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Resumo 

O cuidado com o corpo é uma preocupação comum à sociedade brasileira. Entretanto, 

não basta somente ser magro: é preciso ser fitness. Esse discurso vem ganhando mais 

visibilidade a partir do momento em que encontramos sugestões, passo a passos e dicas 

para alcançá-lo através dos meios de comunicação. Assim, este artigo tem como objetivo 

analisar as características do aconselhamento midiático em relação ao corpo, de modo a 

compreender as imposições corporais que se expressam nos textos da mídia. Para isso, 

serão analisadas matérias do site Bolsa de Mulher que tem como tema o cuidado com o 

corpo. Os textos selecionados serão interpretados a partir de perspectivas de autores como 

Siqueira e Faria e Freire Filho relacionando a importância que o corpo ganha junto à 

autoajuda. Concluindo, assim, a influência do padrão fitness para o portal.  
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Introdução 

 

“5 sobremesas com chocolate que são saudáveis e liberadas na dieta”; “5 canais 

do Youtube para quem quer malhar em casa sem pagar nada e em pouco tempo”; “Treino 

de cinco séries dura só 30 minutos e ajuda a definir perna e bumbum”; “Aposte em treino 

de 10 minutos que deixará sua calça jeans menos apertada”.  

Siga todo esse passo a passo, adicione conselhos e dicas, considere uma 

aproximação entre o veículo e o leitor: você está consumindo jornalismo de autoajuda. 

Essas são matérias cada vez mais comuns em sites e blogs e que são frequentemente 
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curtidas e compartilhadas em redes sociais. Com foco na vida privada, no individualismo 

e na busca de um ideal a partir de recomendações e conselhos, podemos caracterizar este 

tipo de notícias como pertencentes a essa vertente jornalística.  

No início, as primeiras matérias com esse foco podiam ser lidas somente em 

revistas femininas, mas com as mudanças culturais na nossa sociedade, estas dicas e 

aconselhamentos passaram a ser encontrados em livros de autoajuda e, há um tempo, já 

se faz presente em sites, blogs e contas em redes sociais. (PRADO, 2013) 

Além disso, os temas abordados também se transformaram. Em uma sociedade 

que muito valoriza e considera, quase como uma obrigatoriedade, a necessidade de ser 

magro, o corpo e a busca pelo fitness foram inseridos nessas matérias com conselhos para 

emagrecer e recomendações para atingir a boa forma (GOLDENBERG, 2011). Aliado a 

isso, observamos a autoestima e a indispensabilidade de estar bem consigo mesma perante 

aos outros.  

Apesar de muitos sites terem essa linha editorial, destacamos o Bolsa de Mulher. 

Criado em 2005, ele passou por mudanças no ano de 2016 após ser comprado pelo grupo 

VIX4, mas manteve suas características iniciais. Com o lema “Inspirando Mulheres” e 

com uma página no Facebook contando com 10 mil curtidas, suas publicações ressaltam 

comparações com personalidades famosas, histórias de superação e aconselhamento para 

problemas considerados comuns hoje em dia. Para uma melhor organização, o site se 

divide nas categorias VEJA, SEJA, VIVA, POP, EXPLORE, NAS TELAS, SABOREIE 

e BOLSA DE MULHER. 

Considerando a relevância do site e suas publicações sobre dieta e fitness, em uma 

sociedade que tem como uma de suas características a cultura e valorização do físico, este 

artigo pretende analisar uma matéria da editoria VIVA juntamente com as matérias 

linkadas por estas sugerirem imposições corporais a partir de conceitos da autoajuda. Para 

mais, é de interesse deste trabalho reforçar como o portal sugere um ideal feminino e 

propõe modos de ser e fazer5, em uma sociedade em que a mídia tem grande influência 

na construção de condutas.    

                                                 
4 VIX é um site de abrangência global que pertence a empresa Batanga Brasil. Com esse novo modelo, o site permite 

maior difusão nos Estados Unidos e na América Latina. 

 
5 A partir de estudos de três editorias do site para um trabalho de iniciação científica com apoio da FAPEMIG, percebeu-

se como o portal propõe um modelo de mulher às suas leitoras com base em dicas e conselhos através de suas matérias.  
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Referencial Teórico 

 

 Uma das características encontradas em nossa sociedade é o individualismo. 

Devido a uma cultura que reforça a preocupação consigo mesmo, observamos o 

surgimento de uma vertente específica do jornalismo que está diretamente relacionada a 

essa questão: o jornalismo de autoajuda. Ele tem como anseio oferecer a transformação 

de si, através de “receitas” e conselhos que prometem uma mudança positiva na vida do 

leitor. E, por isso, esta área vem ganhando mais espaço em sites antes caracterizados por 

informes públicos ou em sites específicos sobre o tema.  

 As reportagens e notícias servem, então, como guias que propõem ao leitor um 

mapeamento e tentam mostrar como este deve agir tanto no seu interior quanto no seu 

exterior para atingir um lugar considerado como ideal (PRADO, 2013). Com grande 

frequência, estes guias apresentam dicas enumeradas em forma de passo a passo que se 

dizem surpreendentes, testes e quadros informativos se tornando mais explicativo e 

dinâmico para o leitor. (FREIRE FILHO, 2011, p. 734). 

Em um primeiro momento, o jornalismo de autoajuda tem suas primeiras aparições 

em revistas femininas através de especialistas que aconselham as mulheres em assuntos 

como cuidado com a casa e com o marido. Já nos anos de 1950, as revistas como Querida 

e Capricho começam a oferecer dicas e sugestões para a beleza da leitora e aparecem 

comparações com personalidades famosas na época, como Martha Rocha. Com o 

crescimento da cultura do aconselhamento no Brasil, estes veículos começaram a falar 

sobre temas recorrentes, como o corpo, sexualidade, moda e beleza. Finalmente em 1998 

aparece o jornalismo de autoajuda de forma explícita na Revista Cláudia com a matéria 

“40 técnicas para adiar a cirurgia plástica” (SIQUEIRA E FARIA, 2007) 

Com uma maior difusão da autoajuda ao longo do tempo, ela se torna mais presente 

nas mídias a partir dos anos de 1990. Primeiro se observou um aumento no número de 

livros, revistas e, mais tarde, sites voltados para esse tipo de jornalismo. Considerando 

uma certa importância na relação entre os meios de comunicação e a formação de 

condutas, a autoajuda se torna responsável por mostrar ao seu leitor como se comportar 

perante aos problemas pessoais e profissionais, nos cuidados com o corpo e na busca de 

atingir um bem-estar em sua vida. Apresentando consultores “especialistas” como sendo 

aqueles responsáveis pela transformação do seu eu, a mídia sugere um discurso que nos 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

4 

 

faz acreditar que a melhor solução é aquela que ela mesma oferece. Por essa razão e pelas 

construções de princípios que ela pode promover, os meios de comunicação agem de 

forma dominante na nossa cultura e são um dos responsáveis por estabelecer os modos 

de ser e fazer na sociedade contemporânea, sendo caracterizada por Kellner como uma 

cultura da mídia.  

 

Eis a cultura veiculada pela mídia, que ajuda a tecer a vida cotidiana e 

modelar opiniões públicas, visões de mundo, valores e comportamentos 

sociais que, sobretudo, fornece o material com que muitas pessoas 

constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de 

sexualidade, de nós e eles. (KELLNER apud CALAZANS, 2013, p. 24) 

 

Com as mudanças tecnológicas e a chegada da internet, percebemos uma maior 

integração entre jornalismo de autoajuda e o meio em que é difundido. Anos atrás restrito 

às revistas, observamos, hoje em dia, um aumento da emissão de mensagens através das 

redes sociais. Nesse sentido, vivemos em uma era que podemos acessar, compartilhar e 

espalhar informação em minutos (ZAGO; BELOCHIO, 2014). Assim, os sites começam 

a se expandir para as redes sociais e interagir com o leitor, de forma mais dinâmica, 

permitindo uma distribuição multiplataforma de conteúdo. Esse fenômeno é nomeado 

como um processo de remediação, ou seja, quando as velhas mídias aderem característica 

da nova mídia. Exemplos dessa influência são sites que também podem ser encontrados 

nas redes sociais e utilizam das características destas para atingir maior visibilidade. Por 

sua vez, o jornalismo de autoajuda também incorpora a essa transformação e participa de 

maneira mais assídua dos aconselhamentos e dicas para com a vida privada cada vez mais 

próximo do leitor. A partir dessa proximidade, os veículos buscam temas que interessam 

seus leitores para torná-los consumidores do produto.  

Partindo do princípio de que houve uma transformação ao longo dos anos na forma 

de pensar a mulher, Castellano (2012) se utiliza do conceito foucaultiano da bioascese 

para relacioná-lo com a influência da mídia no nosso tempo. Com este conceito, Foucault 

observa que houve uma mudança de foco com os cuidados de si mesmo. Anteriormente, 

havia uma busca maior pelo cuidado com a alma, o corpo em geral e a moral. Todavia, 

no nosso século, as preocupações são com o comportamento, a beleza e o corpo físico, 

reforçando a mudança do interesse coletivo para o individual. Essa mudança, por sua vez, 
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é percebida através das mídias e reforçada por ideias de beleza defendida pela mesma. 

(CASTELLANO, 2012).  

Um dos temas que vinha ganhando espaço nos veículos de comunicação brasileiros 

há um tempo, era a preocupação excessiva em ser magro. Entretanto, com o aparecimento 

de blogueiras e personalidades famosas consideradas como modelo de beleza, o magro se 

uniu à boa forma, recebendo o nome de fitness.  A busca incessante pelo corpo e pela 

beleza é assunto cada vez mais frequente em nosso meio, já que o discurso do fitness é 

muito difundido pelas mídias e exaltado nas redes sociais. 

Para Goldenberg (2011), o corpo faz parte da nossa cultura e é um elemento essencial 

para a construção da identidade brasileira. Por termos uma cultura adepta ao julgamento 

e aos rótulos, não ser gordo já não basta: devemos cultivar um corpo firme e musculoso 

e é nesta questão que a mídia ganha relevância. Ela ocupa um lugar de influência na 

construção de ideais quando valoriza padrões de personalidades conhecidas e sugere a 

reprodução destes modelos em outros segmentos da população. Esses grupos passam 

então a ser invejados e imitados por outros, tanto na forma física quanto no 

comportamento, em conceitos que entram e saem de moda.  

 

Pode-se dizer que “o corpo” e tudo o que ele simboliza estimula nos 

brasileiros a conformação a um estilo de vida e a um código de conduta. 

A obediência a estas normas é recompensada pelo sentimento de 

pertencer a um grupo “superior”. “O corpo” é um valor em si, que 

simultaneamente identifica o indivíduo com um grupo e o distingue dos 

demais. Esse corpo malhado, esculpido e desenhado constitui uma 

espécie de prova de virtude. Sob a moralidade da boa forma, trabalhar 

o corpo é um ato prenhe de significado (GOLDENBERG, 2011, p. 552). 

 

 

       Não conseguir o corpo “perfeito” é, muitas vezes, rotulado pela sociedade como 

preguiça e falta de vontade. E, não ser magro, como não estar saudável. Esses dois 

julgamentos comuns ao nosso meio, são reforçados por capas de revistas, propagandas e 

telenovelas que mostram, em sua maioria, mulheres bonitas, saudáveis e com boa forma. 

Além disso, aquelas pessoas que não se enquadram nesses padrões são taxadas como 

indivíduos com baixa autoestima e que não são felizes. Assim, fazer parte do modelo tido 

como ideal é igualado a felicidade e plenitude consigo mesmo. 
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As representações sociais do corpo e de sua boa forma aparecem como 

elementos que reforçam a “autoestima” e dependem em grande parte da 

força de vontade: quem quer pode ter um corpo magro, livre de gorduras 

indesejadas, “belo” e “saudável”. A aparência de um corpo com 

músculos rígidos indicaria saúde, relevando o poder que a exaltação e 

exibição do corpo assumiram no mundo contemporâneo. A mídia 

tornou-se, assim, importante forma de divulgação e capitalização do 

chamado “culto do corpo”, comportamento estimulado pelos meios de 

comunicação tanto quanto pela “indústria da beleza” (SIQUEIRA E 

FARIA, 2007, p. 179). 

 

 

Já com temas pré-definidos, podemos considerar que o jornalismo de autoajuda se 

torna responsável, então, por auxiliar e indicar condutas na sociedade, promovendo a 

transformação de si, variando com a necessidade do público que é voltado. Esta 

adequação por parte tanto do leitor quanto ao do veículo, é a fórmula para conquistar o 

modelo de sucesso proposto pela mídia. À vista disso e diante das incertezas que precisam 

ser cada vez provadas e superadas, ter o equilíbrio de si e se encaixar nos padrões sociais, 

são as melhores formas de alcançarmos os modelos difundidos a todo instante pelos meios 

e pelas nossas convivências.   

 

Análise 

 

O site Bolsa de Mulher, pode ser considerado como um veículo de jornalismo de 

autoajuda devido à presença de características comuns a esta área. Dentre elas, 

destacamos a presença de especialistas em suas matérias, como psicólogas ou médicos, 

comparação com pessoas famosas intitulando-as como modelo a ser seguido, dicas, 

recomendações e conselhos para alcançar algum objetivo e frases motivacionais.  

Em seu layout, o portal se divide nas seguintes editorias: moda, mães e bebês, 

relacionamentos, beleza, poder e especiais. Entretanto, na parte superior, ele oferece 

palavras no imperativo sugerindo temporalidade e comprometimento com as leitoras. São 

elas: VEJA, SEJA, VIVA, POP, EXPLORE, SABOREIE, NAS TELAS e BOLSA DE 

MULHER. Cada uma dessas conta ainda como subcategorias para facilitar a busca da 

leitora. Já, um pouco abaixo, o site faz divulgações de produtos relacionados à beleza da 

mulher.  
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Para este trabalho escolhemos uma notícia6 da editoria VIVA dentro da subcategoria 

fitness para ser analisada juntamente com suas matérias linkadas, sendo assim possível 

perceber a relação que há entre as matérias e qual a influência que elas têm quando lidas 

em sequência. Essa seleção se deu após uma separação de notícias que apenas falavam 

sobre exercícios e as que relacionavam a boa forma com dicas para alcançá-la. A 

preferência por tratar sobre corpo se deu devido à importância que este tem na cultura 

brasileira, sendo considerada como uma das identidades do nosso país, e como esse tema 

vem sendo trabalhado e discutido nas grandes mídias. (GOLDENBERG, 2011). Outra 

razão é por este artigo ter tido como base um relatório de iniciação científica, no qual 

foram estudadas outras três editorias do site.   

 

 

  

                                                 
6 Disponível em: http://www.vix.com/pt/fitness/546558/8-frases-que-voce-deve-lembrar-quando-estiver-sem-

vontade-de-malhar Acesso em: 29/06/2017 

http://www.vix.com/pt/fitness/546558/8-frases-que-voce-deve-lembrar-quando-estiver-sem-vontade-de-malhar
http://www.vix.com/pt/fitness/546558/8-frases-que-voce-deve-lembrar-quando-estiver-sem-vontade-de-malhar
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A editoria VIVA costuma publicar notícias sobre dietas, exercícios físicos e maneiras 

de se sentir bem. A notícia selecionada, “8 frases que você deve lembrar quando estiver 

sem vontade de malhar”, mantém essa mesma linha, mas ainda oferece frases 

motivacionais como solução para o problema. Assim, no segundo parágrafo já 

encontramos um chamado para a leitura do post, após uma prévia explicação de que é 

comum se sentir desanimada na hora de querer ter o corpo perfeito: 

 

Todos passamos pelo processo e, para evitar que o sedentarismo tome 

conta da vida e garantir a motivação necessária para seguir adiante, 

conheça as 8 frases que devem ser sempre lembradas quando a vontade 

de malhar começa a desaparecer.  

 

No decorrer do texto, são apresentadas as frases motivacionais e destacamos três para 

a análise. São elas: “Corra quando puder, caminhe quando deva, rasteje se for necessário, 

mas nunca se renda”; “Encare o exercício como um vício. Uma vez que o abandona, 

sentirá as exigências do próprio corpo”; “Você não é bom pelo que realiza, é bom pelo 

que supera”.  

Essas frases são consideradas pelo site como motivacionais, entretanto elas têm forte 

apelo emocional direcionando a leitora para quase uma obrigatoriedade de ir à academia. 

Ademais, as duas primeiras utilizam de expressões fortes para “incentivar” a leitora e 

reforçam a necessidade de não desistir e se superar a qualquer custo. Essas características 

são comuns em nossa sociedade e por muitas vezes são perpassadas pelas mídias. 

Entretanto, como visto em Ehrenberg (1995), essa busca incessante por algo pode trazer 

malefícios à própria pessoa, já que o não conseguir é rotulado como sinônimo de fracasso 

e incapacidade, em uma sociedade em que precisamos sempre estar e se mostrar melhor. 

Como consequência, é cada vez maior o aparecimento de doenças como a depressão, 

conhecida como o mal do século, e o uso de remédios controlados.  

Essa notícia tem apenas as oito dicas enumeradas, mas cabe também uma análise das 

matérias linkadas intituladas como dicas e exercícios para emagrecer e definir. A primeira 

matéria7 é sobre 5 exercícios com corda tidos pelo site como supereficazes na hora do 

emagrecimento e que podem ser feitos em casa. Novamente eles são apresentados em 

                                                 
7 Disponível em: http://www.vix.com/pt/fitness/545610/exercicio-com-corda-e-otimo-para-emagrecer-sem-sair-de-

casa-aprenda-5-supereficazes Acesso em: 02/07/2017 

 

http://www.vix.com/pt/fitness/545610/exercicio-com-corda-e-otimo-para-emagrecer-sem-sair-de-casa-aprenda-5-supereficazes
http://www.vix.com/pt/fitness/545610/exercicio-com-corda-e-otimo-para-emagrecer-sem-sair-de-casa-aprenda-5-supereficazes
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forma de números, com ilustrações de corpos tonificados se exercitando e um vídeo, que 

promove dinamicidade de conteúdo, com todos os movimentos com corda para “secar” e 

definir.  

A outra notícia8 linkada recomenda 4 exercícios que trabalham todo o corpo de uma 

única vez e, mais uma vez, a leitora pode praticá-los sem sair de casa. Nada do que é 

proposto é de fácil progresso e em nenhum momento o site sugere a presença de um 

profissional adequado para auxílio dos exercícios ou discute a questão de que nem todo 

mundo pode fazer o que é indicado. Ou seja, o site desconsidera o preparo e as condições 

de cada leitora para ter um corpo perfeito. Isso reforça o estudo de Prado (2010) de que o 

lugar almejado de um veículo pode não ser de capacidade de todos os leitores e que nem 

todos conseguem atingir o que o jornalismo de autoajuda tenta propagar.  

 

Considerações finais 

 

Este estudo buscou analisar o jornalismo de autoajuda no site Bolsa de Mulher, 

através da editoria VIVA, e como ele propõe um modelo feminino a ser seguido pelas 

suas leitoras. Além disso, é de interesse deste trabalho promover uma discussão acerca 

dos padrões fitness promovidos pela mídia, em uma sociedade que rotula a magreza e a 

boa forma como sinônimos de felicidade e saúde.  

Após a análise, percebemos que a editoria escolhida propaga o belo como 

diretamente relacionado com o magro, o musculoso e o tonificado. Em nenhum momento, 

as notícias em questão se preocupam em reforçar a saúde, a capacidade física de cada 

leitora e a presença de um profissional adequado na hora de começar a praticar exercícios. 

Para o site, só de estar magra e com boa forma, já é o suficiente. Por isso, vale ressaltar 

que ser magra não é ser saudável e que o portal não abre uma discussão sobre saúde e sim 

sobre estética, intensificando padrões encontrados em quase todos os veículos de 

comunicação e acentuando um preconceito com os demais corpos.  

Além de não apresentar preocupações quanto a saúde da leitora, o Bolsa de Mulher 

ainda relaciona o corpo fitness com estar feliz. Ou seja, é praticamente impensável ser 

feliz se a mulher não é magra. Para eles, é como se a leitora, por não estar dentro do 

padrão, não se encaixasse em nenhum grupo e nem vivesse da maneira correta. 

                                                 
8 Disponível em: http://www.vix.com/pt/fitness/545540/4-exercicios-que-trabalham-o-corpo-todo-de-uma-vez-e-

tonificam-os-principais-musculos Acesso em: 02/07/2017 

http://www.vix.com/pt/fitness/545540/4-exercicios-que-trabalham-o-corpo-todo-de-uma-vez-e-tonificam-os-principais-musculos
http://www.vix.com/pt/fitness/545540/4-exercicios-que-trabalham-o-corpo-todo-de-uma-vez-e-tonificam-os-principais-musculos
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Indiretamente, não fazer parte de um grupo é como ser infeliz. Este aspecto reforça 

preconceitos sofridos pelas minorias e estimula a busca, a qualquer custo, por algo que te 

faça ser pertencente à um agrupamento de pessoas. Novamente, se torna cada vez mais 

difícil se sentir representada por uma mídia que exclui outras formas de corpo e que 

sugere felicidade através de um tipo físico. 

Outro problema é a dependência que o jornalismo de autoajuda causa. Essa área 

sugere que se tenha sempre algo a mais, algo para se tornar melhor, e cria uma 

subordinação por parte do leitor, pois este acredita que ainda não se atingiu o ideal correto. 

A partir de então, o leitor continua procurando as recomendações do veículo para que 

possa chegar ao lugar almejado. Entretanto, este lugar nem sempre é atingível por todos 

e sua busca incessante podem levar a problemas de saúde recorrentes no século XXI.  

Dessa forma, podemos considerar o Bolsa de Mulher como uma influência na 

condução da conduta feminina porque ele apresenta conselhos característicos do 

jornalismo de autoajuda propondo modelos de mulher moderna. Ademais ele colabora 

para a difusão do jornalismo de autoajuda nas redes sociais, servindo de inspiração para 

o surgimento de tantas outras páginas sobre o tema. 
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