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RESUMO
Este artigo analisa os processos que envolvem a produção das notícias sobre qualidade 
de vida em revistas. Consiste em um estudo de caso da revista  Vida Simples,  veículo 
representativo pela larga participação no segmento qualidade de vida, da qual foram 
analisadas  as  edições  de agosto,  setembro  e  outubro de 2009.  Para compreender  os 
sentidos ofertados sobre qualidade de vida, a revista foi caracterizada quanto ao tema 
das  matérias,  diagramação  e  fontes.  O  artigo  também  traça  o  panorama  sobre  o 
significado de qualidade de vida ofertado pela revista. Utilizou-se o método de análise 
de  conteúdo.  Concluiu-se  que  a publicação  agenda  o  público  através  de  uma 
diagramação leve e diferenciada das demais publicações, de um diálogo direto com o 
leitor e de temas que são parte de sua vida.
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1 Introdução

A partir  da década de 1960, quando a expressão qualidade de vida (QV) foi 

utilizada pela primeira vez, o termo passou a fazer parte do vocabulário de atores de 

diversas áreas do conhecimento, especialmente da saúde. Aparentemente, a preocupação 

com  a  saúde  despertou  o  interesse  dos  leitores  em  consumir  informações  sobre 

qualidade de vida, o que se reflete em uma tendência dentre as instituições jornalísticas, 

as quais buscam ampliar a quantidade de informações em seus veículos e até mesmo 

lançar publicações sobre o tema.

Embora não exista um consenso sobre a definição de qualidade de vida, parece 

haver concordância que a boa qualidade de vida está relacionada a sensações de bem-

estar nos campos físico, psicológico e social do indivíduo.

Da  mesma  maneira  em  que,  nos  últimos  anos,  intensificou-se  a  busca  por 

atividades  físicas  e  espirituais  que  promovam  bem-estar,  houve  um  aumento 

considerável de publicações de conteúdos que visam a melhora da qualidade de vida dos 

leitores.  Em  praticamente  todos  os  grandes  jornais  do  país  existem  cadernos  e 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
2 Bacharel em Jornalismo do Centro Universitário Univates, email: maiana7@gmail.com.
3 Orientadora  do  trabalho.  Professora  do  Curso  de  Jornalismo  do  Centro  Universitário  Univates,  email: 
janemazzarino@gmail.com.
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suplementos  que abordam a temática.  No meio revista sobressaem-se as publicações 

sobre  o  tema,  as  quais  permitem maior  aprofundamento  nas  matérias.  No Brasil,  a 

editora Abril publica as revistas  Bons Fluídos e  Vida Simples, ambas preocupadas em 

divulgar qualidade de vida e bem-estar. Já a editora Escala é mais recente na produção 

de textos sobre QV, tema mensalmente abordado na revista Vida & Equilíbrio. 

Visto que o público interessa-se em consumir essas informações, questiona-se 

quais as seleções dos acontecimentos que as publicações expõem? Quais critérios de 

noticiabilidade são predominantes? Quais pautas estão sendo ofertadas para agendar os 

leitores?  Qual  o  significado  de  qualidade  de  vida  ofertada?  Para  responder  a  essas 

questões este trabalho vai analisar os processos que envolvem a produção das notícias 

sobre qualidade de vida na revista Vida Simples, identificando o conceito de qualidade 

de vida midiatizado pela publicação. 

Esta  revista  foi  escolhida  porque  destaca-se  na  segmentação  pela  publicação 

predominante de notícias sobre qualidade de vida. As mídias, principalmente os canais 

de conteúdo jornalístico, assombram  os telespectadores com a quantidade de notícias 

trágicas  veiculadas  diariamente.  As  notícias  negativas  podem  ser  classificadas 

atualmente  como  banais,  devido  à  grande  quantidade  publicada  todos  os  dias.  Para 

contornar  esse  negativismo midiático,  surgem publicações  que oferecem ao  cidadão 

outro tipo de conteúdo, aquele que estimula a busca do receptor por uma rotina mais 

harmoniosa através de notícias que informam sobre qualidade de vida e bem-estar. 

Trata-se de um estudo de caso da revista  Vida Simples,  realizado por meio da 

pesquisa  bibliográfica  e  documental.  Para  compreender  os  sentidos  ofertados  sobre 

qualidade de vida, a revista foi caracterizada quanto ao tema das matérias, diagramação 

e fontes. O artigo também traça o panorama sobre o significado de qualidade de vida 

ofertado pela  revista.  Utilizou-se o método  de  análise  de conteúdo qualitativa.  Para 

desenvolver  a análise  de conteúdo,  selecionaram-se categorias  de análise.  Conforme 

Moraes  (2005,  p.92),  as  “[...]  categorias  podem  ser  concebidas  como  aspectos  ou 

dimensões  importantes  de  um  fenômeno  que  o  pesquisador  decide  destacar”. 

Analisaram-se as edições 82, 83 e 84, relativas aos meses de agosto, setembro e outubro 

de 2009.

2 Qualidade de vida: a busca pelo conceito

Muitos veículos usam dos significados de qualidade de vida e bem-estar como 

sinônimos. Esses termos são vastamente utilizados hoje, porém, pelo que observa-se, 
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não há uma definição padrão utilizada pela mídia, especialmente no que diz respeito à 

qualidade de vida, expressão utilizada neste trabalho. Segundo Tavares (2007, p.42), o 

tema “vem crescendo tanto no mercado do jornal impresso diário, quanto no mercado 

do  jornalismo  de  revista”.  Esse  tipo  de  jornalismo  hoje  “se  dirige  não  para 

acontecimentos  factuais  propriamente  ditos,  mas  para  os  valores,  os  hábitos,  os 

costumes, comportamentos e sentimentos que compõem a sociedade contemporânea”.

O conceito  sobre a  qualidade  de vida,  inicialmente  de interesse de cientistas 

sociais,  filósofos e políticos,  tem destaque na literatura  médica e avança para outras 

áreas. 

O termo  vida não possui uma definição específica,  por isso a  dificuldade de 

conceituar  qualidade de vida.  Desta maneira, segundo Lelkens, as pessoas  utilizam o 

significado para se referir a uma qualidade da expressão de vida, especialmente no que 

diz respeito à qualidade de saúde e bem-estar do indivíduo:

It is still impossible to produce an adequate definition of life and thus 
this is also the case with regard to the definition of quality of life. As it 
is basically impossible to pronounce a value judgment on the quality 
of life itself as an intrinsic value of the human person, people have 
chosen  to  determine  the  quality  of  an  expression  of  life  and  in 
particular  the  quality  of  somebody’s  state  of  health  or  well-being 
(Lelkens, 2005, texto digital).4

A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende que qualidade de vida é um 

conceito mais amplo. O questionário desenvolvido pelo Grupo de Qualidade de Vida da 

Divisão  de  Saúde  Mental  da  OMS  para  medir  a  qualidade  de  vida  (WHOQOL), 

estrutura-se nos domínios físico, psicológico, nível de independência, relações sociais, 

meio-ambiente  e espiritualidade/religião/crenças pessoais  (OMS, 1998, texto digital). 

Desta maneira, nota-se uma abrangência de aspectos que envolvem a qualidade de vida, 

definida pela OMS como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto 

da cultura  e sistema de valores nos quais  ele  vive e  em relação  aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (Grupo WHOQOL, 1998, texto digital)”.

Percebe-se  que  QV  concentra-se  na  busca  e  manutenção  do  bem-estar  do 

indivíduo em diferentes aspectos de sua vida, como dissemina a Associação Brasileira 

de Qualidade de Vida (ABQV). 

4 “Ainda é impossível produzir uma definição adequada de vida e, portanto, este é também o caso no que 
diz respeito à definição de qualidade de vida. Como é praticamente impossível pronunciar um juízo de 
valor sobre a qualidade da própria vida como um valor intrínseco da pessoa humana, as pessoas têm 
escolhido determinar a qualidade de uma expressão de vida e, em particular, a qualidade do estado de 
saúde ou o bem-estar de alguém”. Tradução da autora.
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Ramos (1995, apud CAMPOS, 2007, texto digital),  “define QV entendendo-a 

como um conjunto harmonioso e equilibrado de realização em todos os níveis, como: 

saúde,  trabalho,  lazer,  sexo,  família  e  desenvolvimento  espiritual”.  A  partir  dessas 

concepções,  define-se  para  esta  pesquisa  como  conceito  de  qualidade  de  vida  a 

satisfação  do indivíduo no que  cerca  sua vida  quanto  aos  aspectos  físico,  mental  e 

espiritual. Por “satisfação” entende-se, segundo o dicionário Michaelis (texto digital), a 

“sensação  agradável  que  sentimos  quando  as  coisas  correm à  nossa  vontade  ou  se 

cumprem a nosso contento”. 

Entende-se que o ser humano tem qualidade de vida quando sente-se satisfeito 

em relação ao seu trabalho profissional, a seus relacionamentos, à sua saúde e aspectos 

físicos, quando preserva bons sentimentos e pensamentos. Para se ter bem-estar físico, 

mental e espiritual é necessária uma satisfação que envolve diferentes elementos, como 

boa  saúde,  tranquilidade,  bons  relacionamentos,  lazer,  dinheiro  e  conforto  material, 

liberdade e tempo. 

A  satisfação  quanto  ao  aspecto  físico  envolve  o  que  proporciona  bem-estar 

físico, compreendido como a ausência de doença, dores e desconforto, a disposição para 

diferentes  atividades  que  exigem  qualquer  envolvimento  físico,  a  satisfação  com  a 

aparência  e  conforto  material.  Também  contribuem  com  o  bem-estar  físico  a 

alimentação, seja pela ingestão de nutrientes necessários ao corpo ou pelo prazer no ato 

de  comer,  a  realização  de  atividade  física,  o  uso  de  medicamentos  alopáticos, 

substâncias ou terapias alternativas. O bem-estar mental está relacionado ao que agrega 

conhecimentos (cultura), sentimentos de satisfação, tranquilidade, felicidade e ausência 

de doenças que perturbem o estado mental, como depressão, ansiedade, etc. Já para se 

ter uma satisfação no âmbito espiritual, o indivíduo deve ter liberdade de crença, não 

somente quanto à postura religiosa, mas para ser quem pretende ser, a partir do que 

acredita (fé). O autoconhecimento, a reflexão sobre o sentido de sua vida e a evolução 

pessoal também carregam a conotação espiritual na definição de qualidade de vida para 

este artigo.

Ao examinar o conjunto das características que contornam o conceito, verifica-

se que, muitas vezes, os aspectos de qualidade de vida interligam-se. Ao ter conforto 

material, por exemplo, o bem-estar físico proporcionado por uma cama aconchegante, 

consequentemente, gera bem-estar mental,  uma vez que sentir-se bem mentalmente é 

estar tranquilo. Por outro lado, uma noite mal dormida, além de cansaço físico, pode 

ocasionar irritação na manhã seguinte.  A característica  espiritual  pode influenciar os 
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outros  dois  aspectos,  o  físico  e  o  mental.  Uma  pessoa  que  pratica  meditação,  por 

exemplo, busca evoluir e conhecer melhor a si, consequentemente, sente tranquilidade 

mental, o que acarreta no relaxamento físico. 

2.1 Produção midiática sobre qualidade de vida

Ao seguir uma tendência mundial,  muitas empresas apostam no bem-estar de 

seus leitores através de suas notícias. Segundo Tavares (2009, p.3), a compreensão da 

qualidade  de  vida  está  atrelada  à  valorização  do  agora,  por  isso,  os  meios  de 

comunicação abordam cada vez mais assuntos sobre comportamento e consumo, que 

atuam  de  maneira  a  orientar  o  comportamento  e  a  formatar  maneiras  “corretas  e 

saudáveis” de viver o presente.

Segundo a Federação Nacional  dos Jornalistas  (Fenaj),  praticamente todos os 

grandes  jornais  impressos  possuem  cadernos  especiais  que  envolvem  a  temática 

(TORVES, 2009). Já quanto às revistas, duas editoras possuem publicações voltadas à 

qualidade  de vida  no panorama nacional.  A editora  Escala  publica diversas  revistas 

voltadas ao público feminino,  entre elas, publicações focadas em saúde e bem-estar, 

como a Viva Saúde e Vida Natural e Equilíbrio (EDITORA ESCALA, texto digital). 

A Editora Abril possui publicações sobre bem-estar e QV, tanto em impressos 

como no meio eletrônico. Suas revistas e respectivos portais online envolvem a temática 

que  abrange  saúde  para  o  corpo,  mente  e  espírito.  Apresenta  uma  considerável 

quantidade de temas para os diversos públicos, que estimulam uma melhora na vida dos 

leitores,  especialmente  mulheres  (PUBLIABRIL,  texto  digital).  Vida  Simples,  foco 

deste artigo, surgiu como uma edição especial da revista Superinteressante, em agosto 

de 2002. A publicação é autônoma desde setembro de 2003 e carrega como lema “Para 

quem quer viver mais e melhor”. Data de maio de 1980, o texto que explana a missão da 

Abril.  Desde  aquela  década  a  editora  preza  a  qualidade  de  vida  através  de  suas 

publicações:

A Abril está empenhada em contribuir para a difusão de informação, 
cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da 
qualidade  de  vida,  o  desenvolvimento  da  livre  iniciativa  e  o 
fortalecimento  das  instituições  democráticas  do  país  (EDITORA 
ABRIL, texto digital).

As  revistas  e  respectivos  portais  online  da  Editora  Abril  que  envolvem  a 

temática,  informam  sobre  saúde  para  o  corpo,  mente  e  espírito  e  apresentam  uma 
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considerável quantidade de temas para os diversos públicos que estimulam uma melhora 

na vida dos leitores. Na descrição do perfil do leitor da revista Vida Simples consta que 

trata-se de um público que se preocupa cada vez mais com qualidade de vida. “Repleta 

de dicas  sobre como morar,  comer,  comprar  e,  principalmente,  se  conhecer  melhor, 

Vida Simples tornou-se uma companheira para homens e mulheres acima dos 30 anos 

que querem fazer do bem-estar uma prioridade em suas vidas” (VIDA SIMPLES, texto 

digital). 

A revista  foi  a  escolhida  para o  estudo de caso desta  pesquisa por  tratar  de 

maneira abrangente a temática, focando no bem-estar mental e espiritual e tirando do 

primeiro plano o alarme em torno das notícias sobre saúde. Essa escolha, portanto, está 

diretamente relacionada ao conceito de qualidade de vida definido neste trabalho, que 

centra-se no bem-estar não só físico,  mas também mental  e espiritual.  Para Tavares 

(2009,  p.87),  na  mídia  impressa  nacional  atual  a  Vida  Simples  representa “um 

'sofisticado' tipo de jornalismo voltado para o bem-viver”.

De acordo com a Projeção Brasil de Leitores com base nos Estudos Marplan e 

Instituto Verificador de Circulação Consolidado 2008, a revista tem 129 mil leitores. Na 

região Sul do país, a circulação atinge 16% do total de leitores, cerca de 20 mil leitores 

(PUBLIABRIL, texto digital).

2.2 Enquadramento e agendamento: pressupostos teóricos

Os acontecimentos são o ponto de partida para a construção dos enquadramentos 

midiáticos.  O  enquadramento  da  notícia  funciona  como  um  pacote  interpretativo  do 

acontecimento,  que faz alusão a idéias,  linguagem e temas que participam do repertório 

cultural do público a que se destina a notícia.5

Para a  teoria  etnoconstrucionista  as  notícias  são o resultado de um processo de 

produção,  definido  como  a  percepção,  seleção  e  transformação  de  acontecimentos  em 

notícias. Os acontecimentos constituem um imenso universo de onde se selecionam aqueles 

que  podem  adquirir  a  existência  pública  de  notícia  por  terem  o  ingrediente  da 

“noticiabilidade”. Definir sobre a noticiabilidade dos acontecimentos é um monopólio de 

poder de que desfruta o campo jornalístico. 

Molotch  e  Lester  sublinham  o  grau  de  autonomia  do  campo  jornalístico  na 

constituição da agenda jornalística.6 O conceito do agendamento foi exposto pela primeira por 
5 Stuart Hall, Chas Chritcher, Tony Jefferson, John Clarke e Brian Roberts são alguns dos autores da teoria 
estruturalista.Para aprofundar conhecimentos sobre as teorias das notícias ler Traquina, 2001. 
6 Molotch e Lester , citados in Traquina 2001, p. 101.
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McCombs e Shaw, em 1972.  McCombs e Shaw tinham como objetivo examinar o papel dos 

mídias na formação e mudança de cognições, a partir de uma relação entre a agenda midiática 

e a agenda pública.  Baseados em estudos de Lippman e Cohen, eles forneceram dados 

empíricos sobre o processo de agendamento, assim como criaram esta designação. Algumas 

conclusões sobre o processo de agenda pública já tinham sido sugeridas nos anos 20 por 

Walter Lippman, quando, sem usar o termo agendamento, este autor argumentou que os 

mídias eram a principal ligação entre os acontecimentos no mundo e as imagens desses 

acontecimentos na mente das pessoas. A imprensa forneceria um mapa do mundo para as 

pessoas. Quase todos os estudos do agendamento operacionalizam o conceito de agenda 

midiática com a utilização de dados baseados em análises dos conteúdos do produto do 

campo jornalístico, ou seja, das notícias.

As  notícias  são  o  produto  principal  realizado  pelos  produtores  das  notícias,  ou 

jornalistas. Segundo, Molotch e Lester, as notícias não espelham a realidade, mas são parte de 

uma realidade a qual foi dada existência pública e, assim, passa a ser tema de discussão, 

afetando  as  concepções  de  um  indivíduo  sobre  sua  comunidade.  Assim  como  os 

acontecimentos  concorrem  entre  si  para  se  transformarem  em  notícia,  também  os 

enquadramentos dos acontecimentos concorrem entre si. 

Na década de 90,  McCombs e Shaw escrevem que investigações  explorando as 

consequências do agendamento e do enquadramento dos mídias sugerem que eles não só 

dizem em que pensar, mas também como pensar. A seleção de objetos que despertam a 

atenção  e  a  seleção  de  enquadramentos  para  pensar  esses  objetos  são  funções  do 

agendamento.

A  partir  dos  pressupostos  teóricos  acima  vamos  caracterizar  e  analisar  os 

agendamentos em relação ao conceito de qualidade de vida que a revista Vida Simples oferta.

3 Caracterização da revista

3.1 Tema

a) Variedade de assuntos

As seções Picadinho,  Guia e Tudo Simples trazem textos que abordam cultura, 

dicas  e  novidades.  De  leitura  rápida  e  com  temas  que  não  exigem  uma  reflexão 

aprofundada, o conteúdo dessas seções corresponde ao aspecto mental de qualidade de 

vida. A seção Comer, além de uma receita gastronômica, apresenta conteúdo cultural ao 

mergulhar no contexto histórico relacionado a alguma culinária típica. Comer, portanto, 

representa os aspectos físico e mental de qualidade de vida. Aspecto físico porque busca 
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trazer uma satisfação física por meio do alimento, e mental por promover reflexão e 

agregar novos conhecimentos ao leitor ao historicizar um tema gastronômico.

Já as editorias que abordam o autoconhecimento e alternativas para facilitar a 

vida, como nas reportagens de capa, nas seções Pensar, Corpo, Pensando Bem e Morar, 

trazem textos mais longos e estão relacionados, em sua maioria, ao aspecto espiritual de 

qualidade de vida. A matéria de capa da edição 84, de outubro de 2009, cujo título é “É 

tudo vaidade”, ocupa oito páginas da revista. O conteúdo se volta ao aspecto espiritual 

de qualidade de vida, abordando valores sociais e inserindo o leitor no contexto atual de 

vaidade,  conduzindo-o  a  uma  reflexão  ao  relacionar  o  tema  à  sua  vida  pessoal.  A 

reflexão inicia já na chamada da matéria, que diz “Por que necessitamos cada vez mais  

da aprovação,  do amor,  da admiração e  (até)  da inveja dos outros?” O texto não 

questiona  a  vaidade  do  leitor,  contudo  o  inclui  ao  utilizar  o  verbo  “necessitamos”. 

Sendo  o  leitor  vaidoso,  ele  é  convidado  a  refletir  sobre  as  consequências  dessa 

característica:  “  [...] saiba  como  se  imunizar  para  não  ficar  se  achando  a  última  

bolacha do pacote”.

b) Foco principal

O portal Vida Simples identifica as  matérias de capa da edição impressa como 

Grandes Temas. Nas edições analisadas as reportagens tratam da vaidade, generosidade, 

coragem, medo, frustrações, alimentação, etc., portanto, há uma variedade de assuntos 

voltados para o autoconhecimento. Se o veículo denomina esses textos como Grandes 

Temas, é porque eles merecem destaque devido ao seu aprofundamento. Os conteúdos 

sobre autoconhecimento, portanto, são definidos neste trabalho como o foco principal 

dos  assuntos  veiculados  na  revista.  As  reportagens  de  capa  publicadas  na  revista 

apresentam questões subjetivas da vida do leitor, comportamentos constantes que fazem 

parte de sua rotina. Baseiam-se em temas atuais, mas que não partem necessariamente 

de um fato recente. Em “Não empurre com a barriga”, edição83 – 09/2009, o jornalista 

fala sobre o ato costumeiro de postergarmos nossas atividades. Não há nada de novo na 

reportagem, a não ser a afirmação de que a procrastinação é algo comum.7 

As reportagens são frias, não perdem a validade.  De modo geral, nas matérias 

analisadas,  os  critérios  de  noticiabilidade  na  produção  das  notícias  envolvem 

7A  psicologia  moderna  já  descobriu  que  80%  das  pessoas  procrastinam  com  certa  frequência  (se 
computarmos as que procrastinam de vez em quando, o número certamente sobe para 99,9%). O que nos 
leva a concluir que o nível de popularidade dessa tendência comportamental está mais em alta que a de 
muitos políticos por aí. [...] Procrastinamos a dieta, a arrumação dos armários,  o check-up médico, o 
envio  daquela  cotação  a  um cliente,  a  entrega  da  declaração  do  Imposto  de  Renda  (Vida  Simples, 
83-09/2009, p.20).
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proximidade, interesse humano, política editorial e descobertas e invenções. Os temas 

abordam tendências modernas  de comportamento,  por isso estão próximos do leitor, 

uma  vez  que  se  fazem  constantemente  presentes  na  sua  rotina.  Como  são  temas 

subjetivos que promovem o autoconhecimento, acabam gerando o interesse humano do 

leitor.  A coragem,  ou a  falta  dela,  é  característica  inerente  a  qualquer  ser  humano, 

porém  torna-se  notícia  ao  vir  acompanhada  de  um  novo  olhar  sobre  si  e  de  um 

desmembramento  que  a  salienta  como  objeto  de  reflexão.  Desta  maneira,  o  leitor 

desperta seu interesse e volta-se para o aquilo que está próximo mas não é percebido 

justamente por estar tão enraizado em si.8

Os textos baseiam-se em pesquisas recentes, o que lhes atribui os critérios de 

descobertas e invenções. Como estratégia de captura do receptor, as reportagens de capa 

falam diretamente com o leitor. Os jornalistas usam de uma linguagem subjetiva para 

chamar o leitor e, ainda, contam fatos de sua rotina no que envolve o tema das próprias 

matérias, como em “Não empurre com a barriga”.9

Dessa forma, há a intenção de uma identificação do leitor com o jornalista, que 

se apresenta subjetivamente como um ser “vivo” do outro lado do texto. Além disso, se 

explicita ao longo da revista uma política editorial diferenciada, tanto pelos temas que a 

revista Vida Simples aborda, quanto pela diagramação e pelas fontes. 

3.2 Diagramação

A  diagramação  da  edição  impressa  tem  uma  disposição  dos  elementos  que 

constitui-se em um padrão específico da revista, o que faz com que seja reconhecida 

mesmo se não houvesse o nome do veículo na capa ou nas páginas. 

Quanto  às colunas,  variam de  duas  a  três  por  página.  As  matérias  de  capa 

geralmente iniciam com uma única coluna na abertura, esta mais larga do que as demais 

na  reportagem.  Nas páginas  com duas  colunas,  há  um espaço imaginário  para  uma 

terceira.  Este  espaço  em  branco  torna-se  uma  margem  bastante  larga,  comum  nas 
8“Acontece  que  nossa  memória  tem o  hábito  de  registrar  com mais  força  e  precisão  as  lembranças 
dolorosas  [...]  E  aí,  por  nos  recordarmos  só  de  nossos  fracassos,  acreditamos  que  somos  medrosos, 
covardes,  impotentes.  Por  isso,  um dos  primeiros  passos  para  se  livrar  dessa  autoimagem  injusta  é 
procurar se lembrar de algumas das superações de limite feitas no passado. Vale até a vez que você teve o 
peito de tirar as rodinhas da bicicleta” (Vida Simples, 82-08/2009, p.21).
9 “Faz uns 40 minutos que eu liguei o computador e abri um novo documento no Word na tentativa de 
começar a escrever este texto. Mas, antes de sentar aqui, na minha mesa, enfrentar a temida página em 
branco e começar a digitar estas letras, fui à cozinha preparar um café para ficar mais concentrado. [...] 
Quando voltei ao computador, abri logo meu correio eletrônico, dei um “enviar e receber” nos meus e-
mails e  acabei  me distraindo ao responder às mensagens que chegaram. Depois  que eu terminei,  fui 
lembrar do arquivo à espera do meu texto... “Chega de protelar”, pensei. “É hora de trabalhar.” (Vida 
Simples, 83-09/09, p.18).
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matérias da revista. As margens superiores também são largas, sempre marcadas pelo 

espaço em branco na maior parte das reportagens. 

Quanto  às  imagens,  elas  variam  entre  fotos,  infográficos  e  ilustrações.  Nas 

reportagens, a maioria das fotos são produzidas e sangram a página, como na Figura 1.10 

Cada imagem é carregada de significados, conforme a Figura 2. Há uma valorização da 

imagem e das cores, mas a acentuação de cada uma de suas características se dá de 

acordo com o tema.

FIGURA 1 – Abertura da seção Horizontes

   

FIGURA 2 – Abertura da seção Corpo

10 A sangria é  um recurso em que uma imagem extrapola a borda, se expande para fora da página ao 
infinito, causando sensação de que a imagem vai além da publicação.
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Fonte: Revista Vida Simples, edição 84-10/2009

Fonte: Revista Vida Simples, edição 84-10/2009
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As  fotos  das  matérias  de  capa,  por  exemplo,  geralmente  são  produzidas  e 

espelham  o  conteúdo  do  texto.  As  capas  mantêm  um  padrão  na  diagramação  ao 

apresentar poucos elementos. São compostas por uma imagem central, o que permite a 

sobra  de  grande  espaço  vazio  ao  seu  redor.  Em relação  às  cores,  a  revista  é  toda 

colorida, mas alterna entre tons suaves e vibrantes. Cada seção é que determina o tipo 

de cor, imagem ou distribuição do texto. Nas matérias que abordam o autoconhecimento 

e outros textos reflexivos, as cores são suavizadas. Há predomínio do branco e cores 

neutras. As capas são sempre coloridas. 

FIGURA 3 - Capa da revista Vida Simples (10/09) 

A partir dos elementos expostos na diagramação da revista, é possível afirmar 

que  qualidade  de  vida  é  um  equilíbrio  de  aspectos  que  estimulam  (cores  fortes  e 

imagens grandes e coloridas) e tranquilizam (leveza nas cores e presença de espaço).

3.3 Fontes

Os “Grandes Temas” têm livros como fonte principal. Os jornalistas servem-se 

do conteúdo publicado em algum livro renomado e, secundariamente, localizam outras 

fontes. Ou seja, geralmente é o livro que move a matéria, e não um fato em si. Os fatos 

são identificados a partir do tema abordado pela literatura. Ao fim da reportagem de 

capa, há sempre a dica dos livros que nortearam a matéria. Quanto à especialidade das 

fontes,  são geralmente  psicólogos,  psiquiatras  e  filósofos,  ou seja,  profissionais  que 

trabalham mais aprofundadamente com as características subjetivas do ser humano, no 

que cerca o autoconhecimento,  reflexão,  fé,  tranquilidade,  harmonia,  motivação,  etc. 

11

Fonte: Revista Vida Simples, edição 84-10/2009
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Portanto, as matérias tendem a abordar aspectos mentais e espirituais de qualidade de 

vida.

4 Análises e conclusões

Ao  separar  os  conteúdos  da  publicação  impressa,  é  possível  dividi-los  nos 

campos correspondentes ao conceito de qualidade de vida definido nesta pesquisa. No 

quadro  a  seguir,  uma  descrição  das  seções  publicadas  na  revista  e  o  aspecto  de 

qualidade de vida relacionado a cada uma delas.

QUADRO 1 – Aspectos de qualidade de vida relacionados às seções
Seção Conteúdo Aspecto de QV

Capa As matérias de capa abordam diversos assuntos sobre auto-
conhecimento Espiritual e mental

Colunistas Colunistas fixos sobre diversos temas Espiritual e mental
Comer Receitas de culinárias diversas Físico e mental

Conversa Entrevista com estudiosos. A seção está presente nas duas últimas 
edições analisadas e abordam filosofia e meditação Espiritual e mental

Corpo Atividades que promovem a saúde física Físico

Guia

Textos curtos de conteúdo relacionado à novidades e temas 
desconhecidos. Nas edições analisadas, os temas da seção são: A 
satisfação de viver numa casa inteligente, Loja para comprar,  
vender e doar e Novas formas de trabalho

Físico e mental

Horizontes Locais turísticos Físico e mental

Internet Assuntos que remetem ao conteúdo disponível somente no portal 
Vida Simples Mental

Morar Conteúdo relacionado à moradia e arquitetura Físico e mental
Novos usos Objetos que recebem novas utilidades Físico e mental

Pé no chão Assuntos rotineiros, como convívio com animais de estimação, 
filhos, pechincha, etc. Mental

Personagem Retrata a rotina e obra de artistas Mental
Picadinho Notícias relacionadas à arte, dicas de cultura Mental

Pensar Matérias para refletir sobre situações e relações cotidianas Espiritual e mental

Pensando bem Coluna de Eugênio Mussak, que faz reflexões sobre inquietações 
dos leitores

Físico, mental e 
espiritual

Postal Poético Página com trechos de poemas Mental e espiritual

Simples Assim Dicas para facilitar e melhorar a rotina, apresentadas em duas 
páginas

Físico, mental e 
espiritual

Tudo Simples Dicas de compras de utensílios, livros, dvd, cd, etc. Físico e mental

Embora as seções possam ser divididas nos diferentes aspectos, é inegável que 

um interliga-se ao outro. Por exemplo, Corpo está ligado, primeiro, a um aspecto físico, 

mas consequentemente gera uma satisfação mental. Dessa forma, qualidade de vida é 

um aglomerado de características que promovem o bem-estar físico, mental e espiritual. 

O grupo de elementos analisados na publicação complementam o conceito de qualidade 

de vida ofertado pela Vida Simples. 

As  cores  simbolizam que,  para  se  ter  qualidade  de  vida,  é  preciso  tanto  de 

estímulo (representado pelas cores fortes e contrastantes) quanto tranquilidade (cores 

12
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fracas e suaves). O predomínio do branco, dos espaços largos e das cores neutras no 

entorno  das  matérias,  apontam  também  para  a  tranquilidade.  A  ausência  de  uma 

diagramação poluída por diversos elementos e mistura de tonalidades, permite que o 

leitor respire durante a leitura, já que causa sensação de leveza ao saborear o texto e 

afasta a ansiedade de ter que absorver, rapidamente, um aglomerado de informações, 

como nas demais publicações modernas. 

Essa leveza também é simbolizada pela baixa quantidade e agradável disposição 

dos  anúncios,  que  ocupam  páginas  inteiras  destinadas  somente  para  eles,  e  não 

interferem na leitura do texto. 

Ao analisar os aspectos que envolvem a produção da revista é possível inferir 

que o conteúdo da  Vida Simples estimula a qualidade de vida através de seus temas 

tratados sob um viés “positivo”. Mesmo as reportagens que criticam o lado comodista 

do homem, como por exemplo, a matéria de capa da edição número 83, de setembro de 

2009, “Não empurre com a barriga”,  tratam os assuntos de uma maneira agradável e 

estimulante. Não há foco no negativo, pelo contrário, os conteúdos buscam inquietar o 

leitor e fazê-lo tomar alguma posição perante o conteúdo lido.  A revista traz à tona 

aquilo que está enraizado no homem mas não é visto por ele, como a vaidade ou o 

medo, de forma a estimular a busca pela melhor qualidade de vida ao enfrentar e se 

deparar  com  essas  características.  Por  isso  as  fontes  das  matérias  de  capa,  ou  os 

“grandes temas”, são essencialmente livros de estudiosos sobre o autoconhecimento. As 

notícias da  Vida Simples colaboram com a construção da realidade do leitor ao trazer 

temas que proporcionem reflexão e, consequentemente, estímulo para que isso aconteça. 

O conteúdo da revista abrange comportamentos rotineiros que possuem ligações com as 

vivências  do  leitor,  o  qual  está  inserido  nas  matérias  como  peça  fundamental  da 

realidade apresentada, uma vez que ele é o responsável pela mudança para sua própria 

realidade.

As matérias tratam o leitor como responsável pela realidade que lhe cerca, como 

na reportagem de capa da edição número 84, de outubro de 2009, “A Era do tô me 

achando”, em que a chamada de capa diz “É tudo vaidade - Tem cada vez mais gente 

'se achando' hoje. Por que necessitamos tanto da aprovação, do amor e até da inveja dos 

outros? (Você, que é tão gato e esperto, concorda?)”. O leitor é chamado ironicamente 

de gato e esperto, uma vez que o termo “gato”, popularmente, remete a uma pessoa 

cheia de beleza; e esperto, porque o emissor supõe que o leitor se auto-intitule sabido, 

inteligente, que também são aspectos da vaidade. Portanto, se o leitor é vaidoso, logo, 

13
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precisa consumir o texto porque este pode lhe ajudar a “curar” essa vaidade. A solução 

dos problemas do leitor a partir do consumo da revista se evidencia na chamada interna 

da matéria da capa: “Entenda como funcionam os mecanismos da vaidade –  e saiba 

como se imunizar para não ficar se achando a última bolacha do pacote” (grifo nosso). 

Assim,  a  revista  agenda  os  leitores  com  temas  voltados  à  sua  reflexão,  para  seu 

amadurecimento a partir do autoconhecimento.

Ao  aproximar  o  leitor  de  si,  o  jornalista  cria  uma  zona  de  conforto  para  o 

receptor, que, numa sensação de empatia, vai se dispor em ler a matéria, já que há outro 

ser humano do outro lado, que pensa e sente como ele.

Portanto, a revista Vida Simples usa como estratégia para agendar o público um 

diálogo  direto  com  o  leitor,  uma  diagramação  leve  e  diferenciada  das  demais 

publicações e temas que são parte de sua vida. Através das temáticas, a revista lembra o 

leitor de que ele é um cidadão moderno, e por isso está na hora de compreender a si 

mesmo para conseguir viver e/ou transformar este mundo caótico.

Entre as agendas ofertadas, encontram-se temas atuais explanados sob uma ótica 

moderna, que abordam a subjetividade humana. Ou seja, a revista diz ao público-leitor 

que é importante ler sobre o que o envolve diretamente, a fim de promover uma melhor 

qualidade de vida.

Enfim, a diagramação da revista denota simplicidade e leveza, porém, as cores e 

imagens relacionam-se ao tipo de sessão, de modo que em textos que abordam reflexão, 

as cores são mais suaves e há poucos elementos na página. Em seções que trazem dicas 

de cultura e culinária, as cores são vivas e apresentam mais elementos visuais. Assim, 

desdobra-se o conceito de qualidade de vida ofertado pela revista: um equilíbrio entre os 

aspectos que estimulam e tranquilizam os leitores. 
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