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Marie Claire elogia magreza excessiva de modelo e volta atrás
Saúde

Revista feminina publica foto de modelo e elogia corpo magro, chamando-o de "perfeito". Após forte
polêmica, na internet, muda título da reportagem e pede desculpas às leitoras

"Izabel Goulart de despede do Rio e mostra

corpo perfeito". Essa foi a chamada do site da

revista Maire Claire que acompanhou uma foto

da modelo Izabel Goulart de biquíni numa

piscina no topo de um prédio na praia do

Arpoador, no Rio de Janeiro. Divulgada pela

revista nesta terça-feira, imediatamente a foto

causou um intenso debate nas redes sociais.

Primeiro, pela magreza da modelo, considerada

excessiva por muitos que se manifestaram.

Depois, pelo endosso da revista ao corpo de

Izabel. Ao classificá-lo como "perfeito" a revista

estaria colocando como ideal um patamar

inatingível pelas mulheres "reais".

"Angel" da marca de lingeries Victoria Secret, foi a própria Izabel quem divulgou a foto, por meio de sua conta no

Instagram. E provocou comentários como "Perfeita... me mata de orgullho" e "Tchau, vida, vou morrer com essa
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por Lino Bocchini — publicado 09/10/2013 15:16, última modificação 09/10/2013 20:45

CurtirRecomendar

Na imagem maior, a reportagem como está no site; no destaque, o título

original postado pela revista
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Fernanda •  14 horas atrás

Temos que levar em conta que se fosse a "mulher samambaia" provavelmente destacariam no título
um "corpo perfeito". Eu não acho perfeito, você acha? Mas nesse caso não causaria a mesma
polêmica.

 27 ⚙ ⚙  

Responder

João Portucalensis •  16 horas atrás

O esqueleto é perfeito.
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Responder

Dani Correia •  16 horas atrás

perfeito para um campo de concentração, isso sim!

 26 ⚙ ⚙  
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barriga".

Com a polêmica, Marie Claire mudou o título nesta quarta-feira: "Izabel Goulart se despede do Rio de Janeiro e fãs

elogiam: ´corpo perfeito´". Não adiantou muito, a polêmica prosseguiu. A revista postou então o seguinte

esclarecimento:

"UPDATE: Após a publicação desta nota, acompanhamos a reação das leitoras nos comentários e nas redes

sociais e, de fato, reconhecemos que muitas delas (vocês) tinham razão. O texto não estava de acordo com a

linha editorial de Marie Claire, que é a favor da diversidade e de um padrão de beleza saudável. Por isso fizemos

ajustes e pedimos desculpas. Estamos em contato com os representantes de Izabel Goulart para que ela também

responda aos comentários das leitoras de Marie Claire."

E você, o que achou disso tudo?
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