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A promessa do corpo “magro” na capa da Women’s Health:
Reflexões sobre dietas e dados qualitativos
Luana Vieira1
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Resumo: A partir da expansão na mídia de conteúdos ligados à bem-estar e nutrição, este artigo
tem como objetivo observar a revista Women’s Health, onde é possível perceber um forte
discurso imperativo que sugere um padrão comportamental “emagreça”, “perca peso”, “linda e
magra”. No entanto, a imagem das mulheres representadas nas capas não condiz com os
indicadores. Além disso, a revista traz matérias que fornecem algum mecanismo para obter o
corpo ideal, com dicas alimentícias, rotina de exercícios e uma dieta oriunda de alguma
celebridade. A partir dessa problemática, foi feita uma análise prévia das dietas divulgadas pela
revista, e comparando ao que as pesquisas afirmam, vemos que a alimentação do brasileiro é
composta pelo oposto do que a revista prescreve.
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1. Introdução
Ao observar as revistas segmentadas sobre saúde e bem-estar, percebe-se um
forte discurso imperativo que sugere um padrão comportamental “emagreça”, “perca
peso”, “linda e magra”, entre outras. Está enraizado nestas publicações que para ser
aceita na sociedade, a mulher deve seguir estes padrões estéticos que a levará a ter o
corpo perfeito e o bem-estar, e que só estarão bem consigo mesmas se alcançar este
padrão. No entanto, a imagem das mulheres representadas nestas capas de revistas, não
condiz com os indicadores. De forma que é interessante pensarmos que a imagem
reproduzida do corpo da brasileira é de um corpo escultural e sensual, mas o que as
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revistas brasileiras estampam nas capas é o perfil de mulheres magras, quadris estreitos,
braços e coxas finas. Paralelamente a essa representação de “padrão” do corpo
feminino, a revista traz como conteúdo matérias que fornecem algum mecanismo para
obter este corpo, com dicas alimentícias, rotina de exercícios e uma dieta oriunda de
alguma celebridade.
Este artigo apresenta um recorte do referencial teórico e do mapeamento inicial
do corpus de análise, realizado durante o primeiro semestre de execução do Trabalho de
Conclusão de Curso. Considerando a problemática em torno da Women’s Health, foi
feita uma análise prévia das dietas divulgadas pela revista, e comparando ao que as
pesquisas afirmam, vemos que a alimentação do brasileiro é composta pelo oposto do
que a revista prescreve. Além disso, um emagrecimento saudável é feito de vários
componentes que não compete à revista estabelecer qual é esta forma.
A Women’s Health ao optar por divulgar essas dietas das celebridades, acaba
formando um senso comum das maneiras de emagrecimento. E através do seu discurso
sobre alimentação, tem que se responsabilizar pela construção do pensamento do leitor
do que seja saúde. Neste sentido, a revista como produto jornalístico, precisa buscar
aplicabilidade e veracidade das informações antes de divulgá-las com o intuito de
prestar serviço. Com isso, percebemos a importância de se ter prudência na divulgação
de reportagens sobre nutrição, principalmente quando estas, se utilizadas de forma
inadequada, pode trazer danos à saúde do leitor.

2. Mídia, corpo e saúde
Com periodicidade mensal, a Women’s Health é uma revista segmentada
produzida a partir de uma franquia internacional, comercializada em 52 países, sendo a
terceira maior revista feminina em audiência impressa, e a segunda maior em audiência
digital no mundo. Possuindo um público de leitoras de 50,5% entre 30 e 39 anos, 47%
com renda de R$5.000 a R$12.000, e que 51,9% se definem como atleta amadora. Em
relação ao conteúdo, o media kit da revista demarca seu direcionamento editorial:
Ninguém fala com mais propriedade do que a Women’s Health sobre treino,
esporte, nutrição e saúde para mulher. Mas trazemos também conteúdo sobre
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beleza, moda, sexo e até carreira – tudo sob o olhar do bem estar. Somos
mais do que saúde e fitness: somos uma marca completa de lifestyle (MEDIA
KIT, 2016, p.2)

Publicações segmentadas como a revista Women’s Health, por sua vez, possuem
um poder de persuasão na sociedade, reforçando por meio de seu discurso padrões que
podem influenciam o modo de ser e viver da sociedade, que ao relacionar com a
divulgação e massificação de temáticas de saúde, acaba criando um "culto ao corpo
perfeito" e um senso comum em relação à alimentação.
Nesse contexto, os meios de comunicação, atualmente, representam a
principal forma de propagação de ideologias, compreendidas como os
conjuntos de significados e sentidos que atuam como corpos de ideias
orientadas para a ação e através das quais as pessoas percebem-se e
posicionam-se no mundo. Ao veicular matérias sobre alimentação, saúde e
estética, entre outras, todas carregadas de ideologias, os meios de
comunicação determinam, em diferentes medidas, o comportamento dos
sujeitos (TEO, 2010 p. 335)

Analisando algumas capas da revista (Figura 1), percebemos que elas estampam
mulheres famosas com um corpo vendido como “magro e saudável” com uma gama de
manchetes que falam sobre emagrecimento, alimentos que ajudam a ser magra, e
principalmente, ligando a magreza à felicidade.
FIGURA 1: Capas de Women’s Health

(Fonte: Acervo Digital)
Questionamos então, a forma de divulgação deste conteúdo, no âmbito em que o
veículo se torna, o que podemos denominar como um "nutricionista de bolso", e com o
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poder de influência que a mídia possui na sociedade, atenuando principalmente a fatos
de que, ao tratar de saúde, devemos lembrar que, este tem uma relação de interferência
maléfica ou benéfica no processo fisiológico do corpo humano.
Na área da nutrição, temas sobre alimentos e comportamento alimentar estão
frequentemente presentes nos meios de comunicação e com o volume de
informações expressas nas mais diversas formas, sejam elas escritas, visuais
ou orais. Para o profissional de nutrição voltada à saúde pública e
coletividade, surge o desafio de procurar entender como estes conteúdos
reverberam na população que acessa estas mídias em busca de informações
de saúde e identificar se estes conteúdos estabelecem uma relação com o
conceito de educação alimentar e nutricional preconizado por organizações
mundiais e nacionais como a WHO/OMS, FAO e Ministério da Saúde,
voltadas ao desenvolvimento de regulações e pesquisa em saúde pública com
foco em alimentação e nutrição. (FREIRE, 2011, p. 9)

Um estudo realizado por Nunes (2016) denominado “Fatores De Risco
Associados Ao Desenvolvimento De Bulimia E Anorexia Nervosa Em Estudantes
Universitários”, revela que os fatores de risco que levam um indivíduo a desenvolver
anorexia e bulimia são: 45,45% - insatisfação com a imagem corporal; 36,36% - serem
do sexo feminino; 36,36% - serem estudantes do curso de nutrição e educação física;
18,18% - possuírem distorção da imagem corporal; 18,18% - estarem em ambiente
universitário estressante; 9% - possuírem excesso de peso; 9% - terem um estado
nutricional inadequado (sobrepeso e obesidade); 9% - a idade; 9% - a cultura familiar;
9% o contato com experiências alimentares inadequadas; 9% - a supervalorização do
peso e 9% - práticas inadequadas de controle do peso ao longo dos anos.
Percebemos então que as mulheres são as mais afetadas pelo desenvolvimento
de transtornos alimentares e o fator predominante é a insatisfação com o corpo. Deste
modo, estas revistas devem se atentar ao discurso que produzem, pois podem prejudicar
a saúde ao invés de ajudar. O jornalista ao publicar estas informações deve ser
cauteloso, pois como formador de opinião e ator social, ele legitima o discurso que
produz.
Estas revistas segmentadas - no geral, não somente a Women’s Health - devem
então ser zelosos na forma de abordagem desses temas, já que ao falarem de conteúdos
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associados à fatores biológicos do corpo humano, estes acabam lidando com questões
mais densas. A “venda” de um ideal de corpo saudável pode corroborar para doenças,
principalmente anorexia, bulimia e ortorexia, pois estes leitores podem se tornar
escravos deste ideal.

3. Hábitos alimentares e o corpo saudável
Ao longo das épocas, o padrão estético de “corpo perfeito” se altera, sobretudo o
do corpo feminino. Mas não é de sempre que o corpo magro é considerado como padrão
de beleza e saúde. As modificações deste padrão passaram desde à ligação com a
inteligência, passando pelo corpo como pecado, até chegarmos ao que nos é dito
culturalmente como bonito.
Na Grécia, o corpo era valorizado pela sua saúde, capacidade atlética e a
fertilidade, e cada idade possuía sua beleza própria. A exposição do corpo masculino nu
era um objeto de admiração e representava a saúde. O estético, físico e o intelecto
compunham a perfeição, e que um corpo bonito era tão importante quanto a
inteligência. No cristianismo, o corpo passa a ser uma fonte de pecado e proibido e o
bem-estar da alma deveria prevalecer acima dos desejos e prazeres da carne
(BARBOSA, 2011). Del Priore (1995) diz que o cristianismo transformou o que era o
desejo e o corpo, passando a ser carne decaída e derrotada. As primeiras civilizações
procuravam escapar do modelo de pecado dado por Adão, sendo inspirando pelo ideal
de carne de Cristo e Maria.
A Idade Média trouxe o corpo como instrumento de fortalecimento das relações
sociais feudais agrárias, a altura, cor e peso eram características decisivo na distribuição
das funções sociais. O cristianismo dominava durante a Idade Média, influenciando as
noções e vivências do corpo. Esta época também marcou pelos castigos físicos e
execuções públicas. A inquisição por exemplo, tinha como objetivo matar as mulheres
que possuíam o demônio nos seus corpos, para fazer mal aos homens, através do corpo
feminino e utilizando a sexualidade (BARBOSA, 2011, p. 25-26).
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No século XVI e XVII o padrão do corpo é modificado em função de que os
hábitos alimentares dos europeus se modificam, constituída pelo uso de manteiga, nata e
doces. A gordura então é dita como saudável, logo, os ricos que podiam consumir estes
alimentos

eram

bonitos,

e os

pobres,

pela magreza, não tinham

beleza

(VASCONCELOS et al., 2004).
O corpo na Era Moderna veio com as necessidades de manipulação e domínio
do corpo que concorreram para a delimitação do Homem como ser flexível e passível de
exploração. O corpo passa a servir a razão. Com o crescimento do capitalismo, o corpo
era dado como uma “máquina” de capital, criando um “corpo produtor” que precisaria
de saúde para melhor produção, formando então o padrão de beleza, fazendo com que as
atividades físicas fossem prescritas em prol da saúde corporal. Foi também no século
XVIII que houve mudança na estética da mulher, a beleza de uma mulher magra e alta
era sinônimo de delicadeza, romantismo e sensibilidade, iniciando a associação de
feminilidade e romantismo (BARBOSA, 2011, p. 28).
Desde este acontecimento, as representações do corpo feminino firmaram-se
para os padrões estéticos atuais, transformando em uma autoafirmação de estilo de vida,
e cultuado como instrumento de consumo cultural. Garrini (2007) afirma que o corpo
feminino ideal hoje não é real, é virtual, que dá importância a um corpo saudável, que
procura o bem-estar e a felicidade, sobressaindo a um modelo estereotipado,
principalmente relacionado ao corpo feminino. E que atualmente, a cultura tem
transmitido como o desejável, a obtenção de um corpo magro.
A mídia encontrou no “corpo perfeito” o discurso ideal para a difusão dos
produtos e dos serviços de beleza, como os cosméticos, os moderadores de
apetite, as cirurgias plásticas, as clínicas de estéticas e academias esportivas,
entre outros. Ela adquiriu um imenso poder de influência sobre os indivíduos,
massificou a paixão pela moda e tornou a aparência uma dimensão essencial
na sociedade (GARRINI, 2007, p.6).

Bastos e Sabrá (2010) afirmam que é errôneo estabelecermos um padrão
feminino brasileiro e um “corpo perfeito” quando vivemos num país com miscigenação,
trazendo formas corporais de várias etnias e raças. Mas não podemos negar que a
mulher brasileira tem como estrutura corporal quadris largos e seios medianos,
6
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conhecido como “corpo violão”. O bumbum da mulher brasileira é a parte que mais se
destaca no mundialmente, tanto que em representações imagéticas, a parte traseira do
corpo é sempre mais destacado, chamando a atenção de quem olha a figura.
Se pesquisarmos junto a estrangeiros qual a primeira imagem que lhes vêm à
mente quando indagados sobre a “mulher brasileira”, obteremos como
resultado, na grande maioria das vezes, a imagem da mulata bem torneada,
sambista, sensual, com biquíni cavado ou a das índias nuas vivendo em ocas
no meio da exótica floresta amazônica (Albertini de Souza, 2014, p.1).

Assim, é interessante pensarmos que a imagem reproduzida do corpo da
brasileira é de um corpo escultural e sensual, mas o que as revistas brasileiras estampam
nas capas é o perfil de mulheres magras, quadris estreitos, braços e coxas finas.
Em relação a alimentação do brasileiro, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística3 (IBGE) feita entre agosto de 2013 e fevereiro de 2014 com 63
mil pessoas, constatou que 60% dos alimentos com maior teor de gordura fazem parte
da alimentação diária da população. Em 2009, o IBGE e a Pesquisa de Orçamento
Familiar (POF) fez uma análise do consumo alimentar da população brasileira com 10
anos ou mais de idade, feitos a partir de registros obtidos através do Bloco de Consumo
Alimentar Pessoal, onde cada morador anotou todos os alimentos consumidos em suas
casas e fora dela, em área urbana e rural do Brasil, por 24 horas. A pesquisa teve como
resultados um maior índice de consumo de alimentos ricos em carboidratos gordura e
açúcares, como arroz, milho, feijão, batata inglesa, carne bovina e de aves, macarrão e
pão de sal. O levantamento também concluiu que o consumo alimentar do brasileiro é o
tradicional feijão e arroz junto com alimentos de teor reduzido de nutrientes e com teor
calórico, além do consumo excessivo de açúcar em 61% da população, 82% da
população mantém um alto consumo de gordura saturada, e menos de 10% atinge as
recomendações de consumo de frutas, verduras e legumes.
Feito um estudo exploratório do conteúdo das revistas para esse artigo, foi
possível observar que as dietas divulgadas pelas revistas e comparando ao que as
pesquisas afirmam, vemos que a alimentação do brasileiro é composta pelo oposto do
3

http://www.brasil.gov.br/saude/2014/12/levantamento-analisa-habitos-alimentares-dos-brasileiros
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que a revista prescreve para a leitora, e não condiz com o hábito e cultura alimentar da
população brasileira.

4. Dietas e dados qualitativos
A edição de novembro de 2016 da Women’s Health (Figura 2) traz na capa a
atriz Fiorella Mattheis, com a chamada dizendo “Fiorella Mattheis - O cardápio e os
exercícios para conseguir este corpo”, e uma seta que indica o corpo da atriz. Além
desta, há outras chamadas que remetem a emagrecer, e comer “sem culpa”. Nosso
objeto de análise é esta promessa que a revista faz a leitora, de que se ela seguir este
conjunto de dietas ela irá conseguir ter o corpo da modelo apresentada na capa.
FIGURA 2: Capa de Women’s Health (Novembro/2016)

(Fonte: Acervo Digital)

Na matéria não há um nutricionista prescrevendo esta dieta, logo, não existe a
legitimidade de fonte e/ou voz do especialista. Essa legitimação é passada para o
jornalista, que se torna mediador e que não possui conhecimento na área, não sendo apto
a reproduzir este tipo de informação. Assim, como um formador de opinião e ator
social, o jornalista acaba tornando a dieta como verdade absoluta. O Código de Ética do
Jornalista reforça esta ação no artigo 11º: “O jornalista é responsável por toda a
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informação que divulga, desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros.”
Para Teo (2010):
Os meios de comunicação, por sua vez, também são formadores de opinião e
seu discurso “produz sentidos a partir de uma rede de relações que envolve o
discurso científico e o discurso socioestético, criando e reforçando padrões
estéticos e práticas alimentares (TEO, 2010, p. 12).

E reafirma que “a qualidade das informações sobre dietas devem possuir uma
certa prudência, sendo que, feitos erros intencionais para atender necessidades
comerciais e/ou equívocos de informações, podem expor estes leitores a um risco real,
seja físico e/ou emocional.” (TEO, 2010)
O Código de Ética do Jornalista afirma em seu artigo 2º que o acesso à
informação é direito fundamental, e no parágrafo II ressalta que a produção e a
divulgação da informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade
o interesse público. Surge, dessa forma, a relevância de analisar a confiabilidade das
informações nutricionais e dietéticas recomendadas na revista Women’s Health no
sentido de verificar se elas são verdadeiras, úteis e não acarretam problemas de saúde
para os leitores leigos da referida revista.
Retornando ao discurso e a dieta da revista, foi feito uma análise nutricional da
dieta prescrita utilizando um modelo feminino criado, e partir destes resultados iremos
concluir se a leitora ao seguir esta dieta, conseguirá emagrecer e ter o corpo da atriz. A
dieta (Figura 3) é composta por:
FIGURA 3: Dieta indicada na capa da revista
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(Fonte: Women’s Health, Novembro/2016)

Para a realização do estudo, foi construído um modelo baseado a partir do media
kit da revista: sexo feminino, 36 anos, 1,63 de altura e em sobrepeso (72 kg), tendo
como possibilidade de ser eventual utilizador destas dietas veiculadas na revista
Womens’ Health. Para a análise quantitativa dos cardápios foi utilizado o software
Virtual Nutri Plus®4, versão banco de dados (Virtual Nutri Plus, 2012). Realizou-se
análises quantitativas de energia e dos seguintes nutrientes: carboidratos, proteínas,
lipídeos, fibras, colesterol, cálcio, ferro e vitamina C dos cardápios presentes nas
revistas. A média dos resultados foi obtida com ajuda do software Microsoft Office
Excel® versão 2010 (Microsoft, 2010).
A distribuição percentual de macronutrientes encontrados no estudo foi
comparada com as recomendações da Food and Agriculture Organization
(FAO/WHO/ONU), que orienta: carboidratos 55 a 75%, proteína 10 a 15% e lipídios 15
a 30% (WHO, 2003).
Já os valores encontrados das fibras e dos micronutrientes cálcio, ferro,
colesterol e vitamina C foram comparados com a Dietary Reference Intakes (DRIs)
4

Dada a dimensão da proposta da pesquisa, que prevê uma análise das dietas para confrontar com o
discurso de “nutricionista de bolso” da revista, o Trabalho de Conclusão de Curso é realizado sob a
orientação da Profª. Drª. Michele da Silva Tavares do curso de Jornalismo da UFOP, em co-orientação
com a Profª. Ma.Anelise de Souza Andrade, vinculada à Escola de Nutrição da UFOP.
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(IOM, 2001, 2002), em vigor desde 1997. Inicialmente, foi utilizada a Recommended
Dietary Allowances (RDA), porém, quando esses valores não estavam disponíveis nas
DRIs, a comparação foi realizada utilizando o Adequate Intake (AI) (Padovani, 2006).
A ocorrência de indicação em excesso do consumo de alguns micronutrientes na dieta
estudada foi verificada com o auxílio da Tolerable Upper Intake Level (UL), sendo
definido como o valor mais alto de ingestão diária em longo prazo de um nutriente que,
ao que parece não oferta risco de efeito adverso à saúde para quase todos os indivíduos
de um determinado estágio de vida ou sexo (Padovani, 2006).

TABELA 1: Avaliação de macro e micronutrientes do cardápio veiculado
em Women’s Health (Novembro/ 2016)

A partir dos resultados encontrados, o nutricionista participante do estudo
avaliou as dietas como “adequadas”, do ponto de vista de distribuição dos
macronutrientes e micronutrientes. As necessidades nutricionais para a perda de peso
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dessa paciente é uma dieta no valor de 1700kcal, composta por carboidratos, proteínas,
lipídeos, fibras (25g), colesterol (até 300mg), cálcio (1000mg), ferro (8mg) e vitamina
C (90mg)

Conclusão
Com base nos resultados obtidos foi possível concluir que as calorias da dieta
esta inadequada para a necessidade nutricional de perda de peso desse indivíduo, e
muito abaixo do recomendado; com a distribuição dos macronutrientes inadequado
(dieta hipolipídica), as fibras estão abaixo do recomendado, o colesterol está acima do
recomendado e o cálcio está muito abaixo do recomendado; o ferro e a vitamina C estão
na quantidade correta.
Se a leitora vier a seguir esta dieta, ela poderá desenvolver níveis de colesterol
alterados junto com problemas cardiovasculares a longo prazo; constipação intestinal;
osteoporose; o excesso de proteína pode trazer problemas renais e a perda de peso
inadequada, com perda de massa magra. Logo, haverá um emagrecimento a curto prazo,
mas não emagrecerá pelo mecanismo compensatório, ou seja, emagrece, mas logo
retorna ao peso anterior. Além disso, toda dieta deve ser prescrita individualmente, com
a orientação de um nutricionista.
Assim, a revista deve ser zelosa na forma de discurso e abordagem destes temas,
já que ao falarem de conteúdos que se associam a fatores biológicos do corpo humano,
que neste caso são as dietas, acabam lidando com questões mais densas. A “venda” de
um de corpo saudável pode corroborar para doenças, principalmente anorexia, bulimia e
ortorexia, pois estes leitores podem se tornar escravos deste ideal. É então interessante
que jornalistas e chefes editoriais repensem a forma de construção deste discurso e
promoção deste conteúdo, se atentando que de alguma forma o jornalismo reproduzido
não está sendo útil à sociedade.
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