntimo, em que os contatos pessoais se estabelecem permeados de 

sanções e afetividade e no qual se elaboram os primeiros ensaios de uma 

futura visão de mundo. Geralmente tal processo se inicia na família e vai 

criando ramificações e desdobramentos a partir das outras relações que o 

sujeito estabelece. 

 

A identidade negra é uma construção social, histórica, cultural e 
plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou 
de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial sobre 
si mesmos, a partir da relação com o outro 

(GOMES, 2003, p.171) 

 

 Se entendermos que a construção da identidade negra se dá como uma  

construção social fica difícil imaginar como construir uma identidade negra 

positiva em uma sociedade que, historicamente, ensina ao negro, desde muito 

cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo. A identidade negra é 

construída a partir da escola, da cultura, dos veículos de comunicação, das 

vivências nos diferentes espaços das comunidades. Se essa sociedade não 

apresenta referenciais positivos em relação ao pertencimento racial dos negros 

precisamos fazer uma reflexão de como a jovem negra constrói a sua 

identidade se não existe uma representatividade real de sua beleza. 

 Nos meios de comunicação não vemos uma quantidade expressiva de 

personalidades negras ocupando papel de destaque na programação dos 

principais programas televisivos. Da mesma forma, jornais e revistas impressas 

não apresentam na mesma proporção brancos e negros estampados suas 

capas, ou ocupando espaços positivos de destaque. É como se os negros 

fossem invisíveis quando o tema é beleza, ou sua imagem se associa à 

pobreza e marginalização (FALAVINHA, 2013; OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2005). 

Nesse sentido, Silva ressalta que, 

 

A invisibilidade é uma das grandes crueldades do racismo. É 
lamentável que tenhamos que levantar bandeiras dessa natureza em 
uma sociedade que compreende e reconhece que negros, indígenas 
e brancos formaram a nossa civilização brasileira, mas que nos 
considera invisíveis e pensa que somos poucos contáveis, 
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identificáveis aqui e acolá, perdidos neste país, no parlamento 
brasileiro, na Assembleia Legislativa, numa Câmara de vereadores ou 
numa Fundação Palmares (SILVA, 2001, p.22) 

 
 

 A invisibilidade caracteriza o racismo implícito, pois embora saibamos 

que nosso país tenha sido construído por força, sangue e suor dos 

antepassados da população negra não vemos nos espaços midiáticos de 

destaque uma representatividade significativa dos negros, ou seja, não houve 

um reconhecimento dos referenciais negros como formação de identidade.      

 Ser negra, a partir de referenciais midiáticos é simplesmente não ter 

referencial, a não ser partindo do pressuposto de quais figuras representadas 

pela mídia são favoráveis a uma representatividade inferiorizada e submissa ao 

branco.  

A adolescente negra desde cedo se depara com uma série de 

referenciais que não valorizam suas características físicas e coloca a branca 

como referência de comportamento, moda e padrão de beleza. O corpo e o 

cabelo são símbolos da identidade de uma pessoa, para a jovem negra a forma 

como lida com seu corpo escuro e seu cabelo crespo reflete nas suas relações 

sociais com o outro e com a sociedade. 

 Para Rodrigues (1995, p.45), é a cultura que, à sua maneira, inibirá ou 

exaltará esses impulsos, selecionando dentre todos quais serão inibidos, quais 

serão exaltados e ainda quais serão os considerados sem importância e, 

portanto, tenderão a permanecer desconhecidos. Assim, dita normas em 

relação ao corpo, às quais o indivíduo tenderá a conformar-se à custa de 

castigos e recompensas. 

Dessa maneira, remetendo-se ao âmbito das revistas enquanto veículo 

de comunicação e divulgadora de cultura pode-se incitar como natural a idéia 

de certo padrão de beleza e comportamento pertencente a um determinado 

grupo étnico racial.  Assim, a forma como a jovem negra pode encarar seu 

corpo e seu cabelo não depende exclusivamente da sua aceitação ou não em 

relação ao seu pertencimento racial, mas sim das influências que recebe de 

revistas e programas que propagam um determinado estereótipo de beleza e 

que está associado a determinado grupo que prevalecente na sociedade. 

 Voltando-se a escola, podemos refletir que deveria ser um local de 

defesa da História e cultura afro-brasileira para a promoção da valorização da 
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representatividade do negro, conforme indicado pela lei 10639. No entanto, a 

história se apresenta quase que exclusivamente aos processos de escravidão, 

com ênfase aos castigos físicos e abusos sofridos pelos negros durante esse 

período. A menina negra, ao invés de aprender na escola referenciais positivos 

sobre sua ancestralidade, acaba recebendo uma educação que reforça um 

estereótipo de homens e mulheres que formaram o nosso país associado ao 

branco-europeu. A menina negra cresce ouvindo “histórias” e conteúdos que 

associam a sua cor de pele e seu cabelo crespo a um sofrimento extremo e 

muitas vezes ao que é sujo e feio. 

 

 De acordo com Nilma Lino Gomes: 

 

Durante séculos de escravidão, a perversidade do regime escravista 
materializou-se na forma como o corpo negro era visto e tratado. A 
diferença impressa nesse mesmo corpo pela cor da pele e pelos 
demais sinais diacríticos serviu como mais um argumento para 
justificar a colonização e encobrir intencionalidades econômicas e 
políticas. Foi à comparação dos sinais do corpo negro (como o nariz, 
a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo) com os do branco europeu e 
colonizador que, naquele contexto, serviu de argumento para a 
formulação de um padrão de beleza e fealdade que nos persegue até 
os dias atuais (GOMES, 2003).  
 
 

 Essa relação com o corpo e o cabelo, a maneira como as jovens negras 

percebem seu corpo e cabelo tem uma relação com a história do nosso país e 

a forma como ao longo do tempo o padrão estético tido como ideal foi 

associados às características físicas do branco-europeu. É muito comum 

acontecer um pré-julgamento das meninas que optam em realizar alisamentos, 

mas na verdade o que a maioria deseja é adequar-se a uma sociedade que 

julga as pessoas pela aparência e que coloca um modelo como o ideal. 

 Para as jovens negras a preocupação com o cabelo crespo vai além dos 

anseios naturais das moças nessa fase da vida. Para essas meninas as 

experiências com o cabelo tem relação direta com a questão racial: o cabelo 

crespo apresenta características que muitas vezes são erroneamente 

associadas ao sujo e mal cuidado. E essa construção geralmente ocorre desde 

a mesma tenra idade e se apresenta em diferentes grupos como a família e a 

escola. Muitas vezes a menina já pequena “sofre” com puxões daqui e dali para 
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a mãe ou responsável conseguir “arrumar” seu cabelo para que fique adequado 

ao ambiente escolar. 

Na escola, muitas vezes o que prevalece é o discurso de que é 

necessário e importante o cabelo crespo ficar preso o tempo todo por uma 

questão de higiene. De acordo como Nilma Lino Gomes (2003) a rejeição do 

cabelo pode levar a uma sensação de inferioridade e de baixa autoestima 

contra a qual se faz necessária a construção de outras estratégias, diferentes 

daquelas usadas durante a infância e aprendidas em família. Muitas vezes, 

essas experiências acontecem ao longo da trajetória escolar. 

Práticas cotidianas de discriminação constitutivas da sociedade 

brasileira cumprem o papel de reinstituir a subalternidade da população negra 

brasileira na hierarquia racial. O racismo apresenta-se em nossa sociedade de 

maneiras diversas e acarreta desvantagens para a população negra no acesso 

a bens materiais e  simbólicos; desvantagens essas muitas vezes mantidas 

pela permanência do mito da democracia racial, que ignora a existência de 

desigualdades baseadas em critérios raciais e justifica as manifestações de 

racismo como exceções praticadas por indivíduos poucos “esclarecidos”. 

(GUIMARÃES, 1997). 

Muitas vezes associamos a prática do racismo a manifestações 

explícitas de discriminação de uma pessoa por seu pertencimento racial. No 

entanto, outras práticas racistas permeiam o nosso cotidiano e geralmente de 

maneira tão velada que para boa parte da população esse racismo nem é 

percebido. Não ter uma representatividade adequada nos meios de 

comunicação é uma das muitas formas de prática de racismo praticado no 

Brasil, o padrão de comportamento e beleza que ainda impera em nosso país é 

a do europeu. Por isso a representatividade desse grupo ainda é muito maior 

na mídia em geral. 

As jovens negras que desejam mudar suas características para atender 

a determinado padrão de beleza imposto como o ideal são vítimas de um 

racismo que é sutil, por isso acaba não sendo reconhecido e admitido pela 

sociedade. Vivemos em um país que apresenta o discurso da miscigenação e 

da oportunidade para todos, mascarando de maneira injusta as oportunidades 

que são desiguais para negros e brancos. Mudar o cabelo crespo para um 

modelo que é aceito e reconhecido como bonito é a forma que muitas dessas 
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jovens negras encontram para se “encaixar” na sociedade assumindo de certa 

forma o padrão escolhido como ideal. 

 
No Brasil existe a negação do preconceito racial, atitude que tende a 
manter a ideia de serem mazelas inerentes ao destino humano do 
negro. Mecanismos decorrentes dessa negação podem ser 
observados como a ideia do branqueamento. Este mecanismo implica 
assumirem-se as características do branco-europeu como 
representativas da sua superioridade étnica. Em contra partida o 
negro é visto como um tipo étnico e culturalmente inferior. 

(FERREIRA; CAMARGO, 2015) 
 

 Em nosso país a população se comporta como se o preconceito não 

existisse e a promoção do branqueamento é tido como algo natural, ou seja, 

querer se parecer com o branco e assumir um comportamento e padrão de 

beleza que façam referência ao branco-europeu é tido como algo correto. Já o 

negro é associado a um tipo inferior e não é visto como padrão de beleza e 

comportamento. Isso se reflete nas mais diversas áreas da nossa sociedade, 

sendo os meios de comunicação onde podemos perceber claramente a 

imposição de um padrão de beleza que não é a do negro. 

   

2.0 RELAÇÃO ENTRE JUVENTUDE E MÍDIA: REVISTA CAPRIC HO 
  

 O termo mídia significa meio e atualmente assume uma gama de 

significados e em linhas gerais podemos dizer que os veículos de comunicação 

são utilizados para a divulgação de conteúdos, propaganda e publicidade. 

Entre esses veículos estão à televisão, os jornais e também as revistas, que se 

constituem como elementos de informação, formação e entretenimento. As 

revistas de entretenimento versam sobre a vida das celebridades e o cotidiano 

dos artistas, sendo que muitas são direcionadas para o público adolescente.

 Duarte ao discutir sobre mídia e identidade coloca que: “Em sociedades 

fortemente audiovisuais, artefatos culturais veiculados em imagem e som 

constituem um dos muitos caminhos por onde passa a construção de 

identidades individuais e coletivas” 1, ou seja, a forma como me vejo ou como 

                                                 
1 DUARTE, Rosália. Mídia e Identidade Feminina. In: mudanças na imagem da mulher no audiovisual 
brasileiro da última década. Disponível em <http://www.rizoma.ufsc.br/pdfs/542-of8a-st1.pdf> . Acesso 
em 20 fev 2015. 
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os meus semelhantes são classificados no âmbito étnico-racial, é mediada pela 

forma como os outros me percebem e expressam essa percepção seja nas 

relações sociais cotidianas presenciais ou nas representações veiculadas pelos 

diversos instrumentos de comunicação. 

 As revistas não são apenas veículos de comunicação, mas referenciais 

de consumo, aparência e formação de identidade. Se por um lado entendemos 

que constituímos nossa identidade por meio da formação dos nossos 

referenciais a partir de ícones apresentados pela mídia, devemos refletir sobre 

como ela é definida. Para Sodré (1999, p.34) apud LIMA (2006, p.22): 

 
“Dizer identidade é designar um complexo relacional que liga o sujeito 
a um quadro contínuo de referências, constituído pela intersecção de 
sua história individual com a do grupo onde vive. Cada sujeito é 
singular e parte de uma comunidade histórica-social, afetado pela 
integração num contexto global de carências naturais psicossociais e 
de relações com os outros indivíduos, vivos e mortos. A identidade de 
alguém, de um “si mesmo”, é sempre dada pelo reconhecimento do 
“outro”, ou seja, a representação que o classifica socialmente”. 

 

 Dessa maneira fica evidente que precisamos do outro para fortalecer ou 

personalizar que somos e na adolescência temos a “necessidade” de nos fazer 

notórios, sob a aceitação pelos outros e quem somos e como nos fazemos 

perceber através da aparência. No entanto, o padrão a que hoje muitas jovens 

negras estão sujeitas infelizmente não foi constituído de historicidade, 

individualidade, etnicidade e muito menos a identidade da população negra. 

Mas, determinado por certo grupo dominante que sugere a caracterização, 

homogeneidade e “branqueamento” identitário, favorecendo a ideia de um 

grupo modelo idealizado de completa perfeição, já que como não sou visto ou 

não me vejo representado, não sirvo como referência tão pouco como padrão. 

 De acordo com Nilma Lino (2012) “a identidade negra faz parte de um 

processo que foi construído historicamente em uma sociedade que padece de 

um racismo ambíguo e do mito da democracia racial. Como qualquer processo 

identitário ela se constrói no contato como o outro, na negociação, na troca, no 

conflito e no diálogo”.2 Dessa maneira percebe-se a importância e o poder dos 

veículos de comunicação em nossa sociedade, pois a formação identitária das 

jovens não depende somente da percepção individual que cada uma tem de si, 

                                                 
2 GOMES, Nilma Lino. Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. In: Formação em 
Direitos Humanos . 
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mas está fortemente ligada a como adolescentes negras se percebem ou não 

na sociedade, através da interação com o outro e sob a influência dos veículos 

de comunicação. 

 O padrão de beleza e comportamento divulgados pela mídia seja ela 

impressa ou televisiva promove a cultura do branqueamento colocando o 

branco como o bom e belo e o negro como feio, sujo e inferior. No Brasil é 

sabido que as novelas ocupam um lugar de destaque na programação de 

diversos canais e essa produção artística reforça o estereótipo de idealização 

do branco e a inferioridade do negro. Ao branco ainda são reservados papéis 

de destaque e geralmente em posições mais elevadas na classificação social, 

ao negro os papéis destinados são de profissões que não tem um “bom” 

reconhecimento da sociedade (empregada doméstica, babás entre outros). 

Raramente nos deparamos com atores ou atrizes negras com papéis que 

ocupam cargos importantes ou como protagonistas nas novelas. 

 A criança negra cresce vendo sua cor sendo comparada ao que é feio, 

ruim, sujo e a mídia alimentando a sua inferioridade. O negro vê sua imagem 

depreciada, e sua autoestima sendo dia a dia subtraída. Por outro lado, a 

sociedade brasileira continua alimentando diariamente a condição de 

desvalorização em que vive o negro. Esta forma de definir papéis a pessoa 

negra, pode contribuir para uma autonegação identitária da população do país, 

e ligado a isto segue o preconceito racial camuflado, a rejeição pela cor preta, 

piadas com o negro, o modelo europeu de beleza imposto pelos meios de 

comunicação (TV) o comportamento da mídia imposto a sociedade e venerado 

pela grande mídia, seguindo para uma transformação do negro diferente feio e 

menos inteligente3. 

 

“A mídia agrega a lógica do mercado consumidor no qual deposita em 
produtos seus desejos e anseios, ocultando por vezes as 
desigualdades existentes nas sociedades. Tomamos, portanto, a 
mídia como não apenas reprodutora das relações sociais e suas 
desigualdades, também como produtora, através da contínua postura 
de reificar lugares sociais com a utilização de estereótipos e estigmas 
historicamente construídos dentre os quais os destinados aos negros, 
indígenas e pobres no contexto brasileiro e latino-americano”4. 

                                                 
3 SILVA, Elizabeth Maria da. O papel da mídia e da escola na formação da identidade do aluno 
jovem e adulto negro: ponto de encontro e desencontro. In: Cadernos Imbondeiros.   
4 SILVA, Elizabeth Maria da. O papel da mídia e da escola na formação da identidade do aluno 
jovem e adulto negro: ponto de encontro e desencontro. In: Cadernos Imbondeiros.   
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 A menina negra cresce e quando chega à adolescência continua a se 

deparar como estereótipos de beleza e comportamento veiculados pela mídia 

que é o do branco europeu. As adolescentes negras e afrodescentes assim 

como as brancas estão sujeitas às influências da mídia e sempre estão 

preocupadas com a sua aparência física e a forma como o seu grupo a 

percebe. Por isso vemos uma quantidade significativa de jovens que não 

aceitam sua aparência por influência de referenciais de beleza impostos. 

 O principal objetivo deste projeto foi analisar a representatividade de 

adolescentes negras nas capas da revista Capricho entre os anos de 2013 e 

2104 e diante das imagens analisadas percebemos que esse tema merece 

uma visibilidade e importância maior, pois no período analisado não houve uma 

única capa que apresentasse um artista ou modelo de negro/a. Dessa maneira 

faz-se necessário uma preocupação maior dos órgãos competentes na 

elaboração de políticas públicas que combatam a prática do racismo simbólico 

em veículos de comunicação como a revista Capricho. 

A revista Capricho foi criada em 1952 e foi a primeira revista feminina do 

Brasil e da Editora Abril. No início seu foco era a fotonovela e histórias de amor 

em quadrinhos. Logo em seguida, passa a abordar temas como moda, beleza 

e comportamento. Esses assuntos passam a ser prioridade e, em 1982, a 

Revista deixa de publicar fotonovelas. A revista Capricho se auto define como a 

revista que entende e respeita a adolescente, faz a menina desenvolver uma 

opinião mostrando com clareza os assuntos do seu universo, além de informar 

e formar garotas de atitude (CAPRICHO ABRIL, 2007). Suas seções são 

divididas em temas variados, como moda, beleza, corpo, sexo, garotos, 

astrologia, música e famosos. 

A revista Capricho é uma revista cinquentenária e, como tal, vivenciou 

diferentes contextos sociais, políticos e econômicos da nossa história. Portanto, 

ao longo do tempo adquiriu uma postura flexível, modificando-se quando 

necessário. Na década de 60, auge do “Carpe Diem”, os Beatles e a Jovem 

Guarda são os ícones da revista. Na ditadura dos anos 70, a revista passa a 

ser impressa quinzenalmente. Na década de 80, CAPRICHO sofre grande 
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mudança editorial, deixa de publicar fotonovelas, substituindo-as por 

reportagens de moda, beleza e comportamento, comum a matérias sobre sexo, 

drogas e relacionamento, ao gosto de seu novo público – jovens de 15 a 29 

anos. Em maio de 1985, a revista adota o slogan “A Revista da Gatinha” e 

acrescenta um “MIAU” ao logotipo CAPRICHO. Suas leitoras são adolescentes 

de 15 a 22 anos.  

Na década de 90, CAPRICHO passa por novas transformações, muda 

sua direção e amplia o universo de seu público — agora são meninas que 

estão vivendo a adolescência independente da idade (MIRA, 2001: 174). 

Segundo MIRANDA (2002), a “Revista CAPRICHO, tem com o objetivo de 

mercado continuar sendo a melhor revista para adolescentes. Sua missão é 

informar, emocionar, divertir, apoiar e orientar a menina enquanto ela caminha 

para o mundo adulto”. 

  Atualmente, a CAPRICHO está entre as dez maiores revistas femininas 

do Brasil e entre as quatro primeiras da Editora Abril. Representa sozinha, 13% 

da circulação de títulos femininos no mercado nacional. Para um veículo de 

mídia impressa, a abrangência da CAPRICHO é relativamente grande. Na 

década de 80, ela era uma revista quinzenal que contava com uma tiragem em 

média de 400 mil exemplares, número significativo, se lembrarmos de que se 

trata de um veículo direcionado a um público especializado: jovens 

adolescentes dos segmentos mais abastados da sociedade, classificado por 

CAPRICHO como “membros de classe A/B”.  

 A produção midiática delimitada pela revista Capricho tomada como 

objeto de pesquisa foi considerada como um instrumento de veiculação de e 

conteúdo voltado para o público adolescente, que passa por mudanças e 

transformações, principalmente ideológicas durante essa faixa etária que 

buscam construir sua imagem, personalidade identitária a partir de como os 

outros são e os veem, para serem aceitos no grupo que desejam. E é 

baseando-se principalmente naquilo que vemos que devemos refletir sobre os 

meios de comunicação e como tais meios tem se posicionado para educar e 

ajudar as adolescentes a formarem opinião, conceitos e posturas diante dos 

referenciais que são impostos como os ideais, mas que não representam 

efetivamente uma parcela considerável da população negra em nosso país. 
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 Por ser um veículo midiático de significativo valor simbólico em nossa 

sociedade e que transmite através de suas capas um padrão de beleza e 

comportamento que influenciam a jovem, seja ela branca ou negra considerei 

importante realizar uma análise de conteúdo das capas da revista Capricho da 

edição 1165 até 1188 para tentar descobrir se existia ou não uma 

representatividade significativa da jovem negra nessas capas.  

 

3.0 ANÁLISE DE IMAGENS 
 

A escolha da revista Capricho para a realização das análises de imagens 

e análise de conteúdo se deu em decorrência da necessidade de verificar se 

existia ou não uma representatividade da beleza negra nas capas analisadas. 

O meu interesse por essa revista foi despertado ao conviver com jovens negras 

que estavam interessadas em ler essa revista, seja ela no formato impresso ou 

digital. Senti uma curiosidade e até uma necessidade de saber qual era o 

estereótipo de beleza veiculado nessa revista e se veria ou não jovens negras 

estampando as capas da revista Capricho durante o período de análise.  

A pesquisa utilizou-se de análise qualitativa e quantitativa para 

diagnosticar as características fenotípicas dos modelos ou atores estampados 

nas capas da revista Capricho para saber se existe uma representatividade de 

jovens negras, como também para verificar o que é apresentado a partir da 

elaboração de categorias como: cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo e 

estilo de cabelo. 

 Foi feita também a pesquisa descritiva de caso – pesquisa qualitativa: 

tem como característica principal analisar o estereótipo de beleza veiculado por 

essa revista e se as chamadas para “estilo de cabelo” são associados às 

características fenotípicas dos artistas que estampam as capas analisadas. De 

acordo com Bardin (1977) a pesquisa quantitativa é um método de pesquisa 

social que utiliza técnicas estatísticas. 

A pesquisa quantitativa traz uma série de informações, e isso resulta na 

frequência com que surgem certas características do conteúdo e frequência de 

aparição de certos elementos da mensagem (1977) ainda completa que, além 

disso, obtêm dados descritivos, esta análise é mais objetiva, fiel e mais exata, é 
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útil nas fases de verificação das hipóteses. Nela, será verificado o percentual 

de características fenotípicas dos jovens estampados nas capas da revista 

Capricho. 

 A análise de conteúdo oscila entre dois polos do rigor da objetividade e 

da subjetividade. É uma técnica de investigação que tem por finalidade a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifestado da 

comunicação, neste caso a revista Capricho. De acordo com Bardin (1977), a 

análise de conteúdo enriquece a tentativa exploratória, aumenta a chance da 

descoberta e é um método empírico, depende do tipo de fala a que se dedica e 

do tipo de interpretação que se pretende. De tal, que realizei a análise das 

capas para obter o resultado desejado para esta pesquisa. 

 Dessa maneira, a análise de conteúdo faz inúmeras ligações de 

processos de análise entre as comunicações, que emprega artifícios 

sistemáticos e alvos de definição do conteúdo das mensagens. Ela é, sem 

dúvida, a palavra, isto é a aparência individual e atual da linguagem Esta 

análise de conteúdo permite conhecer aquilo que está por trás das palavras 

sobre as quais se debruça e é uma busca de outras realidades através da 

mensagem. Nela a mensagem e a imagem podem ser submetidas a uma ou 

várias dimensões de análise, e a análise de conteúdo pode realizar-se a partir 

de significações que a mensagem fornece. 

 Este trabalho de pesquisa foi desenvolvido através da análise de 

conteúdo, na investigação que consistiu na análise das imagens das capas e 

das características dos artistas estampados nas capas. Dessa maneira 

procurei transpor ao estudo analisado as técnicas das análises de 

comunicação e o significado da imagem e linguagem observadas.  

 Para a realização deste trabalho foram analisadas as edições da revista 

Capricho do número 1165 até 1188 (janeiro de 2013 a dezembro de 2014). O 

trabalho foi organizado por categorias para uma melhor compreensão da 

pesquisa realizada. Segue abaixo a tabela que mostra a comparação entre as 

revistas analisadas, apresentando as características fenotípicas dos artistas 

que estamparam a capa da revista Capricho no período analisado. 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continua) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Sophia Abraão: 
Atriz brasileira 

Edição 1165 

Clara Azuis Loiro Liso e 
levemente 
ondulado. 

Selena Gomes: 
Cantora e atriz 
norte-americana 

Edição 1166 

Clara Castanhos Preto Liso e 
levemente 
ondulado 

Demi Lovato:  
Cantora e atriz 
norte-americana 

Edição 1167 

Clara Castanho Castanho Liso e 
levemente 
ondulado 

Justin Bieber: 
Cantor 
canadense 

Edição 1168 

Clara Castanho  Castanho Liso 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continuação) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Zayn Malik: 
Cantor inglês 
Banda One 
Direction 

Edição 1169 

Clara Verde Castanho Liso 

Miley Cyrus: 
Cantora e atriz 
Norte-americana 

Edição 1170 

Clara Azuis Loiro Liso e 
levemente 
ondulado. 

Rodrigo Simas 
Gui Leican 
Daniel Blanco: 
Atores 
brasileiros 
 

Edição 1171 

Clara 
Clara 
Clara 

Castanhos 
Azuis 
Castanhos 

Castanho 
Castanho  
Castanho 

Liso 
Liso 
Liso 

Chay Suede: 
Ator brasileiro 

Edição 1172 

Clara Castanhos Castanho Liso 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continuação) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Banda inglesa 
One Direction: 
Harry Styles 
Louis Tomlinson 
Niall Horan 
Liam Payne 
Zayn Malik 

Edição 1173 

Clara 
Clara 
Clara 
Clara 
Clara 
 

 

Verdes 
Azuis 
Verdes 
Castanhos 
Verdes 
 

Castanho 
Castanho 
Castanho 
Castanho 
Castanho 

Liso 
Liso 
Liso 
Liso 
Liso 
 

 

Selena Gomez: 
Cantora e atriz 
Norte-americana 

Edição 1174 

Clara Castanhos Preto Liso e 
levemente 
ondulado 

Demi Lovato: 
Cantora e atriz 
norte-americana 

Edição 1175 

Clara Castanho Preto Liso e 
levemente 
ondulado 

Fiuk: cantor e 

ator brasileiro 

Edição 1176 

Clara Castanhos Castanho Liso 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continuação) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Ian Somerhalder 
Ator norte-
americano 

Edição 1177 

Clara Azuis Preto Liso 

Avril Lavigne: 
Cantora 
canadense 

Edição 1178 

Clara Azuis Loiro Liso 

Anita: cantora 
brasileira 

Edição 1179 

Clara Castanhos Preto Liso 

Taylor Swfit: 
cantora norte-
americana 

Edição 1180 

Clara Azuis Loiro Liso 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continuação) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Katy Perry: 
cantora norte-
americana 

Edição 1181 

Clara Azuis Preto Liso 

Banda inglesa 
One Direction: 
Harry Styles 
Louis Tomlinson 
Niall Horan 
Liam Payne 
Zayn Malik 

Edição 1182 

Clara 
Clara 
Clara 
Clara 
Clara 
 

 

Verdes 
Azuis 
Verdes 
Castanhos 
Verdes 
 

Castanho 
Castanho 
Castanho 
Castanho 
Castanho 

Liso 
Liso 
Liso 
Liso 
Liso 
 

 

Miley Cyrus: 
cantora e atriz 
norte-americana 

Edição 1183 

Clara Azuis Loiro Liso 

Caio Castro: 

ator brasileiro 

Edição 1184 

Clara Castanhos Preto Liso 

Sophia Abraão: 
atriz brasileira 

Edição 1185 

Clara Azuis Castanho Liso e 
levemente 
ondulado. 
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Tabela 1 – Quadro descrito das edições e características analisadas. (continuação) 
 

ARTISTA IMAGEM COR DE 
PELE 

COR DE 
OLHOS 

COR DE 
CABELOS 

ESTILO DE 
CABELO 

Demi Lovato: 

cantora e atriz 

norte-americana 

Edição 1186 

Clara Castanhos Preto Liso 

Cara Delevigne: 

modelo inglesa 

Edição 1187 

Clara Azuis Loiro Liso 

Jennifer 
Lawrence: atriz 
norte-americana 

Edição 1188 

Clara Verdes Loiro Liso e 
levemente 
ondulado 

 

Partindo da análise das imagens das capas da revista Capricho e da 

observação das categorias observadas: cor de pele, cor de olhos, cor do 

cabelo e estilo do cabelo ficou evidente que a revista Capricho apresenta um 

padrão de beleza predominantemente branco. Como afirmado anteriormente, 

os jovens estampados nessas capas são celebridades que de uma forma ou de 

outra tem suas atividades profissionais relacionadas à cultura pop, sendo 

atores, atrizes, cantores, cantoras e modelos. Para melhor explicitação, segue 

os gráficos relacionados ás categorias citadas acima: 
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Tabela 2 – contagem cor de olhos 

Cor de olhos Quantidade 

Azuis 12 

Castanhos 14 

Verdes 8 
 

Gráfico 1 – Distribuição da cor de olhos 

 
 

Tabela 3 – contagem cor dos cabelos 

Cor de cabelos Quantidade 

Castanho 18 

Loiro 7 

Preto 8 

 
Gráfico 2 – Distribuição da cor dos cabelos 
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Tabela 4 – contagem dos estilos de cabelo 

Cor de cabelos Quantidade 

Liso 26 

Liso e levemente ondulado 8 

 
 

Gráfico 3 – Distribuição dos estilos de cabelo 

 
 

 

Partindo dos dados apresentados nos gráficos, na categoria cor dos 

olhos, os castanhos e os azuis são predominantes. Na categoria cor de cabelos 

relacionada á categoria estilo de cabelo, prevalecem os cabelos lisos de cor 

castanha seguido de pretos.  Dessa forma, a pesquisa confirma a hipótese de 

que não há representação da beleza negra na revista, em especial do cabelo 

crespo. De acordo com Nilma Lino Gomes: 

 

O cabelo negro na sociedade brasileira expressa o conflito racial 
vivido por negros e brancos em nosso país. É um conflito coletivo do 
qual todos participamos. Considerando a construção histórica do 
racismo brasileiro, no caso dos negros o que difere é que a esse 
segmento étnico-racial foi relegado estar no polo daquele que sofre o 
processo de dominação política, econômica e cultural e ao branco 
estar no polo dominante. O cabelo do negro, visto como “ruim”, é 
expressão do racismo e do branco como “bom” expressa um conflito. 
Por isso, mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair 
do lugar da inferioridade ou introjeção deste. Pode ainda representar 
um sentimento de autonomia, expresso nas formas ousadas e 
criativas de usar o cabelo (GOMES, 2003, p.23). 
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 Ser negra, a partir de referenciais midiáticos é simplesmente não ter 

referencial, a não ser partindo do pressuposto de quais figuras representadas 

pela mídia é favorável à formação de uma identidade étnica que queira possuir. 

A jovem negra desde cedo se depara com uma série de referências que não 

valorizam suas características físicas e colocam a branca como referência de 

comportamento e moda. O próprio cabelo que é reconhecido como item 

fundamental para beleza feminina acaba sendo associado a uma imagem que 

a maioria das mulheres procura e deseja atingir.  

 Ao fazer a análise das capas ficou evidente que o cabelo liso e o liso 

levemente ondulado aparece em todas as capas onde os artistas são do sexo 

feminino e não existe a representatividade do cabelo crespo. A esse estilo de 

cabelo ondulado, bem tratado é associada uma determinada cor de pele que 

no caso da revista Capricho foi à cor de pele branca, em todas as edições 

analisadas todos os artistas e modelos que estamparam a capa tinham a cor 

de pele clara. 

 

Nesse contexto, é preciso ressaltar a importância e a urgência de 
políticas de mídia-educação em sua dupla dimensão de objeto de 
estudo, perpassando todas as disciplinas, e de ferramenta 
pedagógica, permitindo aprendizagem mais significativa e sintonizada 
com os mundos sociais e culturais da infância e da adolescência. A 
mídia-educação é um dos caminhos e instrumentos mais adequados 
para da oportunidade às novas gerações de se tornarem usuárias 
criativas e críticas de todas as mídias e TIC’s e, por consequência, de 
serem capazes de exercer seus direitos e de cidadania, podendo 
assim contribuir para a diminuição das desigualdades sociais. 

(BELLONI 2001, apud BELLONI, 2010) 

 

Diante da análise realizada ficou evidente a necessidade de existir por 

parte do governo uma preocupação com políticas públicas adequadas que 

combatam a prática do racismo simbólico através dos veículos de comunicação 

e uma responsabilização desses veículos em não divulgar somente um padrão 

de beleza. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as capas da Revista Capricho da edição 1165 até a edição 

1188 (janeiro de 2013 a dezembro de 2014) ficou evidente que não existe uma 

representatividade da beleza negra. 

Desse modo, pode-se dizer que as jovens negras são vítimas de um 

racismo simbólico, que reproduz como ideal exclusivamente a beleza branca. 

Em nossa sociedade a jovem negra convive com a invisibilidade de seu 

pertencimento racial por meio de um único referencial de beleza veiculado pela 

mídia. A partir da análise das capas da Revista Capricho percebe-se que as 

jovens negras sofrem de um racismo simbólico. 

A reflexão que se traz por este trabalho é justamente a respeito de como 

as jovens negras se identificam ou não com os artistas e modelos da 

atualidade, e observou-se que nenhum ídolo juvenil estampado nas capas da 

Revista Capricho não apresenta características da beleza negra.  

O racismo acontece em nossa sociedade de formas diversas: algumas 

manifestações são explícitas e outras são praticadas de uma maneira tão 

velada que são tidas como algo corriqueiro. O fato de uma jovem negra querer 

ficar a par das novidades do mundo jovem através de um veículo de 

comunicação e não ver o seu pertencimento étnico racial apresentado é uma 

forma de racismo.  

A análise das capas evidenciou um padrão de beleza que corresponde a 

um determinado grupo de nossa sociedade, o branco. Por isso, a ideia de que 

vivemos em uma sociedade onde todos têm a mesmas oportunidades e a 

mesma representatividade é falsa e ignorar a existência das desigualdades já é 

uma forma de racismo. A revista Capricho é um veículo midiático que atinge 

várias jovens e pode-se considerar que a revista posiciona a jovem branca 

como representante da beleza física.  

A ideia transmitida pela revista Capricho através de suas capas coloca a 

branca como modelo a ser seguido, a partir do momento que as jovens artistas 

apresentadas nas capas são bonitas, ricas e bem-sucedidas. A partir da 

análise e dos estudos teóricos realizados fica evidente que o cabelo negro 

representa um conflito social vivenciado pelos negros.  Quando a jovem negra 

procura mudar o jeito de usar seu cabelo, não significa necessariamente que 
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ela esteja negando seu pertencimento étnico, mas pode significar a tentativa de 

sair de uma posição de inferioridade, uma vez que sua beleza não é 

visibilidade. Infelizmente em nosso país o cabelo negro ainda é associado à 

ideia de ruim e o cabelo do branco como o cabelo bom. A presente pesquisa 

não se esgota na análise somente da revista Capricho, existe uma gama de 

possibilidades para pesquisas posteriores relacionadas ao racismo simbólico e 

mídia.  
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