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Neste artigo, pretendemos discutir sobre as fotonovelas, considerando-as como 

objeto cultural1. Para melhor compreendê-las, o contexto histórico em que este estudo está 

inserido abrange as décadas de 60 e 70 do século XX, período de maior circulação das 

fotonovelas no Brasil. Este momento é marcado por mudanças sociais, culturais e 

comportamentais. Tais alterações contribuíram no processo de constituição de 

subjetividade de formação das mulheres, além de ser marcado por um crescimento urbano 

significativo e de intensa industrialização.  

Foi nesse contexto de progresso e desenvolvimento, que o país viu-se assolar a 

ênfase no consumo, no individualismo e na competição. Com a produção em massa de 

bens de consumo, em especial, os eletrodomésticos, a aquisição de novos hábitos foram 

impulsionados, visando à inserção do indivíduo aos padrões estabelecidos pelas novas 

necessidades de consumo e de estilo de vida.  Referente ao avanço para as práticas de 

leitura, na década de 60 do século XX, houve a produção de livros com temas diversos, 

além de publicações de revistas, autenticamente, femininas; já na década de 70 do século 

XX, conforme Lajolo (1995), foi iniciado, no Brasil, o “boom” editorial; a circulação 

livresca aumentou substancialmente – em 1970, ocorreu a Primeira Bienal do livro; em 

1972, houve a celebração do Ano Internacional do Livro e, em 1973, a fundação do 

Círculo do Livro. Para Lacerda (2003, p. 49), “nesse panorama cultural gerado nos anos 

1960 e amadurecido nos anos 1970, contracenam não apenas livros, mas outros objetos 

culturais, como o rádio, a televisão, o cinema e as artes”. Neste cenário, a leitura de 

fotonovelas era uma constante.  

                                                 
1 Objeto cultural é compreendido, neste estudo, de acordo com Chartier (1990) a partir da consideração dos 
aspectos alusivos à produção, circulação e apropriação do impresso por seus leitores. 
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As fotonovelas, histórias narradas a partir de fotografias e textos, apresentam 

peculiaridades linguísticas e formais; assim sendo, é importante pensar acerca do processo 

de veiculação deste gênero e como o mesmo se expandiu, tornando possível o seu acesso a 

muitos leitores em diferentes espaços. Entre as décadas de 60 e 70 do século XX, as 

mesmas ficavam em segundo lugar na procura pelos leitores, perdendo apenas para as 

revistas de quadrinho infantis2. Considerando-se o fato de as fotonovelas abrangerem 

temáticas de interesse feminino, eram destinadas prioritariamente a tal público leitor.  

Habert (1974, p. 23) afirma que, nas fotonovelas, são apresentadas histórias em que 

se discutem poucos elementos – amor, casamento, sexo, beleza e necessidade lúdica, os 

quais são apresentados a partir do imaginário, através de conselhos, ou de maneira 

informativa. Além disso, há ainda seções de beleza, moda, saúde, economia doméstica, 

problemáticas sentimentais e questões jurídicas.  

Após a Segunda Guerra Mundial, na Itália, em virtude de problemas financeiros 

para difundir o cinema, a fotonovela surgiu como subproduto desse gênero, cujo intuito 

inicial foi o de produzir revistas com resumos e fotografias de filmes, popularizando o 

cine-romance – composto de fotografias escolhidas de um filme e um texto sucinto. Dessa 

forma, em março de 1947, surgiram as primeiras fotonovelas, narrando histórias, 

geralmente, em capítulos, associando fotografias e textos. As fotonovelas consumidas no 

Brasil foram marcadas por terem o início de sua produção na Itália, ou na França, tendo, 

naquele país, apenas a fase da montagem. Na primeira década que as revistas publicaram 

fotonovelas no Brasil, as mesmas apresentavam traduções, lições de boas maneiras e 

questões sobre higiene, temáticas muito próximas das tratadas pelo gênero europeu. Havia 

também o cuidado com questões alusivas a censuras (moral e, principalmente, oficial) nos 

países em que as fotonovelas eram exportadas; por isso, muitas vezes, optava-se por cenas 

com beijos, abraços, ou outros indícios mais pudicos de intimidade, em vez de imagens 

com erotismo, nudez, ou sexo explícito.   

No Brasil, as revistas de fotonovela apareceram na década de 50 do século XX, mais 

especificamente, conforme Habert (1974, p. 33), “Em 1951, Artes Gráficas do Brasil (São 

Paulo) lança a primeira revista de fotonovela, Encanto”. Assim, outras editoras passaram a 

publicar revistas de fotonovelas – a editora Abril lançou Capricho em 1952 e a Noturno 

em 1959; a Vecchi, responsável pela Grande Hotel, lançou no ano de 1967 Jacques 

                                                 
2 Segundo Habert (1974, p. 22), Capricho, da Editora Abril, apresentava uma venda média quinzenal de 
211.400 exemplares e somente perdia as vendas para Pato Donald, Mickey e Tio Patinhas, cuja média 
periódica de vendas era de 400 mil exemplares. 
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Douglas. Apesar de Grande Hotel apresentar o início de publicação datada de 1947, nestas 

revistas, as fotonovelas começaram a aparecer apenas no ano de 1951; anteriormente, tal 

revista era caracterizada por publicar semanalmente histórias desenhadas, cujas ilustrações 

apresentavam traços de sensualismo e erotismo. Outras editoras que também publicaram 

fotonovelas foram a Bloch, a Prelúdio e a Rio Gráfica e Editora. No Brasil, apenas na 

década de 60 do século XX, foi possível encontrar editoras brasileiras produzindo suas 

fotonovelas – a Bloch e a Abril começaram a produzi-las a partir da década de 60 do 

século XX; já a Rio Gráfica Editora, a partir da década de 70.  

Neste período de circulação das fotonovelas, muitas revistas de caráter feminino 

desempenharam o papel de formar e informar as mulheres para o consumo, para o novo 

contexto social e econômico em que se encontravam; por esta razão, nos referidos 

impressos, é notória a persuasão a este mundo direcionado ao mercado consumidor. A 

presença de propagandas e/ou depoimentos sobre a importância de utilidades domésticas, 

para facilidades no lar, bem como de produtos de beleza, eram recorrentes nas revistas, 

instigando as leitoras a aderirem ao mundo do consumo. Neste sentido, as histórias 

representavam este novo universo, inserindo-as socialmente e instruindo-as a gerir o lar e a 

maternidade e, de certa forma, direcionando-as à nova realidade da vida moderna e urbana. 

Assim sendo, o conteúdo das fotonovelas estava em conformidade com as 

representações esperadas por essas leitoras que, apropriando-se dessas mensagens, viam-se 

nas narrativas, sendo possível inferir a constância de um tom romântico e sentimental 

nestas narrativas. Nelas, são recorrentes enredos, cujos padrões de mulher estavam 

próximos a um ideal de personalidade e de beleza, aos quais seriam alcançados por suas 

leitoras; não raro, tais ideais estendiam-se também ao padrão de homem que deveriam ter 

como namorados, noivos, ou maridos para alcançarem o universo da felicidade.  

Tais aspectos podem ser evidenciados a partir da análise das fotonovelas inseridas 

na Revista Capricho, considerada como uma das revistas femininas mais antigas, começou 

a circular no Brasil, desde 1952, e, em suas edições, havia a publicação de fotonovelas, 

postas como o fator crucial para a compra desse impresso por suas leitoras. Ressaltamos 

que a Capricho foi a primeira revista feminina a publicar fotonovelas completas. Neste 

estudo, especificamente, as Caprichos analisadas referem-se à edição de no 103, de 

setembro de 1960 e à edição de no 281, de 1971. 

Com essa revista, iniciava-se um novo período no mercado editorial brasileiro, já 

que se inaugurava uma imprensa moderna feminina, por ter sido lançada como revista ideal 
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para a mulher. Em ambas as edições analisadas para este estudo, havia seções sobre uma 

diversidade temática que aludia a interesses destinados ao público adulto feminino, os 

quais, consequentemente, atrairiam leitoras, tais como: moda; beleza; sexualidade; 

astrologia; comportamento; dicas de culinária, dietas, ginásticas; confissões; propagandas 

de utensílios domésticos, de produtos facilitadores do trabalho no lar, de cursos 

profissionalizantes, de absorventes, de creme dental, de produtos para bebês e de material 

escolar, além de seções de conselhos e de variedades.   

Outro aspecto de grande relevância é o caráter conselheiro e companheiro que estas 

revistas assumiram para seu público leitor, colaborando, de certa forma, para a manutenção 

de certos padrões de comportamentos exigidos socialmente, como também, em outros 

momentos, ocasionando rupturas acerca desses padrões, fazendo-as opinar e estabelecer 

padrões de consumo e de hábitos adquiridos a partir do universo da leitura das Revistas, 

em especial, das histórias nelas contidas. A linguagem coloquial e o caráter sentimental são 

fatores que possibilitam uma maior aproximação entre o impresso e suas leitoras. 

Na primeira edição analisada, a de no 103, de setembro de 1960, percebemos, logo 

na capa, a grande circulação e aceitação da Capricho pelo seu público leitor, a partir da 

inferência: “A maior revista feminina da América do Sul: 517.000 exemplares”. Também o 

seguinte enunciado: “Revista Mensal da Mulher Moderna”, remete-nos ao fato de que a 

mulher moderna seria aquela que fazia a leitura da Capricho, convidando-a, ou até mesmo, 

ordenando-a a ler tal impresso, caso desejasse fazer parte do universo de mulheres 

modernas. Outros aspectos na capa que chamam a atenção e que também são convidativos 

à leitura da Revista são os indicativos de haver nela uma fotonovela completa: “Até breve, 

amor. Fotonovela completa” e o questionamento “É possível a amizade entre um homem e 

uma mulher?”, além de na capa haver a imagem de uma moça jovem, dentro dos padrões 

de beleza exigidos socialmente – magra, sorridente, bem vestida e maquiada. Após tantos 

indícios convidativos à leitura, abaixo, na parte esquerda da capa, a quantidade de páginas 

e o valor a ser pago para a aquisição da Revista. 

No sumário, os destaques da edição já anunciados na capa, sintetizando os pontos-

chave abordados na Revista. O primeiro deles, uma síntese da fotonovela completa, já 

anuncia o enredo, bem como o ônus pago pela protagonista por viver uma história de amor. 

A fotonovela anunciada ocupa 37 páginas das 112 de toda a Revista, sendo um 

quantitativo considerável. Na página inicial da fotonovela, o título aparece no topo, 

seguido dos nomes dos autores e de seus respectivos personagens e, no lado direito, a ficha 
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técnica. Há a contextualização da história e a informação acerca de alguns fatos 

necessários a compreensão – Stela, que trabalha há poucos dias em uma boutique famosa, é 

convidada pelo chefe a viajar com ela; como recusou o convite, foi demitida, pois o dono 

da boutique afirmou não permitir tamanha ousadia de uma subordinada. É possível 

averiguar, nesta passagem, que o interesse do Monsieur Franz ao contratá-la foi com 

intenções de ter Stela como mulher e não como funcionária. Seria provavelmente uma 

crítica às mulheres que buscavam a independência financeira neste contexto histórico – 

vistas, muitas vezes, como objetos de desejo de seus chefes e mensuradas por isso.  

Stela procura emprego, mas não consegue. No intuito de conquistar Maurício, seu 

amado, percebe em sua bolsa as chaves da boutique. Assim, tem a ideia de retornar até lá e 

transformar-se em “uma princesa, pelo menos por uma noite como nas histórias de fadas” 

(CAPRICHO, 1960, p. 21). Essa passagem permite-nos também inferir acerca do universo 

de leituras realizadas possivelmente pelas leitoras – contos de fada. 

Ao chegar ao baile de Reveillon em que Maurício estava, Stela é cortejada por ele e 

conclui que, de fato, são necessárias jóias e um belo vestido para poder ser vista pelo 

homem de seus sonhos. Podemos compreender esta passagem como uma crítica à 

sociedade consumista em voga neste período, por um lado; e, por outro, um incentivo às 

leitoras manterem-se sempre belas para poderem conquistar seus “príncipes encantados”. 

Stela estava muito feliz, divertindo-se bastante durante a festa com Maurício; no 

entanto é vista pelo dono da boutique e chamada de ladra. É presa e passa a pagar um 

preço alto pelo seu desejo, ou melhor, por não saber controlar seus impulsos. Podemos 

compreender que seria esta mais uma lição a ser dada às leitoras – a necessidade de 

controlar os impulsos para não sofrer as consequências dos mesmos, além de que fica 

também perceptível a vingança do Monsieur, já que Stela não cedeu aos seus desejos.  

Um ano após o ocorrido, é liberada para passar as festas de fim de ano com seus 

familiares; procura Maurício e o encontra com sua amante, Clara. O conflito se estabelece 

– Stela pensa não ser amada por Maurício e este acredita que ela não mais o irá procurar. O 

herói tem consciência da decepção da sua amada e, em virtude dos princípios da mesma, 

sabe que não o procurará. E, ao lembrar-se dela, afirma: “Os olhos de Stela eram 

eloqüentes naquela noite, como o foram hoje. Amava-me e não se esqueceu de mim. Mas 

talvez ela pense que eu sou um herói, um homem generoso, leal e sem defeitos...” 

(CAPRICHO, 1960, p. 37). Nesta passagem, averiguamos as qualidades que as leitoras das 
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fotonovelas pretendiam encontrar nos homens com os quais iriam se relacionar, denotando 

assim as características de homem idealizado, possível de se apaixonar. 

Na noite de Reveillon, Stela resolve contar a verdade ao seu herói: “Deixaram-me 

sair para as festas de Natal, mas dentro de poucos dias terei de regressar. Pensei que não 

teria coragem de lhe confessar isso...” (CAPRICHO, 1960, p. 84). Ele, por sua vez, 

também revela-lhe seu segredo: “Stela, não sou melhor do que você. Sou mesmo muito 

pior. Fui amante de Clara Haller, Stela... E não é tudo: aceitei também dinheiro dela” 

(CAPRICHO, 1960, p. 84). Ambos perdoam-se, prometem amor eterno e resolvem fugir. 

As juras de amor são bem típicas das histórias de fotonovelas – a redenção pelo amor 

verdadeiro e, talvez, o momento mais esperado pelas leitoras. 

Nesta mesma noite, enquanto a situação parece já estar resolvida, surge um novo 

conflito na trama: O comissário de polícia aparece na casa de Maurício à procura de Stela. 

Ela é acusada por Clara de roubar suas jóias. Ao chegar à casa da amante, a heroína tenta 

justificar o não cometimento de tal delito, no entanto, não lhe dão credibilidade em virtude 

do fato ocorrido no passado; ou seja, este momento pode servir de reflexão às leitoras para 

que as mesmas não maculem suas imagens diante da sociedade, pois uma vez cometido 

algum delito, a possibilidade de não mais ter credibilidade diante das pessoas é muito 

grande, ainda que esteja agindo corretamente posteriormente. Percebendo a farsa de Clara, 

seu marido desfaz a confusão, mostrando as jóias à polícia e pode desculpas pelo ocorrido.  

Interessante destacar que, no momento da fuga, Maurício revela à sua amada que 

não poderá viajar com ela, pois pretende trabalhar para pagar a dívida à ex-amante; Stela 

também revela que não iria embora sem ele e afirma que prefere concluir a pena: “Estou 

segura de que devo agir assim” (CAPRICHO, 1960, p. 90). 

No dia de retorno ao cárcere, Maurício a leva e ela se apresenta pontualmente, 

recebendo elogios da religiosa que cuida das prisioneiras: “Jamais alguém voltou para a 

prisão com êsse sorriso nos lábios, Stela” (CAPRICHO, 1960, p. 90). Ela mostra à 

religiosa a aliança na mão esquerda, indicando que havia se casado, durante as férias. 

Chega o momento da despedida, a heroína é levada ao cárcere e a religiosa revela ao herói 

que, provavelmente, Stela saia antes do período previsto da cadeia, já que ficou 

comprovado que o Monsieur Franz é mau caráter, pois foi acusado por outra mulher por 

tentativa de sedução, fato favorável à Stela. 

A partir dessa trama, inferimos que muitos aspectos são representativos de uma 

percepção de sociedade e de ideais que se desejem atingir, ou que se repudiem 
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socialmente. Evidenciamos também que as pessoas respondem pelos erros e acertos, 

conduzindo-as ao fracasso, ou a felicidade, a depender das ações perpetuadas no decorrer 

de suas vidas, representadas no mundo da ficção através das fotonovelas, mas que as 

leitoras das mesmas encontram-se como protagonistas de muitas das histórias de 

fotonovelas lidas, vivenciando as cenas, apropriando-se delas positiva, ou negativamente. 

Na edição de no 281, de 1971, na capa, há uma jovem sorridente e vestida em uma 

blusa branca, com os destaques para a edição e, na lateral esquerda, a informação 

“desaconselhável para menores de 16 anos”. No número específico para estudo, no 

sumário, foram encontradas as seguintes indicações: “Teatro da vida”; “Moda”; “Em nome 

da lei”; “Cantinho da amizade”; “Horóscopo do amor”; “Taquigrafia”; “Consultório 

médico”; “Cá entre nós”, com uma diversidade de receitas; “Stela Maria responde”; 

“Supermercado”; “Trágico dilema” com a publicação do capítulo XIII do referido romance 

de Janete Clair, além do resumo dos capítulos anteriores e o anúncio: “Leia no próximo 

Capricho penúltimo capítulo de Trágico Dilema”; “Curso de madureza” e duas 

fotonovelas: “Uma flor no inferno” e “Remorso”, além de uma série de propagandas de 

incentivo à beleza e ao consumo de produtos diversos, entre eles, eletroeletrônicos que 

facilitariam a vida doméstica. Nesta edição, encontramos maior número de propagandas 

em relação ao número anterior analisado e a recorrência a temas não abordados 

abertamente na edição de 1960, tais como propaganda de produto que faz teste de gravidez. 

 “Uma flor no inferno”, a primeira fotonovela nesta edição de 1971, trazia uma 

narrativa que se passava no período nazista, em que um tenente alemão havia sido 

designado a uma missão de exterminar um alojamento de judeus. Próximo ao local, 

encontrou-se com uma moça judia, Sara, e ela percebeu que, apesar de ele ser alemão, não 

era mau caráter como os demais: “Eu sinto que o senhor é bom! Não é como os outros 

alemães que conheci” (CAPRICHO, 1971, p. 43). 

Essa situação demonstrou que o tenente, mesmo não concordando com o regime ao 

qual estava inserido, precisava cumprir ordens, ainda que as mesmas não estivessem de 

acordo com sua conduta, demonstrando que o herói, mesmo agindo cruelmente, precisava 

ser perdoado, posto que sua conduta não estava relacionada à sua personalidade, 

permitindo às leitoras inferirem que precisavam conhecer o comportamento dos homens 

com quem elas iriam relacionar-se. 

No entanto, Rudolf Strassman tinha uma missão a cumprir. Sara foi encaminhada à 

casa procurada, pertencente aos familiares dela. Como não atenderam ao acordo firmado – 
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de se renderem entre cinco minutos, o sargento ordenou soltar granadas, matando a todos, 

exceto Sara que sobreviveu e foi encaminhada por Rudolf ao hospital; no entanto, ela 

perdeu a visão.  

Rudolf se arriscou para salvar a amada, ainda que tivesse consciência de que 

poderia ser prejudicado. Assim aconteceu. Foi julgado, teve sua patente rebaixada e fora 

encaminhado para o Campo de Auschwitz para receber as presas. Certo dia, recebeu como 

nova prisioneira sua amada. Ele decidiu fugir com ela, sem lhe dizer quem era. Retornaram 

ao alojamento onde vivia a família de Sara. Ela foi pega pelos nazistas, mas não indicou 

quem a acompanhava. Com o fim da guerra, Rudolf tornou-se o professor Robert Weiss, 

habilidoso cirurgião.  

Para sua surpresa, foi procurado por Sara, na esperança de voltar a enxergar e assim 

entregar à polícia o tenente que fez a atrocidade com sua família. Mesmo sabendo do risco 

em ser preso, ele fez de tudo para que sua amada voltasse a enxergar. A cirurgia obteve 

êxito; ela o reconheceu, entretanto não o entregou à Polícia. Perdoaram-se e se renderam 

ao verdadeiro amor. Mais uma vez, percebemos, como temática central, a redenção pelo 

amor, além do perdão e da ausência de mágoas estabelecidos pelo par amoroso. 

Em “Remorso”, um jovem médico, Daniel Martins, em sua rotina, antes de ir ao 

Hospital de Ortopedia, onde trabalhava, comprava diariamente jornais na banca com 

Marisa. Certo dia, ao chegar ao trabalho, o pai de sua noiva, também médico ortopedista, 

conversou com ele acerca do posicionamento de sua filha, que, formada em Engenharia 

Civil, insistia em trabalhar e falou ao futuro genro: “Se uma mulher procura, com tanta 

insistência, vencer numa carreira, é porque... não encontrou outra coisa melhor” 

(CAPRICHO, 1971, p. 86).  

A percepção da sociedade em relação à mulher que busca sua independência via 

profissão está representada nessa passagem, pois, pensava-se que apenas as mulheres 

infelizes, insatisfeitas e desiludidas, buscariam se ascender profissionalmente. Daniel, a 

pedido do pai de Paula, foi conversar com ela e esta lhe afirmou que não se resumiria a 

uma dona de casa, ainda que fosse casada.  No entanto, talvez pelo fato de o interesse de 

Daniel por Marisa aumentar a cada dia, ele não se importou com o pensamento da noiva.  

Marisa, por sua vez, era indiferente a ele, em virtude de uma sequela de um 

atropelamento que ela havia sofrido há dez anos. Conversando sobre o acidente, Daniel 

percebeu que ele fora o causador e buscou rever seu erro, convencendo-a a se operar 

novamente. Nesse caso, a felicidade do herói estaria associada à reversão de um erro 
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ocasionado no passado. O desfecho desta fotonovela é de uma paixão correspondida, cujo 

herói sentiu-se feliz apenas no momento em que pode rever o erro cometido no passado.  

Nas fotonovelas analisadas em ambas as revistas, averiguamos que a mulher é vista 

como ser responsável por manter a união da família e a satisfação matrimonial, 

evidenciando que, apesar da ampliação das possibilidades de consumo, informação e 

entretenimento, havia uma distinção nítida entre os papeis femininos e masculinos perante 

a sociedade. Até mesmo no campo do trabalho, já que era permitido à mulher trabalhar, 

mas seu emprego deveria sempre ser posto como subsidiário ao do marido. 

Outro aspecto relevante observado nas três fotonovelas analisadas para este estudo 

foi o fato de que a mulher ideal seria aquela que se preocupa em cuidar do lar, cônjuge, 

filhos e que é portadora de características consideradas próprias da feminilidade, quais 

sejam: singeleza, integridade, candura, paciência, instinto materno. 

Averiguamos também que, apesar das mulheres já terem alcançado, ainda na 

década de 60 do século XX muitas conquistas, entre as quais, o acesso ao 

anticoncepcional, popularizado no Brasil neste período e considerado uma revolução em 

prol da mulher, pois sexualidade não mais precisaria ser sinônimo de reprodução, não 

constatamos, em nenhuma das Revistas analisadas menção explícita ao sexo, ou ao prazer, 

por exemplo, mas constantes referências a obrigações conjugais, missões maternais e 

familiares, o que nos permite inferir que o processo de iniciação sexual ainda permanecia 

um tabu nesses impressos, ainda que fossem destinados ao público feminino. 

Neste contexto, a conquista do espaço público pela mulher (Soihet, 2000) é 

perceptível a partir de várias acepções. As fotonovelas denotaram representações acerca de 

um comportamento a ser alcançado pelas mulheres, além de fornecer-lhes padrões urbanos 

e proporcionarem-lhes vivenciar um mundo novo – de sonhos, de ficções, de reflexões, 

ainda que possibilitado apenas a partir da ficção. 

Nas revistas analisadas, percebemos a presença de seções diversas; nas 

propagandas, um incentivo constante à introdução ao mundo do consumo, a fim de que a 

leitora pudesse ser introduzida ao universo de pessoas modernas. Concernente aos enredos 

das fotonovelas presentes nas referidas revistas, em todas as histórias analisadas, os heróis 

renderam-se à amada, libertando-se de ações que, muitas vezes, comprometiam a moral. 

Renderam-se aos bons costumes e conquistaram suas heroínas pelas boas ações, pelo 

caráter e pela sinceridade. 
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A felicidade, nas histórias selecionadas para este estudo, somente era alcançada a 

partir do momento da aceitação ao cumprimento aos bons princípios e no momento em que 

as pessoas eram sinceras, verdadeiras, buscavam não iludir e não ferir o sentimento de 

outrem – fato que nos revelou padrões a serem seguidos pelas suas leitoras, bem como a 

serem aqueles também os almejados por seus parceiros. 

As fotonovelas, ao mesmo tempo em que funcionaram como espaços de 

transformações para a vida de suas leitoras, também o foram de permanências, já que 

apesar de se priorizar um discurso de mulher independente, moderna, preparada para 

alcançar as alterações que a vida moderna lhe proporcionava, preservava-se também a 

imagem da mulher acerca das acepções de beleza – mulher jovem, branca e magra – e dos 

parâmetros necessários para alcançar a felicidade – constituição de uma família, com 

marido e filhos, posto que, nas entrelinhas dos discursos presentes – seja nas histórias das 

fotonovelas, seja em outras seções presentes nas Revistas analisadas para este estudo –, 

percebemos a constância de um discurso direcionado à mulher para a sua responsabilidade 

para com os cuidados com o lar, o marido, os filhos, o sucesso do casamento, do noivado, 

ou do namoro, em um processo constante de formação e de informação destas mulheres. 

Dessa maneira, o legado, ou melhor, o peso da felicidade é posto nas “mãos” das 

leitoras de fotonovelas, pois cabe a elas saberem se comportar e saberem bem escolher 

seus parceiros e suas amizades, a fim de terem um final feliz como nos contos de fada.  
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