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Engana-se quem pensa que o consumo nos dias atuais se limita a produtos e 

serviços. Esse fenômeno também ocorre no campo das representações sociais, visto que 

é cada vez mais frequente a venda de conceitos, influências e estilos de vida que povoam 

o imaginário coletivo e tornam-se referências de comportamento. 

Foi nesse tema que Daniela Neiva mergulhou para escrever sua dissertação de 

mestrado “A representação da qualidade de vida na revista Vida Simples”, desenvolvida 

no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ (PPGCom). Em sua pesquisa, 

ela investigou como são construídos os argumentos que configuram a qualidade de vida 

a partir da colaboração da mídia, especialmente da revista.  

Para a realização do trabalho, seu olhar se deslocou para a análise do conteúdo das 

matérias jornalísticas relacionadas à alimentação, da seção Comer, em seis edições da 

revista Vida Simples, de 2010. Buscando facilitar a análise, Daniela criou três categorias 

de conteúdo das matérias: saúde; socialização; e percepção, afetos e sentidos. 

Qualidade de vida para a revista não é apenas o contrário de doença, mas sim 

sentir-se bem e viver bem na cidade - local de observação de Daniela. O conceito em 

questão também está ligado à percepção, aos afetos e sentidos. As matérias ilustram os 

benefícios alcançados através de um modo de viver mais saudável com a visão e o 

depoimento de profissionais e personagens do cotidiano que vivenciam essas 

experiências. Esse estilo de vida também inclui a ampliação das conexões urbanas. 

A busca da qualidade de vida, geralmente associada à ideia de se alimentar de 

forma saudável, separa dois lugares comuns: o mal e o bem. A cidade se divide em caos, 

estresse, oportunidades e prazer e é nesse meio que a dualidade de "bem X mal" gera 

ciclos que constroem o imaginário urbano. 

Ao separar as seis matérias da Revista Simples nas categorias "Saúde", 

"Percepção, afetos e sentidos" e "Socialização", a pesquisadora imaginava que a primeira 

categoria iria disparar na frente das outras. Não foi o que aconteceu.  

Em sua análise de conteúdo, Daniela dividiu os textos por parágrafos e observou 

que a maioria deles se encaixava na categoria "Percepção, afetos e sentidos". Duas 

matérias valorizavam mais a saúde, enquanto quatro faziam isso com a segunda categoria. 

Nas duas últimas publicações analisadas, a saúde nem aparece. 

Foi com essa descoberta que a pesquisadora pôde concluir seu trabalho, 

percebendo que qualidade de vida na verdade não está ligada apenas à saúde, mas muito 



mais à percepção, aos afetos e sentidos. Cabe a quem estuda essa temática ter a 

sensibilidade de interpretá-la dessa forma e entender seus simbolismos. 

Além disso, a mídia é a principal entidade responsável por disseminar esses 

padrões de comportamento. São veiculadas informações sobre bem-estar, cura de males, 

sentimentos, obtenção de saúde e felicidade. Foi por esse motivo que a autora decidiu 

ampliar seu estudo formulando a tese de doutorado “Alimentação saudável e qualidade 

de vida na cidade: Um Estudo dos Imaginários nas Mídias”, apresentada no Programa de 

Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (PPG-ANS), em 2016. 

Para esse segundo estudo, a autora usou três veículos que expressam a diversidade 

de temas e de públicos acerca da temática: revista Vida Simples, publicada pela Editora 

Abril; o programa Bem-Estar e Movimento, com os comentários do Marcio Atalla, 

transmitido pela rádio CBN; e o programa Mais Você, exibido na TV Globo. Atualmente, 

Daniela Neiva continua com sua pesquisa na área de Nutrição realizando Pós-Doutorado 

na UFRJ. 


