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RESUMO 

 

 

 A presente pesquisa tem como objetivo investigar as representações de natureza 

sociocognitiva sobre a “conquista do corpo fitness” nas publicações de mulheres consideradas 

“musas” fitness na rede social Instagram. Para isso, partimos do eixo teórico formado pela 

Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON,1980), pelos estudos sobre metáfora, 

persuasão e ideologia (CHARTERIS-BLACK, 2004, GOATLY, 2007 e LAKOFF, 1996) e 

sobre metáfora e cultura (KÖVECSES, 2005). Como unidades analíticas, adotamos os 

conceitos de “metáfora situada” e de “nicho metafórico” (VEREZA, 2010, 2016). As análises 

das metáforas linguísticas (veículos) e das metáforas situadas revelaram que o processo de 

conquista do corpo fitness foi discursivamente desenvolvido, principalmente, em termos de 

“guerra” e/ou “jogo/competição” e “caminho”, com a provável função de motivar as 

seguidoras a partirem para a ação na busca de um almejado “corpo perfeito”.  

 

Palavras-chave: metáfora; fitness; frame; ideologia. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims at investigating sociocognitive representations of the 

"achievement of fitness body" in publications of women considered fitness “muses” in the 

social network Instagram. For this, we start from the theoretical axis formed by the 

Conceptual Metaphor Theory (LAKOFF and JOHNSON, 1980), by the studies on metaphor, 

persuasion and ideology (CHARTERIS-BLACK, 2004, GOATLY, 2007 and LAKOFF, 

1996) and on metaphor and culture (KÖVECSES, 2005). As analytical units, we adopt the 

concepts of "situated metaphor” and “metaphorical niche" (VEREZA, 2010, 2016). The 

analysis of linguistic metaphors (vehicles) and situated metaphors revealed that the process of 

conquering the fitness body was discursively developed, mainly in terms of "war", "game / 

competition" and "path", with the probable function of motivating the followers to seek the 

“perfect body”. 

 

 

Keywords: metaphor; fitness; frame; ideology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Delimitação do tema e justificativa 

 

Já parece fazer parte do senso comum que há uma pressão social para se alcançar um 

corpo perfeito. Ao fazermos uma busca na ferramenta Google com a expressão corpo 

perfeito, 607 mil entradas são indicadas. Entre essas, há diversas lojas virtuais que vendem 

produtos dirigidos àqueles segmentos que desejam, de algum modo, alcançar uma forma 

física ideal. A expressão aparece também em muitos blogs, comentários e postagens em que 

se ter um corpo perfeito é objeto de desejo.  

Isso parece revelar uma forte pressão sobre, principalmente, mulheres (apesar de haver 

uma pressão também sobre os homens¹). Podemos citar, por exemplo, dois casos divulgados 

na mídia, que tiveram bastante repercussão na internet. Primeiramente, temos o caso da 

intitulada “musa fitness” Bella Falconi que foi alvo de diversas críticas nas redes sociais por 

deixar aparecer celulites em suas pernas durante a participação em um programa de televisão. 

Ela foi ao programa anunciar que estava grávida e que, por isso, não poderia, durante o 

período da gestação, ser radical em seus exercícios e alimentação. Mesmo assim, as críticas 

foram enormes e Bella teve que se pronunciar nas redes sociais para “justificar” o “defeito” e 

afirmar que não se importava com ele, como pode ser visto em sua fala publicada em uma 

notícia retirada da internet: 

 

 A morena lamentou ainda que esse detalhe tenha chamado mais a atenção que o 

anúncio da sua gravidez. “Enquanto uns se apegam à notícia maravilhosa da 

gravidez outros preferem focar na celulite. Por um mundo com menos Photoshop e 

mais pessoas de verdade. Fiquei muito feliz porque isso mostra que eu sou como 

todo mundo e que perfeição só gente em filme de conto de fadas”, disse ela². 

 

Outro exemplo que gerou muita polêmica foi o caso do uso do programa de computador 

Photoshop por outra “musa fitness”, Gabriela Pugliesi, em sua foto³ na rede social Instagram. 

 

1. Como exemplo, podemos citar o site http://www.belezamasculina.com.br/. Ele disponibiliza dicas de beleza, 

boa forma, relacionamento, moda, entre outros assuntos dirigidos exclusivamente aos homens. Além dele, 

revistas, salões de beleza, clínicas de estética também aumentam a cada dia a dedicação ao público masculino, 

que se torna cada vez mais vaidoso. Apesar disso, as mulheres parecem ser as que mais têm uma espécie de 

obrigação de estar sempre em forma e muito bem cuidadas. 

2.http://extra.globo.com/famosos/bella-falconi-rebate-comentarios-sobre-celulite-vou-escolher-um-nome-para-

baby-outro-para-celulite-15067359.html 

http://www.belezamasculina.com.br/
http://extra.globo.com/famosos/bella-falconi-rebate-comentarios-sobre-celulite-vou-escolher-um-nome-para-baby-outro-para-celulite-15067359.html
http://extra.globo.com/famosos/bella-falconi-rebate-comentarios-sobre-celulite-vou-escolher-um-nome-para-baby-outro-para-celulite-15067359.html
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Seguidores de Gabriela observaram que, em uma foto da musa de biquíni, postada em sua 

conta, ela estava com a cintura mais fina do que na mesma foto postada na conta do fotógrafo 

responsável pela imagem. Como no caso anterior, a repercussão foi tanta que ela teve que se 

justificar. Disse que estava se sentindo “inchada” no dia da foto e, por esse motivo, a 

manipulou. Gabriela acrescentou, ainda, que não via nenhum problema nisso.  

Esses dois exemplos apontam para uma representação social do que seria o “corpo 

ideal”, que parece ter efeitos em expectativas e comportamentos que provavelmente causam, 

pelo menos, algum sofrimento. Assim, uma imagem do que é se estar “em forma” é 

construída e passa-se a acreditar que todas as mulheres deveriam atingir essa forma para 

serem aceitas na sociedade. Entretanto, essa imagem é algo quase impossível de se alcançar. 

Uma imagem aparentemente “ideal” é, pois, muitas vezes, manipulada por programas de 

computador para nos fazer acreditar que as mulheres conhecidas como “musas” conseguiram 

atingi-la e, portanto, deveriam ser imitadas. Mas, como vimos nos exemplos citados 

anteriormente, até elas têm suas “imperfeições” e sofrem com a cobrança do corpo perfeito. 

Ao mesmo tempo, essas representações podem ter também efeitos positivos, pois 

podem servir de motivação para pessoas que têm um estilo de vida sedentário e hábitos 

alimentares que prejudicam sua rotina e saúde, sem levar em conta o excesso de peso. Isso se 

deve ao fato de esses “exemplos” de vida saudável estimularem a prática de exercícios físicos 

e a ingestão de alimentos saudáveis, ao mostrarem que levam uma vida ativa, que dispõem de 

muita disposição e saúde, além da estética aparentemente “perfeita”. Exemplo disso são as 

usuárias que passam a postar suas conquistas e mostrar as mudanças adquiridas com os novos 

hábitos, independentemente de estarem com o corpo perfeito ou não. 

No entanto, os segmentos que parecem mais se beneficiar dessas representações são a 

indústria da dieta e a da estética. Elas lançam, a todo o momento, novos alimentos, dietas, 

produtos para o corpo, moda, tratamentos, entre tantos para “ajudar” na conquista do “corpo 

perfeito”. Podemos ilustrar essa afirmação com exemplos de diversos segmentos: revista Boa  

Forma, revista Running, revista Corpo Perfeito, loja virtual Glutenfree box, lojas de 

suplementos, as mais variadas lojas alimentícias e de moda que estão lançando um espaço 

dedicado ao mundo fitness com alimentos especiais e roupas para praticar atividades físicas, 

especialistas com suas dietas: Dukan, dieta dos pontos, paleolítica, academias e espaços para 

___________________________________________________________________________
3.http://revistaglamour.globo.com/Celebridades/Hot-news/noticia/2015/07/musa-fitness-usa-photoshop-e-e-

flagrada-na-comparacao-do-clique-do-fotografo.html 
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todo tipo de atividade física da moda (crossfit, treinamento funcional, ballet fitness), além das 

clínicas de estética com tratamentos dos mais variados.  

Além disso, ao fazermos novamente uma pesquisa na ferramenta Google, as palavras 

“fitness” e “dieta” mostraram respectivamente 1.460.000.000 e 96.300.000 entradas. A 

palavra “fitness” vem associada a tipos de alimentação, de vestuário, de exercícios, de 

academias, como um estilo de vida de quem quer o “corpo perfeito”. Já a palavra “dieta”, 

mostra todos os tipos de alimentação para todos os gostos e propósitos (profissionais 

oferecendo seus serviços, livros, lojas, revistas, blogs, etc.). As diversas e numerosas 

ocorrências dessas duas palavras num corpus abrangente e quantitativamente relevante, como 

o levantado na busca por meio da ferramenta Google, dão uma ideia da dimensão das 

indústrias que dão suporte à busca do “corpo perfeito”. 

Esses discursos sobre o corpo perfeito e sobre os meios de se atingi-lo encontram, 

hoje, um espaço discursivo efervescente: o Instagram. Nessa rede social, encontramos os mais 

variados tipos de pessoas que postam depoimentos sobre seu dia-a-dia na busca do corpo 

ideal. Algumas, consideradas “musas fitness”, são exemplos para outras que procuram seguir 

suas “dicas”, se inspirar em seus discursos e até começar a ter seus próprios seguidores. Como 

ilustração desses discursos, podemos mostrar alguns exemplos de postagens do Instagram 

como: “O massacre terminou com 25 minutos de escadinha que mata aquela borda de catupiry 

que insiste em pular pra fora do biquíni”; 

 

Enquanto faz sentido lute! Depende de nós dar importância ao que realmente 

acrescenta! Opiniões contrárias sempre vão aparecer e cabe a nós saber o que 

merece nossa relevância! Dificuldades e obstáculos não são privilégios meu e nem 

seu, faz parte, cabe a cada um usá-los com derrota ou apenas um degrau a mais 

para continuar a subir. O que nunca podemos deixar que seja abalada é a nossa 

saúde mental e física e um dos segredos é não olhar para trás buscando e 

lamentando o erro, mas sim, buscando o que agrega para erguer a cabeça e 

começar tudo outra vez!!! Ótimo sábado meus amores!!; 

 

Como mulher, jovem, usuária de redes sociais e, portanto, alvo potencial da pressão 

social pela busca de um corpo perfeito, essa temática adquire uma relevância significativa na 

minha vida como um todo. E, sendo pesquisadora da linguagem, investigar como as 

representações de natureza sociocognitiva sobre a “conquista do corpo fitness” são 

materializadas linguística e discursivamente passou a ser, para mim, alvo/objeto de grande 

interesse. 

Para explorar o tema, buscamos suporte no arcabouço teórico oferecido pela 

Linguística Cognitiva (LC), que parece oferecer um aparato teórico-analítico mais adequado e 
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produtivo à investigação da questão aqui proposta. A razão dessa adequação diz respeito à 

abordagem da LC no que se refere ao que venho chamando, nesta introdução, de 

“representação”: um conjunto de visões sociodiscursivamente construídas sobre um dado 

fenômeno (no caso desta pesquisa, representações sobre a “conquista do corpo perfeito”). 

Como detalharemos mais adiante, a LC nos oferece conceitos como “frame”, “MCI” e 

“metáfora conceptual”, que, de um modo geral, seriam recursos cognitivos de 

“conceptualização”, ou seja, instâncias, no nosso sistema conceptual, com as quais a realidade 

é construída a partir de experiências tanto corpóreas como socioculturalmente situadas, que 

licenciam os significados das expressões linguísticas. Dessa forma, para Lakoff e Johnson 

(1980 [2002]), a linguagem se constitui em fonte de evidências de estruturas cognitivas 

subjacentes. 

Pela grande frequência de expressões metafóricas encontradas nas mensagens postadas 

no instagram pelas ditas “musas fitness”, a metáfora se torna bastante reveladora para a nossa 

pesquisa, uma vez que é responsável por estruturar grande parte do nosso sistema conceptual. 

De acordo com Lakoff e Johnson (1980 [2002]), “nosso sistema conceptual ordinário, em 

termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por 

natureza.” A metáfora é nosso principal mecanismo para compreensão de conceitos abstratos 

em termos de conceitos mais concretos e estruturados (LAKOFF, 1993) e, dessa forma, se 

torna peça importante e principal para entendermos que representações são utilizadas para a 

“conquista do corpo fitness” na rede social Instagram.  

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar as representações de natureza 

sociocognitiva sobre a “conquista do corpo fitness” nas publicações de mulheres na rede 

social Instagram, identificando quais recursos linguísticos são utilizados nas publicações e 

como eles são aplicados para motivar os usuários da rede social a “seguir” esse estilo de vida, 

para conseguir o tão almejado “corpo fitness”.  

Sabe-se que há um conjunto de ações necessárias para se conseguir alcançar esse 

padrão de corpo e, por isso, existem, além de um mercado de publicidade enorme por trás 

desse dito “mundo fitness”, estratégias inseridas nesses discursos para o convencimento dos 

usuários. A nossa hipótese é a de que, entre tais estratégias, o recrutamento de representações 
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sociocognitivas, principalmente frames e metáforas conceptuais, é um recurso discursivo 

frequentemente empregado. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar as metáforas linguísticas (veículos metafóricos) e metáforas situadas relativas à 

“conquista do corpo fitness” nas publicações feitas por mulheres na rede social Instagram. 

 

2. Analisar as metáforas situadas relativas a corpo fitness nas publicações feitas por mulheres 

na rede social Instagram. 

 

3. Propor um modelo de articulação entre representações estáveis (metáfora conceptual e 

frames) e as metáforas situadas identificadas e analisadas. 

 

1.3. Perguntas de pesquisa 

 

Considerando o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo, as questões a 

seguir irão nortear a investigação: 

 

1. Que metáforas situadas e linguísticas (veículos metafóricos) são utilizadas para a 

conceptualização de “corpo fitness” e do processo para se atingi-lo?  

2. Que metáforas conceptuais seriam subjacentes a essas metáforas?  

 

3. Como são construídos discursivamente os frames de “corpo fitness” e os frames de 

“conquista do corpo fitness”? 

 

4. Como as metáforas contribuem para a argumentação em prol da “conquista do corpo 

fitness” e de todo o estilo de vida nele pressuposto? 

 

 

___________________________________________________________________________

4. No capítulo teórico, os conceitos de metáfora conceptual, metáfora linguística (veículos) e metáfora situada 

serão definidos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Tendo como base a Linguística Cognitiva, abordaremos no estudo a Teoria da 

Metáfora Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (1980), estudos sobre metáfora, cultura e 

ideologia desenvolvidos principalmente por Kövecses (2005), no que se refere à cultura, e 

Charteris-Black (2004) e Goatly (2007) no concernente à ideologia.  

Tendo isso em mente, faremos algumas considerações sobre a questão do gênero 

discursivo, abordando principalmente a definição de Bakhtin (2003) e a visão de Marcuschi 

(2005) sobre os gêneros tradicionais. E, uma vez que o Instagram tem suas peculiaridades e 

dificuldades ao ser definido e delimitado no que se refere a gênero, traremos algumas 

considerações sobre os gêneros digitais de Sardinha (2013).  

 

2.1. Linguística Cognitiva 

 

 A Linguístiga de base cognitiva surge, como quase toda nova perspectiva teórica, ao 

questionar alguma outra visão existente. Estudiosos como George Lakoff, Ronald Langacker, 

Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconnier deram início a essa nova vertente de 

estudo tentando encontrar soluções para o que não concordavam sobre as vertentes formais, 

principalmente o Gerativismo. Mantendo a ideia de que a linguagem seria o espelho da mente 

difundida por Noam Chomsky (1975), a linguística cognitiva é construída a partir de algumas 

premissas básicas as quais: a não autonomia entre os sistemas cognitivos; a inter-relação entre 

forma e significado; a dinamicidade da gramática; a codificação da perspectiva do falante na 

forma linguística; e a base experiencial (corporal e sensório-motora) da linguagem. 

(FERRARI, 2014) 

 Antes de comentar sobre cada uma das premissas da nova proposta, é importante dar 

uma definição para cognição para, assim, ficar claro como todo esse viés funciona e o motivo 

de se pleitear uma linguística de base cognitiva. Cognição, segundo a neurociência, seria a 

capacidade que temos de processar informação para poder nos adaptar rapidamente a um 

número infinito de situações. Ela engloba a linguagem, a memória, o raciocínio lógico, as 

emoções e a motivação, ou seja, o necessário para fazer o processamento do mundo que nos 

cerca, de nós mesmos e de reagir a tudo isso.  

A partir disso, podemos discutir a primeira premissa, que prega a não autonomia entre 

os sistemas cognitivos. Para a linguística cognitiva, diferentemente do que prega o 
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gerativismo, não existe uma modularidade, na verdade há princípios gerais compartilhados 

pela linguagem e outras capacidades cognitivas (FERRARI, 2014, p.14). Ao usarmos a língua 

para nos comunicarmos, fazemos uso de várias dessas capacidades em conjunto, pois 

precisamos acessar nossa memória, passar pelas emoções e outras faculdades para poder dizer 

algo e reagir. Em outras palavras, a comunicação acontece devido ao trabalho conjunto de 

todo o conhecimento que acumulamos com a experiência mais nossas emoções e os sentidos, 

que passam por um processamento para avaliarmos cada situação existente e nos adaptarmos 

para reagir da melhor maneira possível dentro do que temos em nosso sistema de 

conhecimento. Isso coloca a linguagem como um instrumento de organização, processamento 

e transmissão de informação semântico-pragmática, e não como um sistema autônomo como 

anteriormente difundido. (FERRARI, 2014, p.14) 

Partindo para o segundo postulado, temos a inter-relação entre forma e significado. É 

deixada para trás a ideia de que o significado é o reflexo da realidade e se passa a defender 

que a relação entre palavra e mundo é mediada pela cognição. Assim, as palavras não contêm 

significado, elas orientam a construção do sentido. Ele seria uma construção mental de uma 

eterna categorização do mundo à nossa volta, a partir da interação de estruturas cognitivas, 

como foi dito anteriormente, e modelos compartilhados de crenças socioculturais (FERRARI, 

2014, p.15).  

Isso nos leva para a terceira premissa, que diz que a gramática é dinâmica. Isso se deve 

ao fato de ela ser resultado de conceptualizações, da forma como enxergamos o mundo à 

nossa volta, como categorizamos esse mundo e como estabelecemos semelhanças ou 

analogias entre as coisas (como, por exemplo, ao criar metáforas). Por isso, as diversas 

gramáticas das línguas são diferentes entre si, pois cada uma conceptualiza o mundo de uma 

forma diferente. 

O quarto postulado prega que a codificação, que é a forma como externalizamos o que 

foi apreendido e interpretado da realidade linguisticamente, se dará de forma diferente de 

acordo com a experiência que cada indivíduo tem e as que já teve, ou seja, sua base 

experiencial fará a contrução de significado. Tudo o que foi dito no terceiro postulado é base 

para essa codificação que cada pessoa faz usando a linguagem. Ferrari (2014) afirma que, 

apesar da realidade externa, o realismo experiencialista estabelece que dada a forma e 

configuração de nossos corpos e cérebros, estabelecemos necessariamente uma perspectiva 

particular entre várias perspectivas possíveis e igualmente viáveis em relação ao mundo, ou 

seja, cada um irá codificar a experiência de uma forma diferente, de acordo com sua 

perspectiva do mundo.  
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Por fim, a linguística cognitiva deixa de lado o pensamento de que nascemos com um 

mecanismo que vai se desenvolvendo conforme somos expostos à vida em sociedade, 

chamada de competência linguística pelos Gerativistas. Propõe, então, uma competência 

situada, que seria a experiência do corpo com o meio, uma experiencia sensório-motora que 

iria interferir na formação de nossa cognição e, por consequência, em nossa linguagem. Em 

outras palavras, a nossa cognição seria situada, se formaria de acordo com nossa experiência 

corpórea, e não um mecanismo já pronto. Isso se deve ao fato de que, para a linguística 

cognitiva mente e corpo são indivisíveis e, assim, nossa percepção da realidade é construída 

pelo formato do nosso corpo, pelo modo como ele se movimenta, por como nossos sentidos 

percebem o entorno, pela maneira com que interagimos com o mundo. Lakoff (1987) propõe 

a ideia do “realismo experiencialista” para explicar essa percepção sociocognitiva da 

realidade. Os postulados foram resumidos por Ferrari (2014):  

 O pensamento é enraizado no corpo, de modo que as bases de nosso sistema 

conceptual são percepção, movimento corporal e experiências de caráter físico e 

social. 

 

 O pensamento é imaginativo, de forma que os conceitos que não são diretamente 

ancorados em nossa experiência física empregam metáfora, metonímia e imagética 

mental, caracterizados por ultrapassar o simples espelhamento literal da realidade. 

 

 O pensamento tem propriedades gestálticas: os conceitos apresentam uma estrutura 

global não atomística, para além da mera reunião de “blocos conceptuais” a partir de 

regras específicas.  

A Teoria da Metáfora Conceptual, que discutiremos a seguir, seria uma das “ilhas” do 

arquipélago que forma o conjunto de estudos e conceitos que caracterizam a Linguística 

Cognitiva (GEERAERTS, 2006). Além da metáfora conceptual, os conceitos de metonímia 

(BARCELONA, 2006), frame (FILLMORE, 2006), MCI (LAKOFF, 1987), protótipo 

(ROSCH, 1978) e construção gramatical (GOLDBERG, 2006) formam a base das linhas de 

estudo da LC, que compartilham os postulados apresentados acima. A nossa expectativa é ter 

os conceitos de metáfora conceptual e frame como apoio teórico para a análise a ser 

desenvolvida. 
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2.2. Teoria da Metáfora Conceptual 

 

Podemos observar menções ao uso da metáfora desde a antiguidade clássica. Ela era 

conceituada como “a transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero 

para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, por via de 

analogia” (ARISTÓTELES, 2005, p.176), ou seja, ela era tradicionalmente concebida como 

uma figura de linguagem, algo que se afastava do uso correto. Era considerada um recurso 

supérfluo e, por isso, a limitavam ao discurso poético e retórico. Com isso, “o estatuto da 

metáfora acompanhou o declínio da retórica, e como esta, consolidou-se, por um longo 

período, em sua visão reduzida” (VEREZA, 2010).  

Somente no século XX é que ela deixa de ser uma simples figura retórica e começa a 

ter seu valor cognitivo reconhecido, ou seja, o seu lócus é deslocado da linguagem para o 

pensamento e ela finalmente é retirada de sua insignificância conceptual. (VEREZA, 2010). 

Mesmo assim, até hoje, para o senso comum, a metáfora é um instrumento poético (visão 

tradicional da metáfora), muito por conta do que se aprende nas escolas e, com isso, não se 

tem consciência de que ela está presente na fala cotidiana. Podemos resumir essa diferença 

com o seguinte quadro: 

 

Senso comum Linguística Cognitiva 

- Instrumento poético e retórico 

- extraordinário 

- restrito à linguagem 

- Presente na vida cotidiana 

- Comum 

- Linguagem, pensamento e ação 

 

 

A partir dessa virada, em 1979, os estudos avançam ainda mais com a teoria da 

metáfora do canal proposta por Michael Reddy. Ele sugere uma metáfora complexa que 

estruturaria a linguagem utilizada na comunicação verbal: IDEIAS (OU SIGNIFICADOS) 

SÃO OBJETOS; EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES; COMUNICAÇÃO 

É ENVIAR, que seria traduzida em linhas gerais como: o falante coloca ideias (objetos) 

dentro de palavras (recipientes) e as envia (através de um canal) para um ouvinte que retira as 

ideias-objetos das palavras-recipientes (LAKOFF, G; JOHNSON, M., 1980). A imagem da 

figura 1 (WHITAKER, 1992) resume a ideia da metáfora do canal: 
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Figura 1: A Metáfora do canal (WHITAKER, 1992) 

 

Após o trabalho de Reddy, os pesquisadores Lakoff e Johnson, em 1980, lançam o 

livro Metaphors we live by. Fazem críticas à teoria da metáfora do canal dizendo que esta 

falhava em casos nos quais era necessário levar em conta o contexto para se determinar o 

significado da metáfora, mas ao mesmo tempo reconhecem sua colaboração para os estudos 

da metáfora. A partir disso, propõem o que conhecemos hoje como Teoria da Metáfora 

Conceptual, promovendo uma revolução nos estudos sobre metáfora. Sua tese central se 

baseia na ideia de que a metáfora é onipresente e essencial na linguagem e no pensamento, ou 

seja, “a metáfora faz parte da vida cotidiana, não somente na linguagem, como também no 

pensamento e na ação. Nosso sistema conceitual, a partir do qual pensamos e agimos, é 

fundamentalmente metafórico pela sua própria natureza” (LAKOFF e JOHNSON, 1980). A 

metáfora seria algo essencial na comunicação, algo natural que usamos o tempo inteiro sem 

nos darmos conta.  

 Os dois estudiosos buscam expressões linguísticas comuns na comunicação e as 

analisam para mostrar a metaforicidade de nosso sistema conceptual. E, assim, surgem com a 

definição de metáfora como “uma forma de compreender e experienciar uma coisa em termos 

de outra” (LAKOFF e JOHNSON, 1980). O uso de linguagem metafórica seria uma marca de 

uma metáfora conceptual subjacente, algo presente no inconsciente de todos e que mostra 

uma relação entre cultura e língua. 

Dessa forma, de acordo com Lakoff e Johnson (1980), os principais tipos de metáfora 

são:  

 

- Metáfora estrutural, que é aquela em que um conceito é estruturado metaforicamente em 

termos de outro. O exemplo clássico desse tipo de metáfora é DISCUSSÃO É GUERRA, que 

nos mostra a conceptualização de „DISCUSSÃO‟, um domínio mais abstrato, em termos de 
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GUERRA, um domínio mais físico. Em suma, nos permite entender um conceito mais 

abstrato de modo profundo e detalhado ao colocá-lo em termos de outro conceito mais 

concreto. 

 

- Metáfora orientacional, que é a que organiza todo um sistema de conceitos em relação a 

outro. São chamadas assim, pois tem a ver principalmente com orientação espacial, elas dão a 

um conceito uma orientação espacial. Acrescentamos ainda que as orientações espaciais não 

são arbitrárias, elas são embasadas em nossas experiências físicas e culturais, sendo assim, 

podem variar de acordo com a cultura. Entretanto, alguns exemplos são comuns na maioria 

das culturas, como:  

FELIZ É PARA CIMA; 

 TRISTE É PARA BAIXO; 

SAÚDE e VIDA SÃO PARA CIMA; 

DOENÇA e MORTE SÃO PARA BAIXO. 

 

- Metáfora ontológica, é a que nos permite entender nossas experiências em termos de objetos 

e substâncias, nos permitindo selecionar partes delas e tratá-las como entidades discretas ou 

substâncias específicas e, assim, raciocinar sobre elas. Nós as usamos para compreender 

eventos, ações, atividades e estados. Os eventos e ações são metaforicamente 

conceptualizados como objetos, atividades como substâncias e estados como containers. 

Dentro dessa categoria de metáforas, temos ainda a personificação, que é a que conceptualiza 

objetos físicos como pessoas. Podemos ilustrar com: A inflação está comendo meus lucros. 

 

- Metáfora primária, é a que nos permite associar emoções e sentimentos, domínios 

subjetivos, às nossas experiências corpóreas. Essas experiências são adquiridas ao longo da 

vida. Um exemplo disso é a ideia que adquirimos quando crianças de que importante é 

grande, pois os adultos são as pessoas mais importantes para nós nessa fase. (ABREU, 2010, 

p.48) 

 

 

2.3. Frame 

 

A noção de frame se refere a um domínio semântico ligado a uma palavra que nos 

permite criar um contexto de caracterização e, consequentemente, construir significado a 
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partir dela. Esse domínio semântico é chamado de frame na linguística cognitiva e foi 

proposto primeiramente por Charles Fillmore, que o definiu como um “sistema de conceitos 

relacionados de tal forma que, para entender qualquer um deles, é necessário entender toda a 

estrutura em que se insere; quando uma coisa nesta estrutura é introduzida em um texto, ou 

em uma conversa, todas as outras são automaticamente disponibilizadas”(2006, p. 373). 

 Kövecses acrescenta ainda que “[f]rames são construtos da nossa imaginação – e não 

representações mentais que se encaixam diretamente em uma realidade objetiva preexistente. 

Resumindo, frames são dispositivos imaginativos da mente” (2006, p. 69). Isso quer dizer que 

eles são desenvolvidos culturalmente e, por isso, podem sofrer mudanças através do tempo e 

incluir dados da experiência individual (ABREU, 2010).  

 

2.4. Metáfora Situada 

 

 Mais recentemente, críticas à teoria da metáfora conceptual começam a aparecer. 

Pesquisadores apontam que “com o foco em sistemas conceptuais compartilhados, a 

abordagem cognitiva para o uso da metáfora ignora, inevitavelmente, o poder da experiência 

linguística de um indivíduo” (CAMERON; DEIGNAN, 2006). Em outras palavras, eles 

criticam o fato de Lakoff e Johnson não utilizarem corpora autênticos, apenas analisarem 

exemplos prontos e não retirados de situações reais. A partir disso, as pesquisas sobre o 

assunto ganham força e uma nova fase surge: metáfora no discurso. É bom salientar que, 

apesar das críticas recebidas, a teoria da Metáfora Conceptual de Lakoff e Johnson é a base 

para grande parte dos estudos contemporâneos sobre metáfora. 

 A partir disso, passa-se a investigar a metáfora em diversos gêneros discursivos e não 

mais em metáforas “inventadas”. Muitos outros estudos surgem com novas propostas e 

conceitos, como “nicho metafórico” (VEREZA, 2007), “metáfora sistemática” (CAMERON, 

2009) e “metáfora situada” (VEREZA, 2013).  

Diferentemente da Metáfora Conceptual, que se encontra em um nível estável, que é 

algo socialmente compartilhado e inconsciente, as metáforas situadas se encontra em um nível 

episódico, referentes à cognição e linguagem em uso. Elas “seriam situadas, de natureza mais 

deliberada e menos convencional, fazendo parte da tessitura textual e da construção de frames 

online” (VEREZA, 2016). Além disso, a metáfora situada, segundo Vereza (2013), ao ser 

desenvolvida deliberadamente no fazer discursivo, constrói um ponto de vista, ou seja, 

“conduz, cognitiva e discursivamente, todo um desdobramento, ou mapeamento textual, online, 

episódico, construindo um determinado objeto de discurso (MONDADA e DUBOIS, 2003)”. 
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Entretanto, como sugere Vereza (2016), as duas instâncias, off-line (estável) e online 

(episódica), são articuladas, uma não existe sem a outra. Uma Metáfora Conceptual é evocada 

e articulada quando uma Metáfora Situada é tecida. O esquema, proposto por Vereza (2016), 

com base na distinção feita por Steen (2006) entre “sistema” e “uso”, ajuda a elucidar onde se 

insere teoricamente a Metáfora Situada, em articulação com a Metáfora Conceptual: 

 

Nível Estável (Sistema) Nivel Episódico (Uso) 

Metáforas Conceptuais  

Frames off-line, MCIs, Esquemas Imagéticos 

Discurso 

Metáforas Situadas  

Frames online 

discurso 

 

2.5. Metáfora, cultura e ideologia 

Todos nós somos expostos a um determinado modo de viver e de ver o mundo desde o 

primeiro momento de vida. A partir das experiências que temos, com o ambiente no qual 

interagimos, nossa cultura é formada. A definição do termo proposta por Tylor (1920), 

antropólogo britânico considerado o precursor do conceito moderno de cultura, diz que ela é 

um todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e qualquer outra 

capacidade e hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. 

  Tendo em vista que a metáfora faz parte de nossa vida cotidiana, não seria possível 

pensá-la sem levar em conta a cultura. Lakoff e Johnson (1980 [2002], p.129) em seu livro 

seminal, já falavam da influência da cultura no uso das metáforas ao afirmarem que  

 

suposições, valores e atitudes culturais não são conceitos que acrescentamos 

à experiência. Seria mais correto dizer que toda a nossa experiência é 

totalmente cultural e que experienciamos o „mundo‟ de tal maneira que nossa 

cultura já está presente na experiência em si. 

  Assim, dependendo da cultura em que estamos inseridos, nossa forma de 

conceptualizar será diferente. Por exemplo, ao dizermos “Estou devorando esse livro” só 

seremos entendidos em contextos que conceptualizam conhecimento como alimento (da 

alma). Em uma cultura diferente, essa frase poderia não fazer sentido, pois como sugerem 

Lakoff e Johnson (ibid., p.71), “os valores fundamentais de uma cultura serão coerentes com a 

estrutura metafórica dos conceitos fundamentais dessa cultura”. O conceito de cultura adotado 

por Kövecses (2005, p.1) se encaixa perfeitamente ao proposto por Tylor (1920) e resume a 
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ideia exposta acima ao propor pensar a cultura como um conjunto de entendimentos 

compartilhados que caracterizam grupos maiores ou menores de pessoas. 

 Podemos acrescentar ainda a questão da ideologia, algo ligado à cultura, pois, uma vez 

que pensamos cultura como tudo que recebemos de herança de nossa comunidade e como o 

conjunto de experiências que vivemos em determinado grupo, podemos dizer que a ideologia 

é o produto de toda essa cultura que temos. É como pegamos tudo isso e conceptualizamos, 

usamos e colocamos em ação. Van Dijk (1998) nos dá uma definição de ideologia como 

sendo a base das representações sociais compartilhadas por membros de um grupo. Isso 

significa que a ideologia permite às pessoas, como membros de um grupo, organizar a 

multiplicidade de crenças sociais de acordo com cada caso, o que é bom ou ruim, certo ou 

errado, para elas; e a se comportar de acordo com esses pensamentos. 

 O uso da metáfora ajudaria, segundo Charteris-Black (2004), no desenvolvimento de 

ideologias por ter poder motivador e persuasivo. A metáfora serviria como uma ferramenta 

para, de maneira quase imperceptível, influenciar as ações e pensamentos de quem as recebe 

e, de acordo com Goatly (2007), causar um impacto emocional. A escolha de palavras que 

empregamos em uma determinada situação irá influenciar quem as recebe a interpretar o que 

é dito de uma forma e não de outra, pois, como sugere Goatly (2007), a ideologia está em 

nossa mente, bem como em nosso discurso.  

Como exemplo, podemos citar um experimento feito pela Universidade de Michigan, 

no qual pesquisadores questionaram dois grupos sobre o meio ambiente. Para um grupo 

perguntaram se o aquecimento global ocorria e para outro se mudanças climáticas estavam 

ocorrendo. A simples mudança lexical de aquecimento global para mudanças climáticas fez os 

dois resultados serem bem diferentes. Isso porque aquecimento global, segundo o pesquisador 

carrega uma conotação de culpa do humano, enquanto mudanças climáticas nos deixaria 

isentos dessa culpa sobre o clima no mundo. Em suma, esse simples exemplo nos mostra a 

importância da escolha lexical para falar de algum assunto e influenciar a ação de pessoas de 

uma forma e não de outra. A ideologia está por trás dessas escolhas. 

Ainda segundo Goatly (2007), da mesma forma que escolhas lexicais têm efeitos 

ideológicos, o uso de metáforas também tem claras implicações para o estabelecimento ou 

manutenção de pontos de vista que são porta-vozes de ideologias. Isso se dá tanto no uso 

deliberado de metáforas situadas (VEREZA, 2013) quanto no uso inconsciente de expressões 

metafóricas, licenciadas por metáforas conceptuais, veiculadoras de ideologias. As pesquisas 

de Malta (2016) e de Mendes (2016) investigam esses dois níveis de metáfora (situada e 
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conceptual) em corpora digitais e jornalísticos, e sua relação com a ideologia sexista e racista, 

respectivamente. 

Como estamos partindo do pressuposto de que: a) as representações de “conquista do 

corpo perfeito” são de natureza sociocognitiva, determinando uma “ideologia da conquista do 

corpo” e b) elas são conceptualizadas por meio de metáforas conceptuais, além de outras 

formas de representação cognitiva, como frames (FILLMORE, 2007), materializadas em 

expressões linguísticas; estudar a linguagem metafórica sobre a “conquista do corpo perfeito” 

em corpora autênticos contribuiria para a compreensão da natureza ideológica dessas 

representações. 

 

2.6. A questão do gênero discursivo 

 

Uma vez que nosso corpus será levantado a partir de postagens feitas no aplicativo 

Instagram, e que este pode ser caracterizado como um gênero (ou um suporte de gêneros) 

digital, é necessário discutirmos o conceito de gênero e, a partir deste, o de gênero digital. 

Além disso, compartilhamos a visão de Vereza, Moura e Espíndola (2013) e de Dienstbach 

(2015), que propõem uma relação de mútua determinação entre gênero e metáfora.   

 

2.6.1. Gêneros do discurso 

 

Tendo como base a definição de gênero do discurso de Bakhtin (2003, p. 262), a qual 

afirma que 

 

[o] emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos 

e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 

temático, o estilo, a construção composicional – estão indissoluvelmente ligados no 

todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um 

determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2003, p. 262) 

 

Podemos observar que os gêneros servem para suprir nossas necessidades comunicativas nas 

diversas esferas da sociedade, nos vários domínios discursivos. Cada um desses domínios – 
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familiar, profissional, religioso, etc. – exige textos com características específicas, como 

colocado pelo teórico: de conteúdo, estilo e estrutura, para, assim, cumprir sua função 

comunicativa. Desse modo, os gêneros estão sempre sendo modificados, atualizados e 

criados, pois cada situação exige uma forma de comunicar diferente que seja mais adequada a 

cada uma delas e, como o mundo está sempre criando novas tecnologias, novas formas de se 

comunicar, de viver; os gêneros, essenciais para uma boa comunicação e convivência entre as 

pessoas, acompanham esse movimento constante. A cada nova necessidade, um gênero novo 

aparece para supri-la. 

Desse modo, para classificarmos um texto como sendo pertencente a um determinado 

gênero discursivo, precisamos observar certas características que ele deve apresentar, pois 

cada um deles possui elementos próprios, convencionados pela sociedade, que os identificam. 

Isso acontece devido à necessidade que o homem possui de se organizar através de regras para 

que a vida em sociedade seja mais fácil e todos possam se comunicar sem grandes 

dificuldades. Se elas não existissem, cada pessoa produziria seus textos do modo que achasse 

mais pertinente em todos os domínios discursivos e, assim, a comunicação seria um caos ou, 

talvez, impossível, visto que ninguém conseguiria se entender, pois seria muito mais 

complicado saber o propósito comunicativo de cada texto e, com isso, o que cada autor 

pretenderia comunicar.  

Devemos salientar ainda que, a cada vez que temos contato e adquirimos 

conhecimento sobre determinado gênero, passamos a identificá-lo e produzi-lo de forma 

automática, sem precisar pensar muito para saber a que gênero pertence cada texto. Por 

exemplo, quando vemos uma propaganda, uma notícia, uma bula, uma receita, só de observar 

rapidamente, tendemos a saber logo de que gênero se trata e suas principais regras de 

produção, sem precisar raciocinar sobre isso. Se não fosse assim, perderíamos muito tempo 

analisando cada uma das características dos textos para sabermos a que gênero discursivo 

pertencem, para somente depois concluirmos quais são as regras sociais de produção deles, de 

modo a saber se são pertinentes ou não. Esse é outro fator que tornaria a comunicação 

impraticável. 

Como observado acima, essas características que nos permitem identificar o gênero 

discursivo de cada texto são extremamente importantes e, além disso, cada uma delas terá 

uma ordem de importância dependendo do domínio discursivo no qual se insere. Entretanto, é 

sabido que os gêneros “[c]aracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, 

cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 20).  A primeira característica, considerada a mais importante no 
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que concerne a definição de gênero, é a função sociocomunicativa, ou seja, o propósito com o 

qual um texto é produzido. É a partir da identificação do objetivo que aquele texto possui 

dentro de uma determinada esfera da sociedade - informar, ensinar, entreter, etc. - que vamos 

começar a caracterizá-lo como sendo de um determinado gênero. 

Além disso, observamos sua forma, que pode se apresentar em prosa, em verso ou até 

os dois presentes, quando está na forma verbal, e também pode se apresentar de forma não 

verbal, através de fotos, gráficos, etc. Podemos exemplificar a importância que esse traço 

possui em determinados gêneros como a receita e o conto, por exemplo. A receita começa em 

tópicos mostrando os ingredientes e depois passa para uma prosa quando é narrado o modo de 

preparo e, muitas vezes, com uma imagem do prato em questão. Já o conto é escrito em prosa, 

normalmente por meio de uma narrativa curta e, de um modo geral, não vem acompanhado de 

linguagem não verbal. Isto demonstra que cada gênero tem sua forma típica que, em alguns 

casos, nos permite identificá-lo apenas observando-o.  

Entretanto, algumas vezes é necessário observar outros aspectos do texto para ter 

certeza de nossa classificação. O assunto sobre o qual cada gênero versa é um desses aspectos. 

Os gêneros se caracterizam por um assunto em comum sobre o qual se referem, a saber, uma 

receita aborda o assunto comida, uma crônica fala de assuntos do cotidiano e assim por diante, 

o que certamente já nos dá uma pista a mais sobre a natureza do gênero discursivo do qual se 

trata. 

Temos também o estilo, que são os recursos linguísticos mais usados naquele gênero. 

Inserido nesse aspecto temos o tipo de linguagem utilizada que, segundo Travaglia (2006, p. 

54), pode ser, dependendo do domínio discursivo, hiperformal, formal, semiformal, informal 

ou pessoal. Essa classificação será feita a partir da análise do léxico e dos recursos 

gramaticais que compõem o texto; quanto mais aproximado à norma padrão da língua, mais 

formal será a linguagem utilizada. Outro fator acerca do estilo é o tipo textual
4
 predominante. 

É importante destacar que deve-se observar a predominância, pois um texto “[...] raramente 

apresenta-se em estado puro, ou seja, totalmente pertencente a um só modo de organização 

discursiva; na maioria das vezes, sua classificação se faz pela predominância de sequências de 

um tipo sobre os demais”. (CARNEIRO, 2001, p. 29)  

 

 

4. De acordo com Marcuschi (2005, p.22), “usamos a expressão tipo textual para designar uma espécie de 

sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição (aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, relações lógicas)”.  
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Tendo isso em mente, Marcuschi (2005) nos mostra os cinco tipos textuais: narrativo, 

descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo, que são marcados por objetivos e traços 

linguísticos específicos.  

O narrativo tem o objetivo de relatar ações dispostas em uma sequência temporal e 

suas principais características linguísticas são a presença de verbos nocionais e de advérbios. 

O descritivo, por sua vez, objetiva levantar características de um lugar, de alguém, de alguma 

situação, etc. e tem os verbos de ligação e as expressões qualificativas como principais 

propriedades linguísticas. Já o expositivo sistematiza didaticamente informações sobre 

determinado assunto e faz uso, normalmente, de verbos no presente do indicativo. O 

argumentativo visa a defender uma opinião baseada em argumentos e tem como principal 

característica a presença de conectivos. Por fim, o injuntivo pode ensinar algo, dar orientações 

ou ordens, fazendo uso de verbos no imperativo, vocativo ou formas pronominais que marcam 

a segunda pessoa do discurso. 

Por fim, temos o suporte, que é o meio físico pelo qual o texto se materializa e é 

disseminado, o qual tem sua relevância quando tratamos de determinados gêneros. Em alguns 

casos, a mudança de suporte significa mudança de gênero ou adaptação do gênero para se 

adequar a ele. Como forma de ilustrar, temos o exemplo dado por Marcuschi (2005, p.21), 

que diz que  

[...] haverá casos em que será o próprio suporte ou o ambiente em que os textos 

aparecem que determinam o gênero presente. Suponhamos o caso de um 

determinado texto que aparece numa revista científica e constitui um gênero 

denominado “artigo científico”; imaginemos agora o mesmo texto publicado num 

jornal diário e então ele seria um “artigo de divulgação científica”. 

 

Como podemos ver, a simples mudança de suporte acarretou na mudança de gênero, 

pois como completa Marcuschi (2005,p.21), no campo científico, um artigo publicado em 

uma revista científica terá mais valor que um publicado em um jornal diário, além das 

adaptações que deveriam ser realizadas, pois o público leitor de cada um desses suportes é 

diferente. 

 

2.6.2. Os gêneros na internet 

 

Como foi dito anteriormente, os gêneros do discurso estão sempre sendo modificados, 

atualizados e criados por causa das constantes mudanças que ocorrem no mundo exigindo 

novos padrões de comunicação. Com o advento da internet não foi diferente, mas essa nova 

ferramenta não só trouxe novas demandas como tornou necessária a revisão de tudo o que se 
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pensa sobre gênero, uma vez que o que se aplica aos gêneros tradicionais se tornou 

insuficiente para se entender os registros da internet.  

Uma dificuldade em se definir e delimitar texto e, por consequência, gênero, surge por 

conta de diversos registros da internet terem convenções que os distanciam dos documentos 

em papel a que estamos acostumados e que serviram de base para a noção de texto da 

linguística (SARDINHA, 2013, p.60). Podemos ilustrar essa dificuldade nos indagando, por 

exemplo, sobre a rede social Facebook. A página inicial seria texto ou as mensagens, o perfil, 

as postagens seriam texto ou tudo isso seria texto? A rede social seria um único gênero ou o 

perfil um gênero, as postagens outro, a página inicial outro e o Facebook um suporte para 

todos esses gêneros?  

Além disso, surgem os hiperlinks, que possibilitam se ter acesso instantâneo a outras 

informações sobre algo que está no meio de um registro, indo de um lugar a outro num piscar 

de olhos e tornando os gêneros da internet ainda mais instáveis. A internet nos dá a 

possibilidade de conversar, de opinar sobre uma notícia ou artigo, mostrar como se sente em 

um determinado momento usando emoticons nas redes sociais, de modificar ou acrescentar 

informação sobre algo com as wikis, e muitas outras formas de ler e interagir com o mundo. 

Em outras palavras, ela eliminou a estabilidade, a familiaridade e o conforto dos textos 

tradicionais (CRYSTAL, 2013, p.22). Por essa sensação de infinitas possibilidades e, por isso, 

dificuldade de se definir onde começa um e termina outro texto, Tony Berber Sardinha (2013) 

sugere que, para fins de pesquisa, a definição e delimitação do que é considerado texto e 

gênero seja feita de acordo com os objetivos de cada pesquisa, ou seja, não chega a uma 

definição para o que é texto e gênero na internet. 

Apesar de os registros da internet serem menos homogêneos e terem se distanciado 

dos gêneros tradicionais, percebeu-se que isso não era tão radical e que havia semelhanças 

marcantes entre registros virtuais e não virtuais. Notou-se que os usuários calcavam suas 

práticas textuais do mundo virtual, pelo menos em parte, em suas experiências do mundo não 

virtual. Os perfis linguísticos mudam, mas não se tornam exatamente singulares ou exclusivos 

(SARDINHA, 2013, p.74). Isso se deve ao fato de, como já foi dito, o homem ter uma 

necessidade intrínseca de se organizar através de regras. Por isso foi possível notar uma 

estrutura padrão básica nos registros da internet. Podemos dar o exemplo da rede social 

Instagram, que, apesar de também fazer uso de textos verbais, tem um propósito 

comunicativo definido, o compartilhamento de imagens. Ademais, tem um formato facilmente 

reconhecido e mescla alguns gêneros tradicionais como a legenda e o álbum de fotos e vídeos 

para formar um todo com características próprias para a internet e inovações possibilitadas 
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pela tecnologia. Isso não resolve a dificuldade de definição de texto, mas ajuda a nos guiar 

por esse meio. 

 

2.6.3. O Instagram 

 

Como sugeriu Sardinha (2013), iremos delimitar gênero da internet de acordo com o 

propósito da pesquisa. Com isso, falaremos de publicação do Instagram como um gênero que 

engloba os subgêneros legenda, imagem, hashtag e emoticons.  

 O Instagram, que é a mistura das palavras da língua inglesa instant camera e telegram, 

é basicamente uma rede social que funciona através de um aplicativo e que tem como 

principal função o compartilhamento online de fotos e pequenos vídeos. Seus usuários podem 

seguir perfis com gostos comuns aos seus, curtir as imagens e se comunicarem entre si. 

Surgiu em outubro de 2010 e em pouco tempo se tornou muito popular, fechando o ano de 

2015 com mais de 400 milhões de usuários. Seu diferencial é o formato das fotos, que são 

quadradas como as antigas Polaroids, e a possibilidade de aplicação de filtros nas imagens. 

 Ao criar uma publicação no aplicativo, o usuário escolhe uma imagem, escreve uma 

legenda, que pode conter hashtags e emoticons, além de poder definir a localização da foto e 

marcar pessoas nessa imagem.  

 

 

                                           

                  Figura 2: o Instagram 
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A imagem funciona como uma foto de um álbum de recordações ou também como um 

diário para mostrar sua rotina e estilo de vida. Atualmente, também serve para vender 

produtos, passar notícias e muitas outras funções. Em suma, ela é o foco da rede social, pois 

os usuários passam as fotos como em um catálogo e, só se houver interesse, voltam sua 

atenção para a legenda,, que, embora inicialmente fosse pouco importante, foi aos poucos se 

tornando tão interessante quanto as imagens. Uma prova disso é que no princípio não se podia 

editá-la e, depois de algum tempo, por solicitação dos próprios usuários, se possibilitou a 

função de edição de texto. A partir de então, ela se tornou mais do que uma informação escrita 

que comenta ou ajuda a compreender, identificar ou interpretar uma imagem, ela dá vida e 

sentido às imagens, pois, além de nos dizer do que se trata a foto, é nela que se encontram as 

hashtags e os emoticons. 

As hashtags são palavras-chave antecedidas pelo símbolo #, que mostram o assunto 

sobre o qual se está discutindo. Elas se tornam hiperlinks dentro da rede social e são 

indexáveis pelos mecanismos de busca, ou seja, se você clicar em uma hashtag tem acesso a 

todas as fotos que a possuem. Em suma, ela permite encontrar usuários com gostos e estilos 

de vida parecidos com os seus. Temos também os emoticons, que como o próprio nome diz, 

são ícones de emoção. Eles permitem que o usuário mostre como se sente e que ilustre a 

legenda, muitas vezes tendo significado importante no todo da publicação. 

 Como podemos perceber, uma publicação do Instagram vai muito além de um simples 

compartilhamento de fotos. A pesquisa aqui proposta explorará o modo com o qual o 

Instagram, como ferramenta de comunicação digital, promove ideias e comportamentos, 

recrutando, entre outros recursos discursivo-cognitivos, metáforas situadas, metáforas 

conceptuais e frames. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Pesquisa qualitativa 

 

 Considerando o objetivo do trabalho e as perguntas que se pretende responder, temos 

uma pesquisa de caráter qualitativo, uma vez que procuramos descrever fenômenos que 

permeiam o cotidiano humano e interpretá-los para ter maior compreensão dos seus 

significados e características (CARRANCHO, 2005). Com isso, a análise dos dados será feita 

indutivamente, pois passaremos de proposições menos gerais para outra mais geral, apoiando-

se na análise empírica. 

 

3.2. Seleção e descrição do corpus 

 

3.2.1. O corpus 

 

 O corpus de pesquisa foi constituido de postagens, retiradas da rede social Instagram, 

feitas por mulheres consideradas famosas nessa rede social e que seguem o estilo de vida 

considerado fitness. Mais especificamente, as postagens se referem a uma das edições de um 

“desafio” chamado “magra em 40 dias” (o desafio se trata de um período de 40 dias no qual 

as seguidoras da instagrammer seguem as dicas de alimentação, exercícios, atitudes, entre 

outros, com o objetivo de entrar em forma). O segundo grupo de postagem foi selecionado 

para corroborar o discurso do desafio, que, sozinho, poderia ser considerado, enquanto 

corpus, “viciado” por se tratar do discurso de uma única pessoa. 

 

3.2.2. Definição do estilo de vida fitness 

 

Após pesquisa na internet, em revistas e dicionários, chegamos a alguns parâmetros 

que serão utilizados no decorrer da pesquisa para nos referirmos a tudo o que está relacionado 

ao termo fitness, uma vez que o nosso objeto de estudo é o discurso de mulheres que fazem ou 

querem fazer parte desse grupo social. 

  Com o intuito de sermos mais didáticos, decidimos ter como parâmetro de ordenação e 

de limitação para responder a pergunta acima uma edição especial da revista Boa Forma 

intitulada Manual Fit das blogueiras e influencers (figura 3) voltada exclusivamente ao 

mundo fitness, como o próprio nome sugere. A revista se propõe a ser um manual mostrando 
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o passo a passo e os “segredos” das consideradas musas fitness (o termo será explicado mais 

adiante) para conseguir se inserir nesse estilo de vida. 

 

                                  

Figura 3: Capa revista Boa Forma 

 

Seguiremos, dessa forma, a ordem proposta pelo sumário da revista (Figura 3) para 

falar um pouco sobre cada aspecto desse estilo de vida de modo a tentar delinear mais 

claramente o que será nosso objeto de estudo e prosseguir com a análise do discurso dessas 

mulheres tendo um frame mais claro e definido. É interessante salientar também que a revista 

foi escolhida como parâmetro justamente por ter como principal fonte de informações as 

mulheres que fazem sucesso na rede social Instagram (fonte da presente pesquisa), além de 

montada com base nas características dessa mesma rede social. Tudo isso será 

complementado, conforme for necessário, com definições de dicionários e pesquisas de outras 

fontes da internet com o intuito de dar mais embasamento e reforço ao que propõe a revista e 

ao que diz respeito ao desenvolvimento desse estudo. 
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Figura 4: Sumário 

  

 

Primeiramente, voltemos nossa atenção para a definição encontrada em alguns 

dicionários e em artigos acadêmicos do termo fitness. No dicionário online significados 

(https://www.significados.com.br/fitness/), o termo é definido como 

 

 palavra de origem inglesa e significa "estar em boa forma física". O termo é 

normalmente associado à prática de atividade física e se refere ao bom 

condicionamento físico ou bem estar físico e mental. A palavra é formada a 

partir da junção de "fit" (um dos significados é "boa forma") e "ness", um 

sufixo que transforma adjetivos em substantivos, designando um estado, uma 

condição (por exemplo, "happiness", que significa "felicidade"). Portanto, 

fitness significa a resistência ou condição do corpo para funcionar com 

eficiência em todas as atividades do dia a dia e se manter saudável. O termo 

fitness é também traduzido por "aptidão", um termo utilizado em Biologia para 

designar a capacidade de um organismo para sobreviver e reproduzir no seu 

meio, transmitindo o seu gene às gerações seguintes, aos seus descendentes. 

 

 

No dicionário Priberam (http://www.priberam.pt/dlpo/fitness), encontramos a definição de 

“boa condição física” e de “conjunto de exercícios que favorecem a forma física”. 

https://www.significados.com.br/fitness/
http://www.priberam.pt/dlpo/fitness
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Também encontramos a definição do termo em um artigo científico da área de 

educação física que pode colaborar para o entendimento do assunto a partir de outro ponto de 

vista. Nesse artigo, os autores sugerem uma evolução do conceito, dizendo que 

 

o objetivo do conceito de fitness, que antes se preocupava somente pela 

melhora da capacidade física no que prima exclusivamente a otimização das 

capacidades fisiológicas e funcionais, evoluiu aos dias atuais para uma 

concepção mais holística que apresenta a Organização Mundial de saúde 

(OMS). Sem deixar de ser importante a imagem corporal, a motivação para a 

prática de atividade física caminha para a busca da saúde a partir de uma 

perspectiva integral que compreenda o cuidado do físico, do cognitivo, do 

espiritual e da relação social, tudo isso em harmonia com o entorno.  

(Murcia JAM, Gimeno EC, Silva FB, Conte L. 2009) 

 

 

 

Há alguns anos, o termo era associado automaticamente a “marombeiro”, que são 

pessoas que praticam musculação para ganhar muita massa muscular.  O objetivo era ser 

“grande” no sentido de ter muitos músculos, sem levar em conta se a pessoa tinha uma vida 

com hábitos de alimentação saudável, se fazia exercícios físicos preocupada com a postura e o 

bem estar, em suma, o que importava era ter uma forma física “musculosa”. Uma 

suplementação alimentar desordenada e até mesmo o uso de hormônios faziam parte do 

pacote. Entretanto, o termo evoluiu e passou a englobar o bem estar físico e mental, como 

podemos observar nas definições dos dicionários e do artigo científico. Essa “evolução” do 

termo corrobora o que foi citado anteriormente sobre a possibilidade de os frames sofrerem 

mudanças através do tempo. 

Na revista, podemos observar o mesmo padrão de que ser fitness é um conjunto de 

atitudes que engloba o exercício, a alimentação, a forma como você se veste para isso e a vida 

que você leva. Em outras palavras, o domínio semântico ligado à palavra fitness congrega 

determinados conceitos relativos a exercício físico, esporte, alimentação, nutrição, dieta, 

moda, beleza, equilíbrio, corpo, mente, estilo de vida, entre outros. Entretanto, não é qualquer 

dieta, exercício ou moda que são ativados quando se pensa em fitness, e é isso que 

pretendemos mostrar nesse capítulo e nas análises das postagens posteriormente. Vale 

ressaltar que, muitas vezes, encontramos o próprio termo fitness ou fit acompanhando o que 

faz parte do domínio como uma espécie de etiqueta para certificar que aquele produto ou 

atividade está contido no mundo fitness. Como exemplo, podemos citar o ballet fitness, 

atividade que utiliza movimentos do balé clássico com o intuito de conseguir a boa forma 

física, boa postura e equilíbrio corporal. A página da figura 5, parece resumir bem os 

domínios envolvidos no universo fitness: 
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Figura 5: Aspectos do domínio fitness 

 

Seguindo o que propõe o sumário da revista, os exercícios físicos considerados fitness 

incluem qualquer atividade física que ajude a secar e definir a barriga, deixar o “bumbum para 

cima e durinho” (não necessariamente grande) e as coxas torneadas e rígidas. Além disso, a 

atividade tem que dar prazer a quem a pratica de modo a fazer bem para a mente também; 

afinal, o fitness não enfoca apenas o corpo: deve haver um equilíbrio entre os dois. Em um 

website (http://www.geracaofitness.com.br/o_que_e_fitness.php), encontramos uma 

explicação sobre o que é ser fitness que pareceu bastante coerente com tudo o que a revista 

prega, dando-nos uma ideia do que seria uma pessoa com o corpo fitness: 

 

O Fitness tem como função básica traçar um padrão de treinamento para que 

um indivíduo possa chegar ao estado de bom condicionamento físico, através 

dos seguintes componentes: flexibilidade, força, eficiência cardiovascular, 

resistência aeróbica e resistência muscular localizada. E para treinar esses 

componentes o Fitness, entendido aqui como um conjunto de estudos 

específicos em torno da saúde, aplica determinados príncipios de treinamento 

embasados no balanceamento de uma boa composição corporal, ou seja, sem 

excessos na porcentagem de gordura e de um bom índice de massa magra. 

Desta forma, o verdadeiro conceito Fitness incentiva a busca do equilíbrio 

entre dedicação e o prazer, nos apresentando, como consequência, o sentido de 

http://www.geracaofitness.com.br/o_que_e_fitness.php
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“bem estar” do SER como um todo, inclusive saúde mental e emocional, que 

nos ajuda a controlar os sentimento e ansiedades originadas da vida agitada da 

modernidade. 

 

 

Na figura 6, temos algumas páginas da revista e uma imagem retirada da internet que 

exemplificam a variedade de atividades que podem ser consideradas fitness: 

 

 

   

         

Figura 6: Atividades fitness 
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As pessoas que são exemplos/modelos de corpo fitness são chamadas, dentro desse 

frame, de musas fitness. São as mulheres que conseguem levar, aparentemente, uma vida 

exatamente como sugere o manual e, assim, motivam e inspiram outras a seguirem seus 

conselhos, consumirem o que elas consomem e buscarem ser como elas. Elas são o “motor” 

do mundo fitness, pois são elas que ditam o que é tendência e o que faz bem e deve ser 

consumido. São uma espécie de “gurus”, mesmo não tendo, grande parte das vezes, formação 

formal para dar conselhos no assunto. É a partir do que elas postam em suas redes sociais, em 

especial no Instagram, que tudo vira moda e, muitas vezes, acrescentam características ao 

frame. Abaixo, damos alguns exemplos retirados da revista Boa Forma, começando por uma 

das consideradas prototípicas de musa fitness, como podemos notar destacado em vermelho, 

Bella Falconi: 

 

                

Figura 7:"Musa" Bella Falconi 
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Outra Instagrammer prototípica é a Gabriela Pugliesi, que faz muito sucesso na mídia 

e nas redes sociais, por causa de seu estilo de vida fitness.  

 

 

 

Figura 8"Musa" Gabriela Pugliesi 

 

A alimentação é outro ponto importante no universo fitness .Geralmente são comidas 

com pouco carboidrato e bastante proteína, além de nutritivas. Muitas sem glúten ou lactose 

ou até consideradas desintoxicantes para o corpo. Aparecem nas redes sociais, revistas e 

anúncios, em sua maioria, acompanhadas do termo fitness, fit, lowcarb, detox, proteico ou 

saudável para não haver dúvidas de que se pode incluir na sua dieta. Os exemplos da figura 9 

demonstram tal tendência: 
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Figura 9: Alimentação fitness 

 

                                     

Podemos observar que também existe uma moda para praticar os exercícios físicos 

“dos pés à cabeça”, literalmente. As musas influenciam no que se deve usar para a prática de 

atividade física 

 

 

Figura 10: Exercícios fitness 
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Por fim, existem pessoas que dedicam suas redes sociais, em especial o Instagram, 

para mostrar como, aparentemente, dedicam as suas vidas ao universo fitness, tornando-se 

ícones no assunto, seja pela alimentação, pelos exercícios, pelo modo de se vestir, pela forma 

física ou tudo junto, como é o caso das musas. A revista Boa Forma, depois de detalhar tudo o 

que engloba “ser fitness”, faz uma seleção de perfis do Instagram que valeriam a pena serem 

seguidos. Isso reforça a ideia de que existe um padrão, por mais amplo que seja, do que é 

fazer parte desse grupo. 

 

                   

Figura 11: Sugestões de perfis a serem seguidos 

 

Podemos notar que todas as definições, do dicionário, mais acadêmicas ou do senso 

comum, convergem para o mesmo caminho: fitness é o bem estar e boa forma conseguidos 

através de exercícios, alimentação saudável, uma forma de pensar e viver voltadas para a 

longevidade e uma vida ativa e com saúde. O nosso objetivo é investigar como essas 

mulheres, as chamadas “musas”, através, principalmente do uso de metáforas, articulam seus 

discursos para convencer e motivar outras pessoas a seguirem o mesmo estilo de vida e se 

tornarem fitness como elas, movimentando, assim, o mercado por elas propagado.  
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3.3. Procedimentos metodológicos 

Com a leitura das postagens, foram escolhidas as metaforicamente mais produtivas em 

relação ao domínio alvo “conquista do corpo fitness”. Após essa escolha, foi feito um 

mapeamento das metáforas situadas em cada postagem e a identificação das Metáforas 

Conceptuais subjacentes, para então fazer a identificação dos frames. Por fim, uma discussão 

de como essas metáforas contribuem para a argumentação em prol da “conquista do corpo 

fitness” e de todo seu estilo de vida foi conduzida. O quadro resume os procedimentos 

descritos. 

Pergunta de pesquisa Procedimento 

1. Que metáforas linguísticas (veículos) e 

situadas são utilizadas para a 

conceptualização de “corpo fitness” e do 

processo para se atingi-lo?  

Mapeamento das metáforas linguísticas 

(veículos) e situadas 

2. Quais metáforas conceptuais seriam 

subjacentes a essas metáforas situadas?  

Identificação das Metáforas Conceptuais 

subjacentes 

3. Como são construídos discursivamente os 

frames de “corpo fitness” e os frames de 

“conquista do corpo fitness”? 

Identificação dos frames a partir dos dados 

analisados anteriormente 

4. Como as metáforas contribuem na 

argumentação em prol da “conquista do 

corpo fitness” e todo o estilo de vida nele 

inserido? 

Análise e discussão de como as metáforas 

analisadas contribuem na argumentação em 

prol da "conquista do corpo fitness” e seu 

estilo de vida 

 

3.4. Procedimentos de análise 

O PIM (Procedimento de Identificação de Metáforas), desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa Pragglejaz (2009), será utilizado como ferramenta para a identificação das metáforas 

linguísticas nas postagens. A partir da leitura do texto em análise, se define as unidades 

lexicais e se determina seu significado no contexto. Após isso, se determina se há um 

significado atual mais básico em outros contextos do que no contexto em questão (geralmente 

são mais concretos, relacionados ao funcionamento do corpo, mais precisos, historicamente 
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mais antigos). Por fim, faz-se uma comparação entre os dois significados e verifica-se se um 

se opõe ao outro. Se sim, ela será metafórica. Na presente pesquisa, verificamos as 

ocorrências de metáforas linguísticas/veículos em relação à “conquista do corpo fitness". 

A partir da identificação dos veículos metafóricos, as metáforas situadas a eles 

subjacentes serão sugeridas. Elas irão definir a organização da análise como um todo. No caso 

de haver metáforas conceptuais articuladas às metáforas situadas, elas serão também 

identificadas. O procedimento, portanto, seguirá a seguinte ordem: 

 

1. Identificação de metáforas linguísticas/veículos metafóricos; 

2. Identificação e análise de metáforas situadas; 

3. Identificação de metáforas conceptuais. 

 

 A partir desta análise, conduziremos uma descrição geral dos dados, visando a uma 

proposta de estruturação do frame “conquista do corpo fitness”. 
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4. ANÁLISES 

4.1. Desafio “magra em 40 dias” 

Nas análises das postagens que seguem, nos apoiamos nos veículos para identificar 

enunciados metafóricos. 

 

POSTAGEM 1: 

 

Preparem os corações porque Já decidimos a data do novo DESAFIO (está pertinho) AGUARDEM����� 

qual sua meta para esse novo#desafiomagraem40dias? Quero ver todo mundo de 

novo #namiradagigi �❤�Saudades 

 

 

Metáfora situada 1: Projeto de emagrecimento é atingir meta 

 

Em consulta a um dicionário online (https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/meta), verificamos que “meta” tem os seguintes sentidos: 1. 

marca real ou imaginária que localiza e identifica o fim de uma corrida 2. fim, termo, limite 

3.baliza 4. figurado algo que se quer atingir, conquistar ou realizar, objetivo, alvo. Na 

postagem, podemos perceber a meta como parte de um jogo com um objetivo (desafio magra 

em 40 dias), um alvo (na mira da gigi). O texto se apoia na experiência física de se chegar ao 

fim de uma corrida, de se atingir a meta, para enquadrar sua mensagem sobre qual é o 

objetivo de cada um para o projeto. Ou seja, coloca seu projeto em termos de um jogo, um 

esporte, algo competitivo. 

 

 

POSTAGEM 2: 

 

BoOm dia Preguiça sua linda �� mas ja já te dou um soco �e te mostro quem manda 

aqui#HojeTemBike #mundoparalelo#treinopesado #amo#gigifitnessclub #personaljanuteam#criadojanu #paulo

muzy #vanessabene#namiradagigi #jrmanipulacao#teamfitnesshop #onoderaestetica#desafiomagraem40dias Loo

k @estilodocorpofitness �❤� 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/meta
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/meta
https://www.instagram.com/explore/tags/hojetembike/
https://www.instagram.com/explore/tags/mundoparalelo/
https://www.instagram.com/explore/tags/mundoparalelo/
https://www.instagram.com/explore/tags/amo/
https://www.instagram.com/explore/tags/amo/
https://www.instagram.com/explore/tags/personaljanuteam/
https://www.instagram.com/explore/tags/personaljanuteam/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/vanessabene/
https://www.instagram.com/explore/tags/vanessabene/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/onoderaestetica/
https://www.instagram.com/explore/tags/onoderaestetica/
https://www.instagram.com/estilodocorpofitness/
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Metáfora situada 1: Preguiça é pessoa inimiga  

A preguiça é mapeada no discurso como uma pessoa, ou seja, observa-se um caso de 

personificação, que é um tipo de metáfora ontológica (LAKOFF e JOHNSON, 1980), sendo 

que a pessoa referida (a preguiça) é colocada como inimiga. Isso se deve ao fato de a autora 

falar diretamente com a preguiça como se fosse uma pessoa inimiga, alguém a ser combatido, 

derrotado. “Preguiça” é escrita em caixa alta, como sendo um nome próprio, recebendo até 

mesmo uma saudação (BoOm dia). É chamada de “linda”, recebe a ameaça de tomar um soco 

e de ser dominada (“te mostro quem manda”). Podemos dizer que a personificação é usada em 

algumas postagens como recurso para tornar físicos os elementos que são considerados 

negativos, que atrapalham a conquista do objetivo, a manutenção do foco e o alcançe da meta. 

Esses elementos são conceptualizados discursivamente como pessoas inimigas ou obstáculos 

físicos. Além da postagem já analisada acima, temos a utilização da personificação para a 

sexta feira, o sábado e para o sentimento de preguiça novamente em outras postagens:  

 

“Sexta feira sua linda#vamoQVamo���quem esta conseguindo manter a dieta no final de 

semana? #desafiomagraem40dias#namiradagigi - Body maravilindo �@melcaju_fitness�� meninas conheçam 

a@melcaju_fitness” ;  

 

“Bommmm dia Preguicinha #vamoqVamo ���� hoje tem treino e aí tem também?#namiradagigi  

#desafiomagraem40dias #namiradagigi#foco #acredite #gigifitnessclub#desafiomagraem40dias#personaljanutea

m #paulomuzy#vanessabene #criaDoJanu#teamTretinha #teamfitnesshop#jrmanipulacao #teamtreta” ;  

 

“Bom dia sabadão gelado e preguiçoso �� mas bora vestir a roupa de guerra porque hoje tem treino com meus 

amores na@ciaathletica_kansas #vamoquevamoque Deus abençoe o nosso dia, tendo isso não precisamos mais 

de nada, o restante Acontece. 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu” 

 

 

Metáfora situada 2: Combater a preguiça é estratégia de guerra  

As expressões “já já te dou um soco”, “te mostro quem manda”, que têm como alvo a 

preguiça, representam estratégias de combate. As hashtags aparecem como formas de agir 

para conseguir cumprir as estratégias. Exemplos: Andar de bicicleta (#HojeTemBike) , fazer 

um treino pesado (#treinopesado), ter um personal trainer (#personaljanuteam). 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/vamoqvamo%F0%9F%98%89%F0%9F%8E%B5%E2%9C%A8quem/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/melcaju_fitness/
https://www.instagram.com/melcaju_fitness/
https://www.instagram.com/explore/tags/vamoqvamo/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/acredite/
https://www.instagram.com/explore/tags/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/explore/tags/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/explore/tags/personaljanuteam/
https://www.instagram.com/explore/tags/personaljanuteam/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/criadojanu/
https://www.instagram.com/explore/tags/criadojanu/
https://www.instagram.com/explore/tags/teamfitnesshop/
https://www.instagram.com/explore/tags/teamfitnesshop/
https://www.instagram.com/explore/tags/teamtreta/
https://www.instagram.com/ciaathletica_kansas/
https://www.instagram.com/explore/tags/vamoquevamo/
https://www.instagram.com/explore/tags/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/dietacaseira/
https://www.instagram.com/explore/tags/dietacaseira/
https://www.instagram.com/explore/tags/criadojanu/
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POSTAGEM 3: 

Quantas vezes você já chegou no domingo à noite e disse "amanhã eu começo minha dieta" e aí você começou 

bem e em menos de 4 dias já esqueceu sua promessa, já perdeu seu foco e já entrou nos embalos do final de 

semana. 

Até quando ? Até quando terá projetos não terminados? Sonhos não realizados? Até quando terá que recomeçar? 

Recomeçar é realmente admirável , acho que você deve recomeçar quantas vezes precisar, mas será que você não 

acha mais gostoso recomeçar hoje e manter a garra até o final para não precisar mais recomeçar? 

Apesar de "recomeçar ser admirável" nós sabemos que isso cansa e a única forma de você não precisar 

recomeçar é PARAR DE DESISTIR. 

Chega! Chega de "meias atitudes" vai e se enfia de cabeça, se você quer mesmo saber se algo vai dar certo não 

pode ficar assistindo da arquibancada, precisa viver, quando queremos saber a temperatura real da água não 

adianta colocar apenas o dedo, é preciso mergulhar de cabeça. 

Qual seu medo? Achou a resposta? Então... Enfrente-o 

Nada de pegar tres "carocinhos" de nhoque no buffet, nada de colocar uma "colherzinha" de molho rose na 

salada, NADA de falar que hoje você vai fazer um treino de leve, Nada de pegar só uma balinha na fila do 

restaurante. Owwwwww CHEGA de fazer as coisas "mais ou menos" poxa!!! Chega de adaptar! Chega de dar 

seu jeitinho, se até hoje seu jeitinho não resolveu, porque vc insiste em continuar cometendo os mesmos erros? 

Quer resultados diferentes? Comece fazer coisas diferentes. 

Isso é obsessão? "Maluquice"? Não importa o nome, desde que isso te leve a alcançar seu sonho. 

E ai chega de se enganar? Chega de tentar fazer e se dedicar 50%? 

Então Recomece HOJE, mas RECOMECE de um jeito verdadeiramente extraordinário para nunca mais parar e 

não precisar mais se lamentar no domingo à noite dizendo "amanhã eu começo" 

Texto @gigifitnessclub 

@gigifitnessclub 

 

 

Metáfora situada 1: Projeto é caminho/trajetória 

 

O projeto de emagrecer é percebido como um caminho que alguém começa a seguir (amanhã 

eu começo minha dieta), comete alguns desvios e erra a trajetória que deve ser seguida (já 

perdeu o foco). Com isso, se transforma em uma trajetória interrompida (projetos não 

terminados, sonhos não realizados) que deverá ser reiniciada (Recomeçar é realmente 

admirável, acho que você deve recomeçar quantas vezes precisar). Vale observar que o termo 

“projeto”, segundo o Wikidicionário, vem do latim projectu(la) (lançado), part. pass. De 

projicere(la) (lançar para diante). Ou seja, o próprio conceito de “projeto” evoca uma 

trajetória. Esse sentido é mantido no termo “projétil”, que tem a mesma origem. A estratégia 

para conseguir seguir o caminho é manter a garra até o final e PARAR DE DESISTIR. A 

expressão “manter a garra” seria uma metafonímia, formada pela metonímia “instrumento que 

segura (uma garra) pelo ato de segurar”; e pela metáfora conceptual CONTROLAR É 

SEGURAR (outros licenciamentos: segura as pontas, tenho que me segurar para não perder 

o controle). 

 

 

https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
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Metáfora situada 2: Projeto é recipiente 

 

O projeto de emagrecer como um recipiente com água que, para fazer parte dele, alguém “vai 

e se enfia de cabeça” ou “mergulha de cabeça”. O segmento em questão forma um nicho 

metafórico com a metáfora situada emagrecer é mergulhar em um recipiente (enfia a cabeça) 

com água (mergulhar). Esta, por sua vez, é licenciada pela metáfora conceptual: SITUAÇÃO 

É RECIPIENTE. 

 

Metáfora situada 3: Emagrecer é mergulhar em um recipiente com água 

 

Quando a autora diz “vai e se enfia de cabeça” e “é preciso mergulhar de cabeça”, ela coloca 

suas seguidoras como conteúdos e o processo de emagrecer como um recipiente. Ou seja, elas 

precisam entrar de cabeça no emagrecimento. Esta metáfora situada é licenciada pela 

metáfora conceptual: SITUAÇÃO É RECIPIENTE, como citado anteriormente.  

 

Metáfora situada 4: Projeto como jogo/espetáculo 

 

O projeto de emagrecimento é enquadrado como um jogo ou espetáculo que envolve ação, e 

que você deve jogar e “não pode ficar assistindo da arquibancada”. Ou seja, um jogo no qual 

não se pode ficar passivo para dar certo, para vencer. 

 

Metáfora situada 5: Sucesso é completude 

 

No projeto “rumo ao sucesso”, as estratégias corretas seriam aquelas realizadas por completo. 

“Meias atitudes”, comportamentos “pela metade” ou “fazer as coisas 50%”, (pegar três 

carocinhos de nhoque no buffet (em vez de nenhum), colocar uma colherzinha de molho rose 

na salada (em vez de nenhuma), fazer um treino leve (em vez de pesado) seriam formas de 

“engano”. A metáfora primária, QUALIDADE É QUANTIDADE, em coerência com MAIS 

É BOM e POUCO É RUIM amparam o mapeamento. 
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POSTAGEM 4: 

 

A ganhadora da terceira edição do #desafiomagraem40dias@josy_vieira82 eliminou 10 quilos durante o desafio. 

Ela me contou tudo ❤��está no YouTube como o desafio ajudou no seu emagrecimento, conta também como 

isso mudou completamente sua vida. 

Para ver o vídeo completo: Entre no YouTube e procure canal light Detox - 

Link direto para o canal no topo da página @femalebodymuscle_oficial 

 

 

Metáfora situada 1: Emagrecer é jogo/guerra 

 

A metáfora situada emagrecer é jogo/guerra é evidenciada quando a autora propõe uma 

ganhadora do desafio por ter conseguido eliminar quilos. 

 

Metáfora situada 2: Peso é inimigo 

 

Coloca o peso extra como um inimigo a ser eliminado. Vencer a guerra/jogo é conseguir 

exterminar os quilos extras. 

 

 

POSTAGEM 5: 

 

Boa noite amores segura aí a boa notícia ��amanhã irei gravar o vídeo oficial da quarta edição do 

nosso @desafiomagraem40diasandei olhando a hastag #namiradagigi e muita gente ainda continua no foco, 

masssss �quem perdeu, calma!!! Dá a mão aqui pra mim e vamos juntos novamente, a vida é assim mesmo, a 

gente cai e levanta todos os dias, isso é ser guerreiro, renova aí sua meta, renova aí seu sonho, renovou? Então 

conta pra mim, qual sua meta para o próximo desafio? Beijos boa noite marque as amigas pra fazer com vc��� 

Fiquem ligados�canal light detox(YouTube) Snap: gigifitnessclub  

Insta @desafiomagraem40dias 

 

 

Metáfora situada 1: Projeto é foco 

 

Estar no foco é estar no caminho cujo destino/meta é o emagrecimento. Perder o foco é sair 

do caminho e, por consequência, não atingir a meta. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/femalebodymuscle_oficial/
https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
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Metáfora situada 2: Emagrecer é caminho 

 

Cair, levantar, renovar a meta como etapas do emagrecimento, como o caminho que se segue. 

A musa coloca-se como guia, propondo às participantes que, ao lhe darem as mãos, sugam 

juntas o caminho em direção à boa forma. 

 

 

POSTAGEM 6: 

 

Atenção galera Vídeo da quarta edição do@desafiomagraem40dias já está no ar no canal light Detox (YouTube) 

eu estarei com vocês aí não importa se vc precisa eliminar 1 quilo ou 30, elimine 1 quilo e repita 30 vezes o 

processo que fez. Vamos juntos, será lindo esse desafio!  

Link no topo da página@femalebodymuscle_oficial - 

�Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade. Você está com 

vontade? Então vai pra cima!!!! Qual seu objetivo nesse desafio? 

Snap gigifitnessclub 

 

 

Metáfora situada 1: Desafio é caminho 

 

Ela se oferece como companhia no caminho ao dizer: “eu estarei com vocês aí” e “vamos 

juntos”. 

 

Metáfora situada 2: Peso é inimigo 

 

Os quilos, o peso extra aparecem como inimigos a serem eliminados. 

 

Metáfora situada 3: Desafio é guerra 

 

“Então vai pra cima!!!!” : metáfora conceptual CONTROLE É PARA CIMA. Ela motiva suas 

seguidoras a ir pra cima do desafio para conseguir alcançar os objetivos e, consequentemente 

vencer a guerra, eliminar os quilos extras. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/femalebodymuscle_oficial/
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Metáfora situada 4: Vontade é energia 

 

A vontade (desejo, motivação) de enfrentar o desafio é enquadrada como uma força ou 

energia (uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica). 

Essa metáfora situada ampara-se no esquema imagético de força (TALMY, 2000) 

 

Metáfora situada 5: Enfrentar é ir para cima 

 

A expressão de estímulo “então vai para cima” apoia-se na metáfora conceptual CONTROLE 

É PARA CIMA e VENCER É ESTAR EM CIMA (no topo). A energia que impulsionaria o 

“ir para cima” seria justamente a vontade. Isso evidencia a coerência metafórica na linguagem 

figurada em uso. 

 

 

POSTAGEM 7: 

 

Vcs me perguntam se durante todo processo de emagrecimento não tive recaídas?  

tive sim, várias vezes, muitas vezes eu subia na balança fazia as contas de quantos quilos ainda faltava para 

eliminar e pensava “eu não vou conseguir, falta muito. Mas apesar de pensar isso (o pensamento muitas vezes 

não depende de nós) eu continuava pois “continuar é a atitude e a Atitude sim depende de nós” 

Outras vezes eu saia de casa e ia a uma festa e pensava antes de sair, eu não vou sair da dieta na festa e chegando 

lá não conseguia ser forte suficiente e detonava a dieta, e parece incrível neh, basta o primeiro salgado que a 

gente já desencana e come mais 10.  

No outro dia me sentia a pior das criaturas, me sentia fraca, incompetente, desmotivada a continuar e pensava 

“desse jeito eu não vou conseguir”, mas continuava... Continuava porque no fundo eu sabia que se quisesse 

mesmo emagrecer somente eu poderia fazer isso,ninguém iria me emagrecer e não existiam fórmulas mágicas. 

Outras vezes eu olhava no espelho, lembro uma vez que sentei no chão segurei a dobra de gordura da barriga e 

pensei “cara isso não vai sair dai” e mesmo assim continuei... Quando ia viajar me acabava de tanto comer, e 

depois recomeçar era tão difícil, não tinha forças, mas eu recomeçada.  

Então quero dar alguns conselhos: 

Você vai cair, caia mesmo faz parte do processo, caia lá embaixo pega impulso e suba mais alto. 

Se cair hoje, recomece amanha, use seu erro e seu tombo para se fortalecer e amadurecer e não caia novamente 

no mesmo lugar. 

Sentir vontade de parar vai acontecer, moleza, preguiça,medo, insegurança, sim você vai ter horas desmotivada e 

sem força, apenas Não pare. 

Recomeçar é difícil então pare de desistir, diminua o ritmo se necessário, mas nunca pare. 

A insistência te levará ao seu objetivo, não existe trabalho sem resultado, e eu garanto que a sensação de missão 

cumprida é melhor que qualquer sofa, ou melhor que qualquer bolo de chocolate.  

Eu pensei todas as bobagens que todos pensam, eu chorei, desacreditei, tive medo, me perguntei se valia a pena, 

e o que fiz que consegui emagrecer apesar de sentir tudo isso? Apenas não parei. 

Texto @gigifitnessclub 

Look @cajubrasiloficial 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/cajubrasiloficial/
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Metáfora situada 1: Emagrecimento é caminho 

Metáfora situada 2: Fracassar é cair (metáforas 1 e 2 estão articuladas no nicho metafórico) 

 

No texto, há referência a recaídas que, no dicionário online, é definida como: tornar a cair e 

voltar a um estado ou posição anterior. A metáfora orientacional (LAKOFF e JOHNSON, 

1980) RUIM É PARA BAIXO está na base dessa conceptualização. Cada recaída da autora 

implica um desvio no caminho, ou a interrupção no caminhar. No texto, as recaídas foram 

assim descritas: sentimento de medo em “eu não vou conseguir, falta muito”; de fracasso em 

“chegando lá (na festa) não conseguia ser forte suficiente e detonava a dieta [...]” e de 

desânimo em: “No outro dia me sentia a pior das criaturas, me sentia fraca, incompetente, 

desmotivada a continuar e pensava „desse jeito eu não vou conseguir‟ e em “[...] recomeçar 

era tão difícil, não tinha forças”.  

Na postagem, há o reconhecimento da inevitabilidade das quedas (ou “tombos”), mas há, 

também, o estímulo para o recomeço, para o seguir adiante: “se cair hoje, recomece amanhã 

[...] não caia novamente no mesmo lugar”. Ou seja, as quedas podem acontecer, mas não no 

mesmo lugar; erros (desvios do caminho) podem ser cometidos, contanto que não sejam os 

mesmos erros. 

 

Metáfora situada 3: Emagrecer é guerra 

 

Os quilos são colocados como inimigos que atrapalham a vitória, “quantos quilos ainda 

faltava para eliminar”. Além disso, detonar a dieta significa uma estratégia errada, pois a dieta 

é uma aliada para o emagrecimento, ao contrário dos salgados, que também são inimigos. 

(“não conseguia ser forte o suficiente e detonava a dieta”; “basta o primeiro salgado que a 

gente já desencana e come mais dez”). O sofá e o bolo de chocolate são outros inimigos que 

impedem a vitória. E, como em toda guerra, há uma missão a ser cumprida (emagrecimento). 

(“a sensação de missão cumprida é melhor que qualquer sofá, ou melhor que qualquer bolo de 

chocolate”).  

 

Metáfora situada 4: Emagrecer é um caminho com obstáculos 

 

A autora conceptualiza a gordura abdominal como um obstáculo no caminho, “segurei a 

dobra de gordura da barriga e pensei „cara isso não vai sair daí”.Além disso,  o excesso de 

comida é colocado como um obstáculo que a desviava do caminho (“me acabava de tanto 
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comer, e depois recomeçar era tão difícil”) e alguns sentimentos citados seriam obstáculos 

que a fazem interromper o caminho (“Sentir vontade de parar vai acontecer, moleza, preguiça, 

medo, insegurança”). 

 

 

POSTAGEM 8: 

 

Refeição 5 Comidinha@dietacaseirasp ❤� mantendo o foco nessa terça fria �� que pede um cobertor e um 

cappuccino ���e vcs foco ai? Como está a dieta?sempre falo que ter alguns potinhos dessas refeições 

saudáveis no congelador ajuda não matar a dieta quando estamos sem tempo. @dietacaseirasp 

@dietacaseirasp �11.3459.8613 www.dietacaseira.com.br 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamtreta #CriaDoJanu 

 

 

Metáfora situada 1: Dieta é aliada na guerra 

 

Ter refeições saudáveis guardadas como estratégia correta para manter a dieta viva. A dieta é 

personificada como uma aliada na guerra que vai te ajudar a manter o foco e vencer. Também 

coloca o cobertor e o cappuccino como inimigos, pois vão fazer “matar a dieta”, ficar parada. 

 

 

POSTAGEM 9: 

 

É amanhã ����@desafiomagraem40dias pode vir ���ansiosos? Que esse seja o Começo sem fim nessa 

nova vida de vocês. Vamos juntinhos, coladinhos a guerra é Nossa #namiradagigi 

 

 

Metáfora situada 1: Desafio como pessoa 

 

Em “@desafiomagraem40dias pode vir”, o desafio é personificado e “convocado” para um 

enfrentamento: “pode vir” (com a implicatura: estou pronta para enfrentá-lo).  

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho sem fim 

 

O desafio é enquadrado textualmente em termos de um caminho a ser seguido a vida toda, 

sendo que os caminhantes devem seguir este caminho colaborativamente (metáfora 

https://www.instagram.com/dietacaseirasp/
https://www.instagram.com/dietacaseirasp/
https://www.instagram.com/dietacaseirasp/
https://www.instagram.com/explore/tags/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/paulomuzy/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/jrmanipulacao/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/dietacaseira/
https://www.instagram.com/explore/tags/dietacaseira/
https://www.instagram.com/explore/tags/criadojanu/
https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/


52 

 

 

conceptual: COLABORAÇÃO É PROXIMIDADE) (“Que esse seja o Começo sem fim nessa 

nova vida de vocês. Vamos juntinhos, coladinhos”). 

 

Metáfora situada 3: Entrar em forma é guerra 

 

A instagrammer coloca o desafio em termos de guerra. (“a guerra é Nossa”). 

 

 

POSTAGEM 10: 

 

Quem já está pronto pra guerra aí? Estão Preparados?  

Faltando poucas horas para o nosso@desafiomagraem40dias quero saber quem aí topou o desafio? Qual sua 

meta nesses 40dias?o que vc pretende fazer para alcançar? Quem é vc ? Me conta um pouquinho de você, quero 

te conhecer.  

Vamos lá ��coladinhos marquem#namiradagigi e#desafiomagraem40dias 

Snap do desafio gigifitnessclub 

Para participar assista ao vídeo que está no canal light Detox no YouTube. 

Link no topo da página@femalebodymuscle_oficial 

 

 

Metáfora situada 1: Desafio é guerra 

 

O enfrentamento do desafio de se entrar em forma é explicitamente enquadrado como guerra: 

“quem está pronto para a guerra aí?”. Nessa projeção, elementos do domínio guerra são 

evocados: a motivação para luta; a certeza de se ter um inimigo (todas as dificuldades 

envolvidas na perda de peso); um desejo de vitória (vontade de emagrecer) e estratégias de 

luta (dieta, exercícios). Novamente a palavra „meta‟ é usada para se iluminar o objetivo da 

batalha: a vitória (o emagrecimento).  

 

 

POSTAGEM 11: 

 

BOooom diaaaaa e que comecem os jogos��� vamos lá? 1/40 ���� quem está animado aí? Quem é vc ? 

Conta um pouquinho pra eu te conhece guerreiro.ja estou de olho na hashtag das fotos de 

início#fotoantesdm40 orgulhosa de cada um que teve coragem e vestiu a camisa pra encarar o desafio. 

Snap do desafio � gigifitnessclub 

Orientações para o#desafiomagraem40dias  Texto @gigifitnessclub 

�o desafio será difícil por isso chama-se desafio e não "moleza" vista sua armadura e não vá a guerra de pijamas 

� dedique-se 100% o caminho é árduo, menos dedicação que isso vc não chegará ao final. 

�não improvise, não dê jeitinhos, não faça adaptações, não invente desculpas 

�faça uma revolução na sua vida nesses 40 dias �se vc fazia dieta de segunda a quinta e não tinha resultados 

https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/femalebodymuscle_oficial/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotoantesdm40/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
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não repita isso no desafio, continuará não tendo resultados, impossível querer resultados diferentes fazendo as 

mesmas coisas �não sai da dieta antes do final do desafio �seja chato com vc, se policie e se cobre 

�está frio? Está calor? Está cansado? Está sem tempo? Está sem dinheiro? SE VC QUISER vc consegue vencer 

tudo isso, quem quer arruma um jeito e quem não quer arruma uma desculpa �no desafio não tem final de 

semana, todo dia faz parte dos 40 dias 

�não espere resultados, vá atrás dos resultados �vc será chamado de Guerreiro, vista essa camisa e viva 

intensamente esse desafio. �no final vc poderá encontrar seus resultados ou suas desculpas, tudo depende de vc. 

�Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: a vontade. Você está com 

vontade? Então vai pra cima!!!! 

Bom desafio guerreiros  Texto @gigifitnessclub 

Conheça @desafiomagraem40dias – 

 

 

Metáfora situada 1: Desafio é jogo 

 

A autora se diz orgulhosa de quem teve a coragem de vestir a camisa (do time) para encarar o 

desafio, ou seja, quem se comprometeu a participar do desafio proposto para entrar em forma 

(“que comecem os jogos”). É também criada uma lista de orientações a serem seguidas, como 

se fossem as regras do jogo. Há o uso de uma expressão comum nos esportes competitivos: 

“vai pra cima”(licenciamentos das metáforas conceptuais CONTROLE É EM CIMA; 

DOMINAR É FICAR EM CIMA) que, no contexto, significa enfrentar o adversário. 

 

Metáfora situada 2: Desafio é guerra 

 

A autora chama os participantes de “guerreiros”, pede para que vistam suas armaduras e não 

ir à guerra de pijamas, ou seja, na guerra é preciso seguir certas regras, ter certos 

comportamentos para se alcançar a vitória. 

Fala também para fazerem uma “revolução” em suas vidas, ou seja, fazer as coisas de um 

modo diferente do que faziam antes. 

Enquadra, da mesma forma, as desculpas das pessoas (frio; calor; cansaço;  falta de tempo) 

como inimigos a serem combatidos. 

 

Metáfora situada 3: Desafio é caminho 

 

O caminho é colocado como sendo árduo e que, com pouca dedicação (dedicar menos de 

100%) não se chegará a seu final. 

Quando a autora aconselha que não se espere os resultados, mas sim que se vá atrás deles, há, 

implícito, um caminho a ser seguido, com os resultados à frente, funcionando como meta e, 

portanto, estímulo para se caminhar. O uso de “atrás” coloca os resultados ao mesmo tempo 

https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
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como destino (meta) que, numa trajetória estaria espacialmente à frente; e como 

objetivo/desejo (correr atrás de um desejo/sonho). Vê-se, aqui, portanto, o esquema imagético 

da trajetória como base da conceptualização. 

 

 

Metáfora situada 4: Comportamentos indevidos são estratégias erradas 

 

Improvisar, dar jeitinho, adaptar, inventar desculpas, repetir velhos hábitos que não 

funcionavam, sair da dieta antes do final são tipos de comportamento enquadrados, no 

domínio da guerra, como estratégias equivocadas que impedirão a vitória, ao final do desafio. 

Já no frame do caminho, esses comportamentos podem ser enquadrados como obstáculos no 

trajeto, que dificultam o movimento em direção ao destino. 

 

 

POSTAGEM 12: 

 

Aqui foi 1/40 e aí guerreiros teve treinão? Mexeram os corpichos? O que treinaram?como foi esse primeiro 

dia? Eu mandei um treinão de pernas by@personaljanu e depois teve 40min de cardio(fiz bike), brinquei no Snap 

que era o #cardio40Tododia  Agora vou à igreja e quando voltar tem o cardio 2 porque eu não vou brincar nesse 

desafio naoooo���#namiradagigi - Look @cajubrasiloficial � 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A instagrammer se refere aos participantes do desafio como participantes de uma guerra 

(“guerreiros teve treinão?”).  

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é jogo sério 

 

A autora coloca o desafio em termos de um jogo sério, no qual não se pode brincar, ao dizer 

que não vai brincar no desafio (“eu não vou brincar nesse desafio naoooo”). 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/personaljanu/
https://www.instagram.com/explore/tags/cardio40tododia/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/cajubrasiloficial/
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POSTAGEM 13: 

 

Boooom DiaaA Guerreiros 2/40 vamos? Eu olhei a#fotoantesdm40 que FELICIDaDE quanta gente participando, 

hoje vou terminar de curtir as fotos.e quem Ainda Nao esta participando bora criar coragem e começar JÁ��� 

Hoje já estamos dentro do campo de batalha, não tem mais jeito de olhar pra trás, FOCA no objetivo, se dedica 

100% e vamos mentalizar a linha de chegada. Beijos no coração( ACHAnDo Lindo todo mundo trocar a foto do 

perfil pelo mascote do desafio, eita time lindo) 

Snap do desafio �gigifitnessclub Você ainda pode participar basta assistir ao vídeo que está no canal light Detox 

no YouTube. Link no topo da página@femalebodymuscle_oficial 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A instagrammer chama seus seguidores de guerreiros. Além disso, diz que já estão dentro do 

campo de batalha em referência a já terem começado o desafio, ou seja, coloca o desafio de 

entrar em forma em termos de guerra. 

 

Metáfora situada 2: Para trás é ruim, para frente é bom 

 

Ela diz que “não tem mais jeito de olhar pra trás”, no sentido de que olhar para trás é voltar ao 

passado, desistir, como algo ruim. Acrescenta que se deve focar no objetivo que, de acordo 

com a postagem, está a frente em forma de linha de chegada, o que é licenciado pelo esquema 

imagético da trajetória e pela metáfora conceptual PROGRESSO É CAMINHAR PARA 

FRENTE. 

 

Metáfora situada 3: Entrar em forma é jogo competitivo 

 

Cumprir o desafio seria ultrapassar a linha de chegada (se dedica 100% e vamos mentalizar a 

linha de chegada). Além disso, menciona o mascote do desafio, o que faz parte do mundo dos 

esportes. Chama, ao final, seus seguidores de time lindo, o que faz referência, novamente, a 

jogo. 

 

 

POSTAGEM 14: 

 

BOoom diaAaaa 3/40 porque tão importante quanto começar é continuar, com garra, com foco e com a certeza 

que sim VAI DAR CERTO, só não dá certo aquilo que a gente deixa de acreditar e joga a toalha. 

Portanto Pra cima!!! 

https://www.instagram.com/explore/tags/fotoantesdm40/
https://www.instagram.com/femalebodymuscle_oficial/
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E aí seguiram as dicas da @nutrileilatiraram o açúcar dessa semana? Estão fazendo as receitinhas dela? E 

seguiram o desafio do @leandrobroco_treinadorde descer um ponto antes ou estacionar o carro mais longe do 

trabalho? E os treinos como estão? Como estão se exercitando? Não percam detalhes e dicas façam tudo. 

Foto minha de ontem, fiz o treino novo do @personaljanu top, (peito, ombro e triceps) com intervalos curtos de 

descanso, apenas 30segundos, treino curto e forte, depois fiz 40min de bike pós treino e no final do dia corri 

6km. Ufa!!! Rs bom e hoje tem mais. E vc? conta tudooooo pra Gigi �vamos conversar sobre o desafio. 

Beijooooooooooooo Me Liga ��Sigam Snap do desafio gigifitnessclub - 

Calça linda ❤� @melcaju_fitness – 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é caminho 

 

Ela coloca que mais importante que começar é continuar e acreditar que no final do caminho 

vai dar certo. Essa metáfora se referindo a ser importante continuar no caminho é usada 

devido ao fato de se estar no terceiro dia do desafio e servir como uma forma de se estimular 

as pessoas a não desistirem. O açúcar é colocado como um obstáculo no caminho, uma vez 

que ela pergunta se os participantes tiraram o açúcar da semana. 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é luta esportiva 

 

Ela usa o termo “jogar a toalha”, que é um termo de luta esportiva (boxe), no sentido de que 

só não vai dar certo o desafio se a pessoa desistir. Nos esportes de combate, quando o córner 

do lutador joga a toalha “significa que eles estão solicitando ao árbitro que interrompa a luta, 

para preservar o seu atleta de uma lesão maior, e dê a vitória ao adversário” 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogar_a_toalha). Além disso, acrescenta, logo após, a frase 

“portanto pra cima” que também é algo usado no mundo das modalidades esportivas, se 

referindo a encarar o adversário. 

 

Metáfora situada 3: Bom é para cima 

 

A frase da postagem “portanto pra cima” pode ser interpretada também no sentido de 

positividade, de bom é para cima, reforçando o discurso positivo anterior de acreditar e não 

desistir. 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/nutrileila/
https://www.instagram.com/leandrobroco_treinador/
https://www.instagram.com/personaljanu/
https://www.instagram.com/melcaju_fitness/
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POSTAGEM 15: 

 

Bom dia meus guerreiros Mais lindos 4/40 (10% do desafio já passou? �e aí vc está fazendo valer a pena?) 

�Eu costumo observar pessoas que estão tentando emagrecer, gosto de saber o que sentem e pensam pois é 

muito parecido com o que eu sentia e pensava quando queria emagrecer, percebo que a " pressa " muitas vezes 

impede você de conseguir. Aquela cobrança muito forte, aquela mania nossa de resolver qualquer problema 

"logo". 

Normalmente a pessoa tem a motivação de "começar a dieta" no domingo à noite... na segunda-feira toma um 

café da manhã saudável, vai ao restaurante na hora do almoço e capricha na salada e pega arroz integral e frango 

grelhado, faz uma caminhada e consegue manter isso uma semana, quando resolve avaliar se os seus esforços 

estão dando resultados e sobe na balança ai vem o desânimo "nossa mas eu emagreci só "300g" e pensa "a dieta 

não funciona" e acha que nada valeu a pena. 

Queridos, helooowww��quanto tempo vc demorou para adquirir esses 10 quilos a mais? Quantos almoços 

errados vc fez na vida? Quantos dias vc ficou sem fazer exercícios? Infelizmente no emagrecimento não 

podemos emagrecer na hora que queremos e passar o "trabalho para isso acontecer " no cartão de crédito para 

pagar depois, vc precisa ralar, rebolar, se dedicar pra depois colher seus resultados.primeiro a dieta e muito 

treino e depois o biquíni ok? 

Tudo na vida que vale muito a pena demora um tempo, quando vc escolhe sua profissão e entra na faculdade vc 

sabe que demorará 4 anos, sabe que terá que renunciar muitas coisas para chegar ao final, mas a sua profissão e o 

seu "diploma" te carregam até o final, a certeza que valerá a pena te segura nos momentos difíceis, assim será 

seu novo caminho, mesmo sabendo que irá demorar e precisará de muito trabalho e dedicação deixe a certeza 

que valerá a pena te levar, afinal depois vc terá a vida toda pra curtir. 

�Dica: anote o que vc quer ne não pare no meio da estrada, não pare até conseguir. �Lembre-se: o Fracasso 

acontece quando vc desiste cedo demais. Bom dia amores Texto @gigifitnessclub@gigifitnessclub ��Snap do 

desafio �gigifitnessclub (dieta/treino/motivação)Look @estilodocorpofitness 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A autora chama seus seguidores de guerreiros. 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

A instagrammer começa colocando a pressa, além da cobrança muito forte e a mania de 

querer resolver qualquer problema logo, como obstáculos no caminho para conseguir entrar 

em forma. Coloca o processo de entrar em forma como um “novo caminho”, um caminho 

demorado, com muito trabalho e dedicação. Acrescenta dizendo para seus seguidores “não 

pararem no meio da estrada”, referindo-se a não desistir no meio do processo de entrar em 

forma. 

 

Metáfora situada 3: Entrar em forma é uma planta 

 

Coloca o processo de emagrecimento como algo que se pode “colher”, uma semente que se 

planta para depois colher o fruto (o emagrecimento). 

https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/estilodocorpofitness/
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Metáfora situada 4: Sacrifício é esforço físico 

 

No processo de se entrar em forma, há de se fazer sacrifícios. As expressões linguísticas 

metafóricas “ralar” e “rebolar”, apesar de pertencerem a domínios (frames) diferentes, 

implicam, em seu sentido básico, certo comprometimento físico. Mesmo que “rebolar” faça 

parte de uma dança, esse movimento implica um esforço físico maior do que simplesmente se 

mover ao ritmo da música. Já a “ralação” implica a possibilidade de lesão (ralar uma 

metonímia de “ser ralado”: o agente pelo paciente). 

 

 

POSTAGEM 16: 

 

Final de semana chegou e agora? Você também não consegue manter a dieta no final de semana? Eu era assim 

também, realmente é muitooooo Difícil ficar firme na dieta no final de semana ���� ai fui aprendendo 

algumas coisas e gostaria de passar para vocês  

Eu uso essas dicas que funcionam muito para mim, tudo começa na mente, se você fortalece la nada conseguirá 

te atrapalhar � 

Dicas para não sair da dieta no final de semana � tente lembrar das suas promessas do domingo à noite, de fazer 

tudo diferente, tente lembrar da sua determinação da segunda feira e mantê-la até o final de semana 

�pense eu não posso ter um objetivo na segunda e na sexta já ter desistido dele a menos que você não saiba o 

que quer. 

�vá a academia cedo no sábado, agende isso como “compromisso” assim evita durante o dia de acontecer 

convites e imprevistos e estragar seu treino. 

�quando for preparar os congelados para a semana lembre se de preparar para o final de semana também, a 

maioria das pessoas calculam a semana como “segunda a sexta” 

�saia, passeie mas leve com você o que te mantém perto do seu objetivo, não esqueça seu caminho, leve um 

lanchinho, uma barra de proteinAs, um omelete, leve a sua dieta com você. �não esqueça de beber água, muita 

gente bebe 3l de água por dia de segunda a sexta para dar aquela “escapada” da mesa do trabalho e no fds 

esquece da água. �sempre que for sair coma algo antes, isso evita que você caia em tentações �se alguém te 

perguntar se você quer um chocolate não responda “não posso” porque se reponder isso a pessoa ficará insistindo 

e vc terá que ser forte mais vezes, diga apenas “não quero” de um modo firme. 

�Lembre-se ��matar a dieta sexta porque “está cansado” 

Sábado porque “hoje é sábado e póóóde” e domingo porque “amanhã eu começo” você estará nadando nadando 

e morrendo na praia porque estará comprometendo 40% da sua semana. Amores, foco! Foco é saber dizer não! E 

lembrar todo dia do seu alvo e trabalhar por ele. 

Tenha momentos de prazer, saia da dieta quando a companhia, a data, o local e o motivo realmente valer 

muitooooo a pena, não saia da dieta sozinho no shopping atacando um lanche. � gigifitnessclub 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A autora começa colocando o final de semana como um inimigo, como algo que atrapalha a 

dieta e não te deixa se manter firme. Coloca a mente como um aliado que deve ser fortalecido 

para ajudar e não deixar nada atrapalhar. Ela continua dando várias estratégias para vencer o 
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final de semana (Dicas para não sair da dieta no final de semana). Matar a dieta é colocado 

como uma estratégia errada, uma vez que a dieta é uma aliada (matar a dieta sexta porque está 

cansado). Além disso, “atacar um lanche no shopping sozinha” como uma estratégia errada. 

Lembrar todos os dias do alvo (entrar em forma) como estratégia certa. 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

A instagrammer diz para não esquecerem o caminho, ou seja, manter o que se propuseram a 

fazer sempre, sem desvios no final de semana. O chocolate é colocado como um obstáculo a 

ser vencido. 

 

 

Metáfora situada 3: Dieta é contêiner 

 

Dieta é algo em que se entra e de onde se sai (“Dicas para não sair da dieta”, “ficar firme na 

dieta”). Nesse caso, a pessoa que quer emagrecer é enquadrada como um conteúdo que não 

pode sair do contêiner. Essa metáfora situada é convencional, sendo licenciada pela metáfora 

conceptual SITUAÇÃO É CONTÊINER. 

 

 

POSTAGEM 17: 

 

Bom dia guerreiros lindos 6/40 uma semaninha do nosso#desafiomagraem40dias já passou, conta pra Gigi como 

foi essa semana? Qual foi sua maior dificuldade? 

todos os dias vi a hastag #namiradagigie fiquei muito orgulhosa com a dedicação de vocês, eu sei que não foi 

fácil, mudar hábitos é difícil, deixar de comer aquela "comidinha", fazer exercícios no frio, abrir mão do que está 

com vontade, sim é uma guerra, eu disse que seria difícil afinal chama-se desafio, ou então nossa hastag 

seria#MolezaMagraem40dias neh?� mas uma coisa eu posso afirmar pra vcs com total convicção, Vai Valer a 

pena, imagina você olhar no espelho a cada dia e descobrir que vc esta se tornando aquela pessoa que vc sempre 

quis ser, e sabe o que é o mais legal? A cada dia ficamos mais perto da nossa meta, isso inspira, motiva. 

Então guerreiro, tenta esquecer o que vc está deixando para trás e foca no que vc está conquistando. 

Não é apenas o peso que perdemos que importa, vai muito além disso... É uma barriga mais sequinha, é um 

culote menor, é aquele jeans que entra,é aquele biquíni que há anos vc não usava, é aquela festa que vc vai e não 

precisa escolher o vestido preto reto "porque disfarçar mais" é aquele brilho nos olhos que volta, é a descoberta 

de voltar se amar e principalmente é a vida que vc ganha. 

Portanto!!! Fica firme a vitória é garantida. 

Vou treinar agora e mais tarde vou bombardear a hashtag #namiradagigi de curtidas quero ver o empenho dos 

meus soldadinhos. Conta pra mim qual foi sua maior dificuldade da semana e qual foi sua melhor atitude? O que 

fez que ficou orgulhoso? 

Love U�bom diaaaa  

Obs: pernocas by @Personaljanumelhorando �����#adoroooo 

Snap do desafio gigifitnessclub 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/molezamagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/Personaljanu/
https://www.instagram.com/explore/tags/adoroooo/
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Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

A postagem começa com a saudação aos seguidores, chamados de guerreiros. Através da 

hashtag #namiradagigi, que também está inserida no frame de guerra, ela cita as dificuldades 

para vencer a guerra (entrar em forma): “deixar de comer aquela „comidinha‟, fazer exercícios 

no frio, abrir mão do que está com vontade”. Ela afirma que “sim é uma guerra”, o que 

reforça todo o frame de guerra da postagem. A vitória seria “olhar no espelho a cada dia e 

descobrir que vc está se tornando aquela pessoa que vc sempre quis ser”. Além disso, ela cita 

conquistas: “o peso que perdemos, barriga mais sequinha, culote menor, aquele jeans que 

entra, aquele biquíni que há anos vc não usava, é aquela festa que vc vai e não precisa 

escolher o vestido preto reto „porque disfarça mais‟, o brilho nos olhos que volta, a descoberta 

de voltar a se amar e a vida que você ganha”. Completa dizendo que a vitória é garantida. 

Termina com o termo de guerra “bombardear” e que quer ver o desempenho dos 

“soldadinhos” 

 

Metáfora situada 2: Bom é para frente, ruim é para trás 

 

A autora invoca a metáfora orientacional ao dizer a seus seguidores que esqueçam o passado, 

que era ruim (não estar em forma), tentando esquecer o que estaria sendo deixado para trás, e 

foquem no que está à frente (as conquistas, entrar em forma). O passado, além de estar 

“atrás”, é avaliado negativamente, por isso não deve ser olhado. O futuro, que está à frente, é 

avaliado como um destino (uma meta) promissor, onde estariam as realizações desejadas. 

Olhar para frente, portanto, traz motivação para “seguir adiante”. 

 

 

POSTAGEM 18: 

 

Bom dia amores, opa deixa eu melhorar isso... BOOOmmMM dia GUERREIROS��� 

Semaninha 2 começando, dessa vez dividimos o desafio em fases (vamos pra fase2 hoje) sabe por que? Porque 

quando dividimos o tempo em frações a nossa mente aguenta mais, pois a cada fase vencida vem o RENOVO, 

quando mudamos de fase a gente se renova, tenta repensar nos erros da semana anterior, pára para avaliar o que 

podemos melhorar, recebemos uma nova "missão no desafio" tudo que é novo traz junto o ACREDITAR 

novamente. 

Então você concluiu a fase 1, use seus deslizes para se fortalecer e não cair mais no mesmo lugar, avalia o 

quanto você se dedicou e "puxa mais um pouquinho" sempre dá pra gente dar mais uma apertada, viva o desafio 

INTENSAMENTE essa semana, compre a lista de alimentos sugeridos, faça os treinos 

do @leandrobroco_treinador , faça o desafio do dia dele os polichinelos, faça as receitas da@nutrileila substitua 

as refeições erradas, continue com o desafio da semana passada "livre de doces" e acrescente o que a Leila 

passou essa semana "livre de Paes" 

Faça tudo, se vc quer saber de algo funciona Mergulhe de cabeça, é igual a temperatura da água, de vc quer saber 

se está fria não adianta colocar o dedo, precisa mergulhar. 

https://www.instagram.com/leandrobroco_treinador/
https://www.instagram.com/nutrileila/
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Quantas vezes vc já tentou fazer dietas e desafios mas não dedicou 100%, você dizia eu estou fazendo "MAS ... 

tAl coisa eu não faço" �então vamos ligar o dedo na tomada essa semana e o desafio da Gigi pra vocês é "tire o 

MAS" presta atenção: você tem algumas tarefas essa semana, eu não sei COMO você vai fazer guerreiro, mas eu 

sei que SE VC QUISER madrugada vai virar dia, quarta feira vai virar final de semana e vc vai fazer. 

Eu quero que vc destrua essa semana, que vc fique "focada, obcecado, chato,bitolado" todos esses termos que 

chamam a gente por ter FOCO e fazer o que a maioria queria fazer mas não tem coragem, aí te critica para se 

sentir mais confortável. 

Guerreiro,SE VIRA��� eu não aceito menos de 100% de dedicação na fase 2. 

Quem não fez a fase 1 pode começar hoje, e quem já fez entra no YouTube e veja o novo vídeo com as regras 

dessa semana.(link no topo da página@femalebodymuscle_oficial ) 

Guerreiros ótima semana podem contar comigo SEMPRE 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

Ela começa com um cumprimento aos seguidores em termos de guerra, uma vez que os 

chama de guerreiros e escreve como se fosse o líder falando com sua tropa. O termo 

guerreiros aparece mais duas vezes na postagem, no meio e ao final (“BOOOmmMM dia 

GUERREIROS”). Além disso, usa o termo missão para se referir a um novo momento do 

desafio (recebemos uma nova „missão no desafio‟).  

A semana aparece como inimigo a ser destruído (“Eu quero que você destrua essa semana”). 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é jogo  

 

Ela usa o vocabulário de jogo de videogame para se referir ao desafio: “dividimos o desafio 

em fases(vamos pra fase 2 hoje)”; “a cada fase vencida vem o renovo, quando mudamos de 

fase a gente se renova”, “Então você concluiu a fase 1”, “eu não aceito menos de 100% de 

dedicação na fase 2.” 

“o desafio da Gigi pra vocês é „tire o MAS‟”, o “mas” seriam as desculpas para não se dedicar 

completamente e, tirar o mas é se livrar de um obstáculo para poder vencer o jogo, passar de 

fase. 

 

Metáfora situada 3: Ruim é para baixo 

 

Deslizar e cair dão a ideia de fracasso, de algo ruim, que, na postagem, se refere aos erros 

cometidos durante o processo de entrar em forma. Esta metáfora situada coincide com a 

conceptual RUIM É PARA BAIXO (“use seus deslizes para se fortalecer e não cair mais no 

mesmo lugar”). 

 

https://www.instagram.com/femalebodymuscle_oficial/
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Metáfora situada 4: Entrar em forma é um objeto palpável 

 

Ela nos dá a ideia de que entrar em forma é um objeto que podemos puxar e apertar para 

extrair algo bom, ter um resultado positivo (“puxa mais um pouquinho”; “sempre dá pra gente 

dar mais uma apertada”). 

O dedo é colocado em termos de um fio condutor de energia que ajuda a ter força para se 

dedicar ao desafio. A metáfora conceptual subjacente, neste caso, seria DISPOSIÇÃO É 

ENERGIA (“vamos ligar o dedo na tomada”). 

 

Metáfora situada 5: Entrar em forma é um recipiente com água 

 

A expressão “mergulhe de cabeça”, indica dedicação total. A água envolve completamente o 

corpo quando mergulhado. 

 

 

POSTAGEM 19: 

 

Oi amores, HOJE eu quero DIZER OBRIGADA�� posso pedir uma coisa? O desafio pode durar pra sempre?  

Sabe... Toda vez que nossa equipe começa preparar o@desafiomagraem40dias eu fico muito ansiosa, eu fico 

pensando "o que eu posso dizer para eles que Ajude, que venha somar na caminhada deles. 

Fico pensando "quando eu queria eliminar 20 quilos o que eu precisava ouvir para me empurrar para frente" aí 

sempre chego à conclusão: ouvir verdades!! Quem me conhece sabe que Eu sou muito intensa, quem me 

conhece sabe que sou extremista, ou amo ou ignoro, ou faço 100% ou não faço, ou VOU ou não vou.. Nunca 

gostei do meio do caminho, nunca gostei do TALVEZ.  

Eu prefiro ouvir um Não e saber que a partir dali ACABOU a ficar ouvindo um doce talvez e passar a vida em 

banho maria, Eu odeio banho Maria. 

hoje tive o prazer de olhar a hastag#namiradagigi com mais de 180 mil marcações, (vcs são demais) percebi que 

vcs estão INTENSOS também, que vcs vestiram MESMO a camisa do desafio, mudaram a foto do perfil, estão 

fazendo os treinos, as receitas, estão se cobrando quando erram e o que eu posso dizer disso; OBRIGADA essa é 

minha maior recompensa, eu vibro com cAda post de vcs, com cada foto que percebo que vcs estão vencendo 

seus limites, sofrendo, lutando mas estão ali, firmes. Tentando!!! Errando, acertando, querendo parar MAS 

TENTANDO. 

Eu me emociono com cada foto da hastag #fotoantesDM40 porque a cada foto de vcs segurando a plaquinha eu 

vejo um sonho, um sonho de mudar, de emagrecer, um sonho de conseguir... e eu me vejo junto com vcs na luta 

pela realização desse sonho. 

Ainda temos um caminho longo pela frente, muitas lutas virão, mudar hábitos é difícil, um soldado não sai da 

guerra sem arranhões, mas eu quero dizer que estou tentando a cada dia ir fazendo curativos em cada feridinha 

que vcs fazem no caminho. 

Todos os dias faço snaps tentando ajudar, hoje mesmo fiz um Snap falando sobre o "desistir" vejam lá antes que 

apaga, e amei o retorno de vcs, bom saber que alguma sementinha está sendo plantada.  

essa guerra é NOSSA!!! 

Snap gigifitnessclub ��� 

Look de paquita @melcaju_fitness ❤�a nova coleção está perfeita, beleza e conforto. conheçam 

a @melcaju_fitness❤�❣ 

 

 

https://www.instagram.com/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/namiradagigi/
https://www.instagram.com/explore/tags/fotoantesdm40/
https://www.instagram.com/melcaju_fitness/
https://www.instagram.com/melcaju_fitness/
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Metáfora situada 1: Entrar em forma é jogo 

 

Ela chama as pessoas que ajudam a montar o desafio (nutricionista, personal trainer etc) de 

“equipe”, o que nos dá a ideia de jogo, de competição. 

A seriedade na participação do desafio em termos de ser parte de um time unido e forte por 

causa da expressão “vestir a camisa”, que quer dizer fazer parte de algo com dedicação. 

Camisa é metonímia do clube: vestir a camisa do clube, portanto, é juntar-se ao time para 

buscar a vitória (“vcs vestiram MESMO a camisa do desafio”). 

Ela se coloca no lugar de um torcedor (que vibra) num jogo, vendo seu time jogar (“eu vibro 

com cada post de vcs”). 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

Ela se refere ao processo de emagrecimento durante o desafio como uma caminhada: “somar 

na caminhada deles”.  

Entrar em forma é um caminho onde não se pode parar no meio, não se pode ter dúvidas, 

indecisões. A metáfora pode ser interpretada dessa forma por conta do que ela coloca 

anteriormente sobre ser extremista, sobre ir ou não ir (“nunca gostei do meio do caminho”). 

 

Metáfora situada 3: Peso extra é inimigo 

 

A autora enquadra o peso que a impede de estar em boa forma como um inimigo a ser 

eliminado (“eliminar 20 quilos”). 

 

Metáfora situada 4: Para frente é bom 

 

Ir para frente como algo positivo, como ir em direção à boa forma. A metáfora conceptual 

subjacente que licencia a metáfora situada em questão é coerente com o esquema imagético 

de trajetória (“o que eu precisava ouvir para me empurrar para frente”). 

 

Metáfora situada 5: Entrar em forma é guerra 

 

Ela coloca o processo de entrar em forma como a batalha de uma guerra. Os limites como 

algo a ser vencido, onde se sofre e se luta. As formas verbais “vencendo” e “lutando” são 
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usadas como veículos para instanciar essa metáfora situada (“vcs estão vencendo seus limites, 

sofrendo, lutando mas estão ali, firmes.”). 

A autora se coloca como um aliado na luta. A vitória da luta seria o emagrecer, pois ela 

escreve antes que o sonho (que é o mesmo que o objetivo da guerra) é emagrecer (“um sonho 

de mudar, de emagrecer, um sonho de conseguir”) (“eu me vejo com vcs na luta pela 

realização desse sonho”). 

Termina a postagem com uma expressão motivacional e com conotação bélica: essa guerra é 

NOSSA!!! . 

 

Metáfora situada 6: Entrar em forma é um caminho com guerras 

 

A autora enquadra o processo de emagrecer como um caminho longo e difícil, com muitas 

lutas que são as mudanças de hábito para conseguir entrar em forma. Ela expõe essas 

dificuldades em termos de “arranhões” e “feridinhas”(os ferimentos causados na batalha). 

Chama os seguidores de “soldados”, o que corrobora a conotação de guerra. Ela se coloca 

como uma aliada que ajudará fazendo os “curativos” durante o caminho, ou seja, oferecerá 

ajuda no processo de entrar em forma. Nesse trecho, que pode ser considerado um nicho 

metafórico, temos uma articulação discursiva entre a metáfora da guerra e a do caminho, ou 

seja, a guerra é travada ao mesmo tempo que se percorre um caminho (“Ainda temos um 

caminho longo pela frente, muitas lutas virão, mudar hábitos é difícil, um soldado não sai da 

guerra sem arranhões, mas eu quero dizer que estou tentando a cada dia ir fazendo curativos 

em cada feridinha que vcs fazem no caminho.”). 

 

 

POSTAGEM 20: 

 

Booom dia ���Vc nem sabia se teria forças pra começar, mesmo assim decidiu tentar e olha aí... 25% do 

desafio OFF hoje já é 10/40 

Força ai galera , dia 40 espera ai que já estamos chegando!!!!✈��#desafiomagraem40dias#namiradagigi 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é caminho 

 

Ela coloca o processo de entrar em forma em termos de um caminho sendo percorrido. 

Começa dizendo aos seguidores que “Vc nem sabia se teria forças pra começar”, como se eles 

https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
https://www.instagram.com/explore/tags/desafiomagraem40dias/
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não sabiam se conseguiriam  fazer parte do desafio. Continua dizendo “mesmo assim decidiu 

tentar e olha aí... 25% do desafio OFF”, que coloca o processo como 25% do já percorrido. 

Termina dizendo “já estamos chegando!!!” com uma imagem de um avião ao lado, o que dá a 

ideia de caminho, viagem. 

 

 

Metáfora situada 2: Dia 40 é uma pessoa 

 

A autora usa uma personificação para dar a ideia de que o dia 40, que é o último dia do 

desafio, está esperando pelos participantes no final do caminho ou no desembarque (por causa 

do avião) (“dia 40 espera aí”). 

 

 

POSTAGEM 21: 

 

"FOCO É SABER DIZER ��NÃO�� bom dia Amores Quando eu criei meu instagram a primeira foto 

que postei tinha essa frase "Foco é saber dizer não" pois sabia que teria que aprender dizer "não" se quisesse 

emagrecer mais e também manter o que já havia "perdido" Todo mundo fala que você precisa ter Foco, Como se 

fosse a coisa mais simples do mundo. Você já parou pra pensar o que é esse tal de foco no emagrecimento?e já 

parou pra pensar que se vc tiver esse tal de foco vc emagrece mesmooo?!! 

�ter foco é nÃo deixar que seus olhos se desviem do seu alvo. 

�ter foco é saber onde vc quer chegar e não esquecer disso quando encontra a primeira mesa de doces 

� ter foco é manter o mesmo passo, na mesma direção de segunda a segunda �ter foco não é fazer dieta restrita 

na segunda "tipo penitência" sofrer, odiar a dieta, e a cada dia que passa ir afrouxando os passos até chegar no 

final de semana na vibe do "hoje pode" 

�ter foco é seguir o final de semana na mesma marcha �ter foco é ter coragem de mudar 

�é ter vontade de mudar 

�mas acima de tudo ter foco é fazer o que for preciso para mudar. 

� ter foco é aceitar que tudo leva tempo, que não existem milagres, que cada organismo reage de uma forma, 

ter foco é saber esperar, nunca sentado, vc espera TREINAnDO 

� e mesmo com foco vc vai cair, mas vai recomeçar, no outro dia? Não! Na mesma hora! Um guerreiro nunca 

adia a batalha. �ter foco é aceitar suas quedas, é também aprender com elas, mas também é evitar cair no mesmo 

lugar. 

�ter foco é recomeçar hoje, na certeza de nunca mais precisar recomeçar pois vc não irá recomeçar pensando em 

parar. 

�e ai vc tem foco? 

�mude suas compras no mercado 

�dificulte sua planilha de treino �siga sua dieta sem "só um pedacinho" "só um" "só um pouquinho" "só hoje" 

chega de desculpinhas isso não deu certo no passado por que VC FAZ Novamente? Ter foco é mudar. 

Qual seu objetivo? Responda mentalmente, já respondeu? Agora FOCO e siga em frente, na certeza que tudo 

valerá a pena. �Vc precisa além de começar, Persistir.� 

Texto @gigifitnessclub  SNAP (treino, dieta, motivação) �gigifitnessclub 

- �Academia Linda amoooo@ciaathletica_kansas �Top @fortyfitoficial 

 

 

 

https://www.instagram.com/gigifitnessclub/
https://www.instagram.com/ciaathletica_kansas/
https://www.instagram.com/fortyfitoficial/
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Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A instagrammer conceptualiza entrar em forma em termos de um alvo a ser acertado (“não 

deixar que seus olhos se desviem do seu alvo”). 

Além disso, entrar em forma também é uma batalha a ser enfrentada pelos guerreiros, que são 

os participantes do desafio (“um guerreiro nunca adia a batalha”). 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

Vários veículos metafóricos relativos a caminho são empregados pela autora: “saber onde vc 

quer chegar e não esquecer disso quando encontra a primeira mesa de doces”: entrar em forma 

em termos de um caminho com um destino certo e não desviar do caminho mesmo quando se 

depara com um obstáculo (mesa de doces). 

“manter o mesmo passo, na mesma direção de segunda a segunda”, “não é fazer dieta restrita 

na segunda „tipo penitência‟ sofrer, odiar a dieta, e a cada dia que passa ir afrouxando os 

passos até chegar no final de semana na vibe do „hoje pode‟”, “seguir o final de semana na 

mesma marcha”: entrar em forma como uma caminhada em uma direção certa e constante, 

sem mudar nada, sem afrouxar os passos e nem mudar a marcha  (não mudar nada nem no 

final de semana). 

“vc vai cair, mas vai recomeçar”: o processo de entrar em forma em termos de um caminho 

com obstáculos que o farão cair, mas poderá recomeçar. 

“aceitar suas quedas, é também aprender com elas, mas também é evitar cair no mesmo 

lugar”: o processo de entrar em forma como um caminho com quedas e aprendizado, ou seja, 

haverá dificuldade durante o processo de entrar em forma, mas você deve aprender com elas e 

não repeti-las. 

Vemos aqui um típico exemplo de nicho metafórico, em que a argumentação (no caso, o 

incentivo, a motivação) é construída a partir de desdobramentos da metáfora situada em foco. 

Os veículos metafóricos evidenciam a coerência semântico-discursiva: chegar, caminho, 

direção, passos, marcha, obstáculos, caminhada, quedas, cair e lugar. 

 

 

 

 

 



67 

 

 

POSTAGEM 22: 

 

Boom dia guerreiros 14/40 �� firmes? "A vida vai ser sempre essa roda gigante, se você não aguentar o frio na 

barriga na hora da descida, não vai sentir o vento no rosto e sensação única da subida. E vai por mim, a vista lá 

de cima é incrível." Texto@precisavaescrever#desafiomagraem40dias #namiradagigi Body 

Lindooooo @melcaju_fitness �❤�� apaixonada por essa estampa de balões , meninas eles arrasam em 

Tudoooo, todos os looks que tenho dessa marca são incríveis, quem gosta de moda fitness PRECISAaaa 

conhecer �❤� @melcaju_fitness vcs vão se apaixonar 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

A autora se refere aos participantes do desafio como guerreiros. 

 

 

POSTAGEM 23: 

 

A regra é clara: Chora na academia pra rir na praia#focaNoBiquini ��� -

 #foco #frio#acredite #personaljanuteam#desafiomagraem40dias #namiradagigi#criaDoJanu #gigifitnessclub#pa

ulomuzy #vanessabene#teamfitnesshop #teamtreta#jrmanipulacao #teamTretinha 

BOoooom DiaAAa����❤��� 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é jogo 

 

Ela começa a postagem usando uma expressão dos esportes “A regra é clara”. Continua 

dizendo a regra “chora na academia para rir na praia”, que se refere a fazer exercícios na 

academia para vencer o jogo, que seria “rir na praia”. O “biquíni” é a metonímia do 

emagrecimento, que aponta o foco do jogo (#focanobiquini). 

 

 

POSTAGEM 24: 

 

Continue, insista, muitas vezes é a última chave que abre a porta. 

Dia 21/40 #desafiomagraem40diaschegamos a metade do desafio, a minha dica é CONTINUE� 

Não importa onde está, como está, apenas Continue � segunda etapa lá vamos nós �� 

#gigiSmurfette #acredite  

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu - 

Look incrível @melcaju_fitness ��a cor que mais amo, tecido muito confortável❤� meninas todos os looks 

são incríveis, quem gosta de moda fitness precisa conhecer a@melcaju_fitness – 
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Metáfora situada 1: Entrar em forma é uma porta a ser aberta 

 

A chave certa ou errada é conceptualizada em termos dos acertos ou erros para conseguir 

entrar em forma (abrir a porta) (“continue, insista, muitas vezes é a última chave que abre a 

porta”). 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

Entrar em forma é colocado em termos de um caminho onde não se deve parar, apenas 

continuar (“chegamos a metade do desafio, a minha dica é CONTINUE”, “Não importa onde 

está, como está, apenas Continue” , “Segunda etapa lá vamos nós”). 

 

 

POSTAGEM 25: 

 

não tenha pressa, mas não perca tempo� 

Bom dia guerreiros estou impressionada como o tempo simplesmente voou, hoje vou soltar a lista da quarta 

semana do desafio, tem noção disso? Já está acabando nosso#desafiomagraem40dias. 

Por isso que não podemos adiar pra tomar atitude, o TEMPO vai passar de qualquer maneira, se vc estiver 

sentado no sofá pensando no que poderia fazer (o tempo vai passar) e se vc estiver correndo atrás pra realizar e 

conseguir o que vc quer, (o tempo vai passar) vc decide como será que ele irá passar, "esperando ou realizando" 

então quando vc tiver aquele pensamento bobo "nossa, mas eu vou demorar 1 ano pra emagrecer, é muito 

tempo" lembre-se o tempo vai passar da mesma forma.  Eu demorei tanto para emagrecer, se tivesse pensando no 

tempo que ia demorar hoje não estaria dizendo isso pra vcs, ainda estaria sentada no sofá olhando pra barriga, 

achando que ela nunca iria sair e comendo bolacha recheada pra ajudar nesse pensamento errado. Ou pensando 

"segunda feira eu começo" Vai começar a dieta segunda? O tempo vai passar de qualquer maneira, então 

....começa hoje, sexta também é dia. 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu #vempraon 

Look lindo @melcaju_fitness aliás toda coleção deles eu piro �❤��um look mais lindo que o outro 

�conheçam a@melcaju_fitness meninas. 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

Os participantes do desafio são chamados de “guerreiros”. 

 

Metáfora situada 2: Bom é para frente 

 

O que é bom (entrar em forma) está a frente, por isso deve-se correr atrás para conseguir (“se 

vc estiver correndo atrás pra realizar e conseguir o que vc quer”). 
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Ficar sentado no sofá ou comendo bolacha recheada seriam o contrário, sendo impeditivos 

para se alcançar o objetivo (entrar em forma). 

 

Metáfora situada 3: Tempo é um objeto ou pessoa em movimento 

 

Nesta postagem, o tempo é referido como algo que passa enquanto as pessoas fazem coisas 

(“realizando”) ou ficam na inércia (“esperando”, “sentada no sofá olhando pra barriga”), em 

vez de “correr atrás” (do tempo, ou de seus próprios desejos). O tempo como algo ou alguém 

em  movimento é coerente com a metáfora do caminho, que também implica movimento (para 

frente). 

 

 

POSTAGEM 26: 

 

Bom dia sabadão gelado e preguiçoso �� mas bora vestir a roupa de guerra porque hoje tem treino com meus 

amores na@ciaathletica_kansas #vamoquevamoque Deus abençoe o nosso dia, tendo isso não precisamos mais 

de nada, o restante Acontece. 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu 

 

 

Metáfora situada 1: Sábado como pessoa 

 

O dia de sábado é personificado ao receber uma saudação e qualidade humana (preguiçoso) 

(“Bom dia sabadão gelado e preguiçoso”). Além disso, a autora se dirige ao sábado com uma 

proposta: “bora”. 

 

Metáfora situada 2:  Entrar em forma é guerra 

 

A roupa de praticar exercício físico é colocada em termos de uma vestimenta para a guerra 

(“bora vestir a roupa de guerra”). 
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POSTAGEM 27: 

 

Bom dia amores Eu sempre mostro evolução do abdômen e estava devendo essa evolução para vocês.  

Ontem estava falando com as meninas no evento que não importa o que vc sinta, não importa o que vc pensa, 

não pare de treinar e fazer dieta porque os resultados virão.  Quando posto um "antes e depois" eu quero motivar 

vocês mas também eu me motivo sabia? Quando tirei essa primeira foto nunca imaginei que fosse capaz de 

evoluir, não adianta negar, às vezes a gente olha e pensa "não tem jeito", eu também achava e mesmo assim 

insisti e fiz minha parte, sei que tenho muito para melhorar, na verdade EU quero melhorar, por isso vcs devem 

notar que meu esforço diário não pára. O fato de sempre traçar novos objetivos se torna um combustível. Em 

toda essa caminhada o@personaljanu esteve ali me "tornando mais forte" não apenas em "músculos", mas na 

mente, além dos treinos sempre perfeitos que ele me passa, ele desperta em mim a ideia que "eu sempre posso ir 

além do que eu penso", obrigada gigante #criaDoJanu���. Eu às vezes tenho "saudade" do pão com manteiga, 

do pétit gateau, bolo de cenoura, sobremesa, da lasanha, do sofá etc... Mas eu não tenho saudade dessa época que 

eu ficava bem triste com a minha imagem no espelho, então A CADA ESCOLHA UMA RENÚNCIA, e eu 

escolho treinar e fazer dieta, porque hoje isso me faz feliz. Bom dia amores e #vamoquevamo que uma nova 

semana vai começar. 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é caminho 

 

A autora enquadra o processo de emagrecimento em termos de uma caminhada acompanhada 

do personal, que a ajudou. Além disso, o próprio “traçar objetivos” é colocado como o 

combustível usado neste caminhar (“traçar novos objetivos se torna um combustível”, “Em 

toda essa caminhada o @personaljanu esteve ali me „tornando mais forte‟”). 

 

Metáfora situada 2: Bom é para frente 

 

O processo de entrar em forma é colocado em termos de ir além, para frente, como algo 

positivo (“eu sempre posso ir além do que eu penso”). 

 

 

POSTAGEM 28: 

 

Bom diaaAaaa ��dia 30/40 eu já estou vendo a linha de chegada pra cruzar com vocês � 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitnesshop#de

safiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu #vempraon 
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Metáfora situada 1: Entrar em forma é competição 

 

O fim do desafio é colocado em termos do final de uma competição com linha de chegada 

para ser cruzada (“eu já estou vendo a linha de chegada pra cruzar com vocês”). 

 

 

POSTAGEM 29: 

 

Bom dia amores estamos entrando na última semana do nosso @desafiomagraem40diasolhando as 

hashtag #namiradagigi eu fiquei muito feliz porque tem muitaaaa gente que já alcançou resultados lindos, tem 

também muita gente cheia de força de vontade, lutando que não parou e não desistiu, alguns escorregaram mas 

uniram forças e recomeçaram. 

Outros desistiram, mas já estão preocupados quando será o próximo para tentar novamente. 

Como falei a ideia nunca foi emagrecer ninguém em 40 dias, a @nutrileila e o@leandrobroco_treinador e eu 

tentamos fazer um desafio Motivacional e ao mesmo tempo instrutivo, dicas valiosas que ajudam melhorar e 

mudar hábitos, assim vocês conseguiram chegar com uma vida mais regrada e com menos hábitos ruins no dia 

40 para seguir em frente até conseguir conquistar o objetivo de vcs. 

Minha dica? Não para nunca, abraça essa vida e acredita, a cada dia vc vai ficar mais feliz em perceber que 

consegue vencer e ir além. Aww claro, estarei sempre com 

vcs❤��#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#vanessabene #jrmanipulacao#teamfitne

sshop#desafiomagraem40dias #dietacaseira#teamTreta #criadojanu #vempraon 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

 

O processo de entrar em forma é enquadrado como uma luta a ser vencida. Vale notar que a 

força de vontade, como muitos atributos, virtudes, sentimentos ou emoções, surge como um 

conteúdo de um recipiente, que é o corpo (“muita gente cheia de força de vontade, lutando”).  

O vocabulário de guerra é usado (conquistar) para se referir a conseguir entrar em forma, 

como se fosse a vitória (conquista) na guerra (“seguir em frente até conseguir conquistar o 

objetivo de vcs”). 

A vitória na guerra traz felicidade, ou seja, entrar em forma traz felicidade (“a cada dia vc vai 

ficar mais feliz em perceber que consegue vencer”). 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é caminho 

 

A instagrammer enquadra o processo de entrar em forma como um caminho onde não se 

desiste, mas se pode escorregar e recomeçar, ou seja, pode cometer erros durante o processo 
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de entrar em forma, mas sem precisar desistir (“não parou e não desistiu, alguns escorregaram 

mas uniram forças e recomeçaram”). 

Continuar até entrar em forma, que é o destino final do caminho (“vocês conseguiram 

chegar”). 

Não desistir do processo de entrar em forma em termos de não parar durante o caminho (“não 

para nunca”). 

 

Metáfora situada 3: Bom é para frente 

 

O que é bom (entrar em forma) está a frente, então deve-se seguir nessa direção para a 

conquista do objetivo (entrar em forma) (“seguir em frente até conseguir conquistar o objetivo 

de vcs”). 

Ir além (de um dado ponto) é felicidade. Conseguir entrar em forma é ir para frente, é mais e 

positivo, trazendo felicidade (“a cada dia vc vai ficar mais feliz em perceber que consegue 

vencer e ir além”). 

 

 

POSTAGEM 30: 

 

Bom diaaA Sai do chão 39/40 #namiradagigi quem chegou até aqui comigo?  

Look Maravilindo #amo@estilodocorpofitness 

#gigifitnessclub #namiradagigi#personaljanuteam #paulomuzy#ursobranco #vanessabene#jrmanipulacao #teamf

itnesshop#desafiomagraem40dias #teamTreta#teamgracyanne #criadojanu 

 

 

 

Metáfora situada 1: Bom é para cima 

 

A direção para cima é considerada algo positivo, que no caso do desafio seria chegar ao final. 

“Sair do chão” implica também movimento que, por sua vez, conota progresso (“sai do 

chão”). 

 

 

POSTAGEM 31: 

 

Bommmm dia Amores hoje encerra nosso@desafiomagraem40dias já pensou? 40/40 por isso sempre falo "o 

tempo vai passar de qualquer forma, então vamos fazer ele passar EVOLUINDO e correndo atrás dos nossos 

objetivos" Hoje é um dia muito marcante pra mim, porque sei que milhares de pessoas que 
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estavam #namiradagigi vão perceber que o#desafiomagraem40dias acabou mas a Vida nova que foi conquistada 

não terá fim. Quero muito deixar a seguinte dica, não encare o dia de hoje como o FIM, não saia por aí fazendo 

tudo aquilo que vc queria fazer no desafio e não fez, encare o dia de hoje como "me formei em um curso", não 

rasgue seu diploma na saída da colação de grau, sair por aí fazendo tudo ao contrário seria como rasgar o 

diploma que acabou de conquistar, pelo contrário, coloque em pratica. Ontem no chat que fizemos muitos 

pediram outro desafio hahahha sério mesmo vcs já querem? Hahahha  Continuarei com vcs, hoje cruzamos a 

linha de chegada mas nossa caminhada continua, pode continuar marcando#namiradagigi que estarei juntinha. 

Amei o desafio amores vocês são demais.ja estou com saudades ❤� obrigada 

a @nutrileila@leandrobroco_treinador e@videosdetreino nossa equipe linda do desafio por toda força. E que 

venha o próximo ���� Look que amoooo a coleção toda@melcaju_fitness ❤� 

 

 

Metáfora situada 1: Bom é para frente 

 

O que está a frente ou no futuro é bom, evolução e, finalmente, o objetivo (entrar em forma). 

Por isso, ela diz que se deve “correr atrás do objetivo”, pois ele está a frente, no futuro. 

Observa-se também que o tempo é objeto em movimento, e atrás dele, em direção aos 

objetivos, devemos “evoluir”, que implica também, em seu sentido básico, movimento para 

frente (“o tempo vai passar de qualquer forma, então vamos fazer ele passar EVOLUINDO e 

correndo atrás dos nossos objetivos”). 

 

Metáfora situada 2: Final do desafio é formatura em um curso 

 

O fim do desafio é enquadrado como a formatura em um curso, no qual você não pode “rasgar 

o diploma na saída da colação de grau”, ou seja, com o fim do desafio, deve-se continuar a 

fazer tudo o que foi “aprendido” e manter a “conquista”. O desafio, conceptualizado como 

“curso”, passa a conotar aprendizagem. 

 

Metáfora situada 3: Entrar em forma é competição 

 

O final do desafio, entrar em forma é colocado em termos de ganhar uma competição com 

linha de chegada (“hoje cruzamos a linha de chegada”). 

A instagrammer coloca os profissionais colaboradores do desafio como uma equipe que dá 

força, em termos de um time em uma competição (“nossa equipe linda do desafio por toda 

força”). 
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Metáfora situada 4: Entrar em forma é caminhada 

 

O processo de entrar em forma é enquadrado como uma caminhada que não tem fim, que não 

pára (“nossa caminhada continua”).  

 

 

4.2. Musas 

As postagens analisadas a seguir ajudam a corroborar a análise do desafio feita acima. 

Isso se deve ao fato de mostrar discursos de outras instagrammers no que se refere à 

conquista do corpo fitness e, assim, desfazer a ideia de poder ser um discurso viciado ou 

somente usado no desafio. 

. 

POSTAGEM 1: 

TRANSFORMAÇÃO DO DIA: @camilamatos28! Esse é um progresso de 2 meses e estamos muito orgulhosos 

de você Camila! Você já está fantástica! O trabalho árduo vale a pena! Se você precisa de um direcionamento – 

deixe que eu e meu time te ajude da maneira certa. Como eu sempre falo: não há milagre, não há atalhos, não há 

mágica! Mudar seus hábitos é um processo o qual precisa ser seguido com foco e disciplina. Me mande um e-

mail Bella@bellafalconi.com – estarei online na próxima hora. Visite bellafalconi.com para mais informações 

#teambellafalconi #getfitwithbella #nutrition #cpt 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é caminho 

Ajuda para entrar em forma como um direcionamento certo, um caminho sem atalhos. A 

mudança de hábitos, neste caminho, é o guia que precisa ser seguido com foco e disciplina. 

 

Metáfora situada 2: Entrar em forma é jogo 

Há um time para ajudar a se entrar em forma. Além disso, a autora usa a hashtag 

#teambellafalconi para reforçar a ideia de time, de algo com regras especificas e uma forma 

certa de ser jogada para vencer (“deixe que eu e meu time te ajude da maneira certa”) 

 

 

mailto:Bella@bellafalconi.com
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POSTAGEM 2: 

2ª aula do dia na @udifitness Bike... Foco total no projeto #30diasnocontrole...Zero cerveja e atividade física 

diariamente... E vc... Está determinado a vencer o que te tira do controle??? 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

Nessa postagem, o processo de entrar em forma é conceptualizado em termos de guerra, uma 

vez que a musa indica que está no controle e focada para vencer o inimigo. No caso, o 

inimigo citado é a cerveja e o aliado é a atividade física, que irá ajudá-la a vencer o inimigo, o 

consumo de cerveja. O inimigo, nesta guerra, de um modo geral, é aquilo que “te tira do 

controle”. Nesse caso, percebemos um esquema imagético (JOHNSON, 1989) de contêiner, 

pois algo “te tira” do controle. 

 

POSTAGEM 3: 

Acordou? Vamos fazer diferente hoje? Joga fora os biscoitos que estão no armário, na gaveta do trabalho, já leva 

a roupa de academia para nem precisar passar em casa e toca esse dia de forma diferente! 

#FaçaDaExecuçãoSuaRegra. O que era esporádico vai se tornar hábito. Você quer? Então não desiste no 

primeiro brigadeiro que aparecer por aí! #DesafieSuaAmiga Está difícil sair do lugar? Venha ser uma das 

#Lanetes, que planejo com uma nutricionista o caminho que você tem que seguir para chegar lá na regata branca 

justinha! Um caminho rápido e power? Um caminho mais lento porém que encaixe na sua rotina? Vamos definir 

Juntas! O importante é seguir em frente. 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é caminho 

Como mapeamento cognitivo-discursivo dessa metáfora situada, os biscoitos (“joga fora os 

biscoitos que estão no armário, na gaveta do trabalho”), bem como o brigadeiro (“Então não 

desiste no primeiro brigadeiro que aparecer por aí”), são enquadrados, na mensagem, como 

obstáculos para se chegar ao objetivo. 

Neste caminho, é comum se ficar paralisado(a), ou seja, sem se mover em direção à meta: 

“Está difícil sair do lugar?”. Na postagem, a musa e uma nutricionista são as guias a serem 

seguidas, enquanto que a regata branca justinha (metonímia para fitness: quem está em forma 

pode usar uma blusa desse tipo) é o destino desse caminho (“planejo com uma nutricionista o 

caminho que você tem que seguir para chegar lá na regata branca justinha”). Há opções de 

caminhos a serem seguidos para se chegar ao destino: “um caminho rápido e power?” “um 
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caminho mais lento”. Acrescenta que não pode parar (“o importante é seguir em frente”), 

evidenciando a metáfora conceptual TER SUCESSO É CAMINHAR PARA FRENTE, que 

mobiliza o esquema imagético de trajetória. 

 

Metáfora situada 2: entrar em forma é jogo 

A hashtag #desafiesuaamiga dá uma ideia de competição. “venha ser uma das Lanetes”, é 

interpretado como um chamado para entrar no time dela, fazer parte do jogo que tem como 

objetivo (vitória) entrar em forma. 

 

Metáfora situada 3: Bom é para frente 

O importante é seguir em frente: o que está na frente ou no futuro é bom. Não importa se 

seguirá de forma rápida ou lenta desde que vá para frente, que é onde está o objetivo. 

 

POSTAGEM 4: 

1/30... Ontem começamos nosso desafio dos#30diasnocontrole mas como muita gente chegou hj vamos 

comemorar hj o #1 dia de luta..A ideia é nos ajudarmos diariamente por 30 dias a mantermos o foco lutando 

contra o que nos atrapalha, cada pessoa tem o seu ponto fraco, eu confessei que o meu estava sendo a cerveja e a 

preguiça de malhar então todos os dias durante esse projeto eu me comprometi a cumprir o meu desafio. Então 

desde ontem estou praticando atividade física e nada de cerveja. . Tem gente que é o doce, tem gente Q é o pão, 

biscoitos, salgados, refrigerante, preguiça.... A intenção do desafio é nos ajudarmos com apoio e palavras... E 

depois desses 30 dias vamos estar motivadas com o resultado é nosso cérebro comandadas ao hábito de práticas 

mais saudáveis.. ACREDITE EM VC E VAMOS JUNTOS❤.Estou muito orgulhosa de mim ... E vc como está 

indo ? #30diasnocontrole#blogdadrika #1dia 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é guerra 

A instagrammer monta o discurso sobre o processo de entrar em forma (ter o corpo fitness) 

em termos do domínio da guerra. Ela sugere um desafio chamado #30diasnocontrole e, na 

postagem em tela, comemora o primeiro dia de luta, ou seja, coloca o processo de entrar em 

forma como uma guerra com várias lutas a serem vencidas diariamente durante os 30 dias do 

“desafio”. Mostra também quem são os inimigos, que para cada pessoa pode variar (“lutando 

contra o que nos atrapalha”, “cada pessoa tem seu ponto fraco”). Ela cita a cerveja, a 

preguiça, o doce, o pão, os biscoitos, os salgados, os refrigerantes como inimigos que podem 

https://www.instagram.com/explore/tags/30diasnocontrole/
https://www.instagram.com/explore/tags/1/
https://www.instagram.com/explore/tags/30diasnocontrole/
https://www.instagram.com/explore/tags/30diasnocontrole/
https://www.instagram.com/explore/tags/1dia/
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fazer a pessoa perder o controle na guerra e, assim, perder a guerra. Os aliados na guerra 

seriam: apoio mútuo e palavras (“a intenção do desafio é nos ajudarmos com apoio e 

palavras”) e os exercícios físicos (“desde ontem estou praticando atividade física”). Já, vencer 

o desafio (alcançar a vitória na guerra) seria conseguir estar motivada a continuar e ter 

práticas mais saudáveis (“comandada ao hábito de práticas mais saudáveis”); em outras 

palavras, ter um estilo de vida fitness. Ela usa a expressão „comandada‟ que remete, também, 

ao frame de guerra. Neste mapeamento, comandante seria “o hábito de práticas mais 

saudáveis”. 

 

POSTAGEM 5: 

Já estive melhor - bem melhor. Estou 4kg acima do que gostaria e vou confessar, NÃO ESTÁ FÁCIL PERDER, 

retenção está gritando. O frio traz consigo as minhas maiores tentações e eu PRECISO me livrar do sal. Ô vício! 

Mas também não vou entrar na neura, eu já sei o caminho, só preciso focar de novo! Sou humana, caio, levanto e 

não busco perfeição. Poderia estar atirada no sofá assistindo Netflix, mas deixa isso pra mais tarde. Bora correr 

atrás do prejuízo e botar fogooo nessa noite congelante, tchê! �❄�� Look @befit.store �� 

 

Metáfora situada 1: Retenção e frio como seres animados (metáforas ontológicas) 

A retenção de líquidos e o frio são colocados como seres animados. A retenção grita, ou seja, 

se faz marcadamente presente no corpo dela e incomoda. E o frio é enquadrado como aquele 

responsável por trazer (como uma pessoa, “traz consigo”) as maiores tentações, que são as 

coisas (tentação é objeto, uma outra metáfora ontológica) que atrapalham o processo de entrar 

em forma. 

 

Metáfora situada 2: sal e netflix são obstáculos 

O sal é um vício que ela precisa se livrar e o netflix a faz ficar atirada no sofá. Ambos são 

considerados como obstáculos ou desvios no caminho para a boa forma. 

 

Metáfora situada 3: Entrar em forma é caminho 

Ela diz que, apesar dos obstáculos, ela já sabe o caminho da boa forma e só precisa foco. Ela 

tem dificuldades no caminho (cai e levanta), devido a obstáculos neste presentes, como o sal e 

https://www.instagram.com/befit.store/
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as tentações do frio (“eu já sei o caminho, só preciso focar de novo! Sou humana, caio, 

levanto e não busco perfeição”). Mesmo com esses obstáculos, “corre atrás do prejuízo”, ou 

seja, continua fazendo o que é preciso para entrar em forma e não desiste (se cai, levanta). 

Além disso, ela sugere colocar fogo na noite congelante, o que seria uma forma de superar o 

frio, algo que atrapalha, e continuar no caminho da boa forma (“botar fogooo nessa noite 

congelante”). 

 

POSTAGEM 6: 

De volta ao QG com a minha turminha #frangasSim #MolengasJamais #teamChicken #SerPerfeitoÉTerSaúde 

#EIssoAGenteTransborda 

 

Matáfora situada 1: local de se exercitar é quartel general 

Ao empregar a metáfora situada “De volta ao QG”, a autora nos remete a um frame de guerra 

em que o quartel-general seria, de acordo com o Dicionário Online de Português¹ (Disponível 

em : https://www.dicio.com.br/quartel-general/. Acesso em 30/04/2017.), “local de trabalho 

do oficial-general e o seu estado-maior, de onde se expedem as ordens durante uma operação 

bélica (Sigla: Q.G.)”. No texto em foco, QG é o local em que a “musa” (a “comandante” do 

quartel) se encontra com a „turminha‟ (outros militares) para se exercitar. 

 

Metáfora situada 2: saúde é recipiente de contêiner 

 

A “musa” indica que, para ser perfeito, é necessário ter saúde e que isso elas transbordam. Ou 

seja, o corpo fit é um contêiner, de onde a saúde, seu conteúdo, transborda. 

 

 

POSTAGEM 7: 

 

Hoje eu sei o que vc está sentindo: -ESTOU GORDA –NADA ME SERVE –NÃO TENHO CORAGEM DE IR 

PRA ACADEMIA E NEM ÂNIMO –VONTADE DE DESCONTAR NA COMIDA... É assim mesmo 

amiga(o)...Vamos juntas subir essa montanha, vencer esses obstáculos em nossas mentes e ver a estrada linda Q 

está por vir ???? 

- 

Como faço Drika? 

- 

https://www.dicio.com.br/quartel-general/
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Vamos evitar hj os alimentos que nos engordam? A gente sabe o que engorda e o que emagrece e come com 

raiva como se nos castigássemos... Hj vc vai fazer diferente, vai comer para o corpo e não mais pra o cérebro... 

Agora Eu vou me arrumar agora pra ir malhar... Vamos comigo? Vamos começar hj a subir essa montanha? Vc é 

linda e vitoriosa! Diga isso pra vc o dia todo. Tire o NÃO CONSIGO do pensamento. VAMOS!!! BOM DIA 

 

 

Metáfora situada 1: Entrar em forma é subir uma montanha  

 

 Ela coloca o processo de entrar em forma em termos de subir uma montanha com todas as 

dificuldades e obstáculos que tal tarefa apresenta (“Vamos juntas subir essa montanha, vencer 

esses obstáculos em nossas mentes”). Os obstáculos que estão na mente são: “-ESTOU 

GORDA –NADA ME SERVE –NÃO TENHO CORAGEM DE IR PRA ACADEMIA E 

NEM ÂNIMO –VONTADE DE DESCONTAR NA COMIDA”. Após vencer os obstáculos 

da mente, ela diz que haverá uma estrada linda, que seria conseguir tomar as atitudes para 

conseguir entrar em forma. Por fim, “evitar os alimentos que engordam” seria uma estratégia 

para vencer os obstáculos e conseguir subir a montanha, que levará à “estrada linda”.. 

 

 

POSTAGEM 8: 

 

Espanta o friooooo coleguinha ❄�� 

Se não ele te pega, te joga na cama, debaixo da coberta, te enrola na preguiça e faz brotar um tanto de celulite 

aí!  

E aí? Ela vai deixar ele te pegar ou você vai nocautear ele?? #xôFriaca #tchauSoneca#quemMandaAquiSouEu 

 

50 minutinhos na suadeira são suficientes para acelerar o meu metabolismo durante todo o dia e fazer queimar 

queimar queimar �! Vá a hora que puder, so não vale deixar o "monstro do frio" te 

pegar! #lifestyle #workout #healthylifestyle#healthy #vivaEsseEstio #workout#exercise #fit #fitness #foco #fitne

ss #fit#buenoconcept #buenete #motivation#mundobt 

 

 

Metáfora situada 1: Frio é pessoa. Frio é adversário 

 

O frio é personificado e construído cognitivo-discursivamente como um adversário a ser 

espantado e nocauteado (“Espanta o frioooo”, “você vai nocautear”) para não deixa-lo “te 

pegar, te jogar na cama, debaixo da coberta, te enrolar na preguiça e brotar celulite”, ou seja, 

não deixar o frio vencer a luta com tais “ataques”. 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/x%C3%B4friaca/
https://www.instagram.com/explore/tags/tchausoneca/
https://www.instagram.com/explore/tags/tchausoneca/
https://www.instagram.com/explore/tags/lifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/workout/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthylifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthylifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/vivaesseestio/
https://www.instagram.com/explore/tags/workout/
https://www.instagram.com/explore/tags/workout/
https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/fitness/
https://www.instagram.com/explore/tags/foco/
https://www.instagram.com/explore/tags/fitness/
https://www.instagram.com/explore/tags/fitness/
https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/buenete/
https://www.instagram.com/explore/tags/motivation/
https://www.instagram.com/explore/tags/motivation/
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POSTAGEM 9: 

 

Tanquinho a prova de cropped ���� #videosDeTreinoDaJuju 

Aquele circuito que você tem vontade de matar o @jonathansantospersonal, mas que a barriguinha agradece!  

Muitoooo infra para exterminar a pochete (barriguinha em baixo do umbigo sabe) e oblíquos para a entradinha 

que AMO!  

Foram 15 repetições direto � repetindo 3x o circuito! E no final para matar de vez o que sobrou de mim, 3x do 

dragon flag até a falha!  

#abd #videosDeTreino #lifestyle#healthylifestyle #healthy #motivation #fit#fitness #foco #vivaEsseEstio #lauflo

ok#workout #mundoBt 

 

 

Metáfora situada 1: Abdômen é tanque à prova de bala 

 

Ao usar a expressão “Tanquinho a prova de cropped”, o abdômen é enquadrado em termos de 

um tanque à prova de bala, projetado no domínio alvo “cropped”, que é um tipo de blusa que 

deixa a barriga de fora. Em outras palavras, o abdômen está de acordo com os padrões 

necessários para vestir uma blusa que o deixa a mostra. 

 

Metáfora situada 2: abdômen com gordura é inimigo a ser exterminado 

 

A parte inferior do abdômen com gordura extra, referida no texto como “pochete” (um tipo de 

bolsa que, cintada ao abdômen, aparenta uma protuberância), é colocada como um inimigo a 

ser exterminado (“Muitoooo infra para exterminar a pochete”). 

5. DISCUSSÃO 

 

Após a análise das postagens, podemos dizer que o processo de “entrar em forma” foi 

discursivamente desenvolvido, principalmente, em termos de guerra, jogo/competição e 

caminho. Também foram usadas, mesmo que em menor frequência, metáforas orientacionais 

e de personificação que, muitas vezes, estão dentro do frame de guerra, jogo ou caminho. 

 A partir disso, sugerimos as metáforas conceptuais que estariam licenciando as 

metáforas situadas identificadas no corpus: 

 

ENTRAR EM FORMA É GUERRA;  

ENTRAR EM FORMA É CAMINHO; 

ENTRAR EM FORMA É JOGO/COMPETIÇÃO. 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/videosdetreinodajuju/
https://www.instagram.com/jonathansantospersonal/
https://www.instagram.com/explore/tags/abd/
https://www.instagram.com/explore/tags/videosdetreino/
https://www.instagram.com/explore/tags/lifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/lifestyle/
https://www.instagram.com/explore/tags/healthy/
https://www.instagram.com/explore/tags/motivation/
https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/fit/
https://www.instagram.com/explore/tags/foco/
https://www.instagram.com/explore/tags/vivaesseestio/
https://www.instagram.com/explore/tags/lauflook/
https://www.instagram.com/explore/tags/lauflook/
https://www.instagram.com/explore/tags/workout/
https://www.instagram.com/explore/tags/mundobt/
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 Essas metáforas conceptuais por sua vez, parecem se apoiar em metáforas conceptuais 

mais abrangentes: 

 

PERSEGUIR UM OBJETIVO É GUERRA; 

PERSEGUIR UM OBJETIVO É CAMINHO; 

PERSEGUIR UM OBJETIVO É JOGO/COMPETIÇÃO. 

 

 

5.1. ENTRAR EM FORMA É GUERRA/JOGO/COMPETIÇÃO  

 

Em se tratando das metáforas de guerra e das de jogo/competição, identificamos uma 

estrutura subjacente relativa ao processo de uma guerra ou uma competição, nas postagens em 

questão, que pode ser resumida no gráfico abaixo. As metáforas de guerra e de 

jogo/competição foram colocadas conjuntamente por terem estruturas parecidas e até se 

confundirem algumas vezes. Isso parece ser coerente com a metáfora conceptual JOGO É 

GUERRA, analisada em Mascoto (2017). 

 

 

 

 

A partir disso, dividimos os veículos metáforicos identificados nas análises em 

categorias criadas a partir do processo encontrado nas postagens e de categorizações sobre 

guerra/jogo já definidas em outros trabalhos (CARVALHO, 2010; ESPÍNDOLA, 2013; 

MASCOTO, 2017).  

 

 

1. Motivação para começar a guerra, jogo/competição:  

 

 Emagrecimento 

 melhorar autoestima  
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 ser saudável  

 felicidade 

 

 

2. Luta  

 

2.1. O processo de entrar em forma (ou emagrecimento) como um todo sendo referido como 

guerra, batalha, luta, disputa, jogo, competição 

 

 

 1 dia de luta  

 A guerra é nossa  

 Quem já está pronto pra guerra aí?  

 Que comecem os jogos  

 Sim é uma guerra  

 Eu me vejo junto com vcs na luta pela realização desse sonho  

 Essa guerra é NOSSA!!!  

 Muitas lutas virão  

 Um soldado não sai da guerra sem arranhões  

 Um guerreiro nunca adia a batalha  

 Bora vestir a roupa de guerra  

 Muita gente cheia de força de vontade, lutando  

 

 

2.2. Estratégias/Ações de guerra/jogo 

 

2.2.1. Estratégias/Ações corretas 

 

 Exterminar a pochete  

 Lutando contra o que nos atrapalha  

 Já já te dou um soco  

 Te mostro quem manda  
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 #HojeTemBike  

 #treinopesado  

 #personaljanuteam  

 Então vai pra cima!!!!  

 Vestiu a camisa para encarar o 

desafio  

 Vista sua armadura  

 Se dedica 100%  

 Vamos mentalizar a linha de 

chegada  

 Lembrar todos os dias do seu alvo  

 Deixar de comer aquela 

“comidinha”  

 Fazer exercícios no frio  

 Abrir mão do que está com 

vontade  

 Eu quero que você destrua essa 

semana  

 Vcs vestiram MESMO a camisa do 

desafio  

 Não deixar que seus olhos se 

desviem do seu alvo  

 Chora na academia para rir na 

praia  

 Bora vestir a roupa de guerra  

2.2.2.. Estratégias/Ações a ser evitadas 

 

 Não pode ficar assistindo da 

arquibancada  

 Não conseguia ser forte o 

suficiente e detonava a dieta  

 Basta o primeiro salgado que a 

gente já desencana e come mais 

dez  

 Não vá a guerra de pijamas  
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 Improvisar  

 Dar jeitinho  

 Adaptar  

 Inventar desculpas  

 Repetir velhos hábitos que não 

funcionavam  

 Sair da dieta antes do final  

 Eu não vou brincar nesse desafio  

 Joga a toalha  

 Atacar um lanche no shopping 

sozinha  

 

 

 

 

 

 

2.3. Sujeitos envolvidos no conflito/jogo 

2.3.1. Inimigos/Adversários 

 

 Cerveja  

 Preguiça de malhar  

 Doce  

 Pão  

 Biscoitos  

 Salgados  

 Refrigerante  

 Pochete  

 Quilos  

 Sofá  

 Bolo de chocolate  

 Cobertor 

 Cappuccino  
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2.4. 

Loc

al 

de 

con

flit

o/jo

go 

 

 QG 

 Hoje já estamos dentro do campo de batalha 

 

 

3. Vitória/objetivo alcançado 

 

 Tanquinho à prova de cropped 

 Vencer 

 Comandada ao hábito de práticas mais saudáveis 

 Motivadas com o resultado 

 Eliminou 10 quilos 

 Barriga mais sequinha 

 Culote menor 

 Frio  

 Calor  

 Cansaço  

 Falta de tempo  

 Final de semana  

2.3.2. Aliados 

 

 Atividade física  

 Apoio e palavras 

 Dieta 

 Refeições saudáveis 

 Mente 

 Nossa equipe 

2.3.3. O usuário/seguidor 

 Guerreiros 

 Time  

 Soldadinhos  

 Soldado  



86 

 

 

 Aquele jeans que entra 

 Aquele biquíni que há anos vc não usava 

 Aquela festa que vc vai e não precisa escolher o vestido preto reto “porque 

disfarça mais” 

 Aquele brilho nos olhos que volta 

 Descoberta de voltar a se amar 

 A vida que vc ganha 

 A vitória é garantida 

 Biquíni  

 Hoje cruzamos a linha de chegada 

  

Além disso, termos relacionadas a guerra/jogo que fizeram, dentro do contexto de cada 

postagem, todos as expressões e palavras relacionadas anteriormente serem interpretadas 

como veículos metafóricos de guerra/jogo: 

 

meta eliminar matar Conquistar  vibrar 

soco desafio guerra vitória lutar 

mira perder jogos bombardear vencer 

foco Guerreiro  encarar soldadinhos soldado 

arquibancada objetivo armadura Fase 1, 2 mascote 

enfrentar detonar brincar Destruir  ferida 

ganhadora Missão  atacar equipe alvo 

batalha regra Linha de 

chegada 

  

 

 

A metáfora, segundo Sérgio Carvalho (2010), constrói uma relação de cumplicidade 

entre quem escreve e quem lê, mobilizando todos a buscarem o que se deseja, que, no caso em 

foco, seria a boa forma. A conceptualização do processo de conquista do corpo fitness em 

termos de guerra/jogo moldou, influencia como essas pessoas falam, entendem e agem sobre a 

questão. Todo esse frame de guerra/competição construído no decorrer das postagens 
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mobiliza os leitores a enfrentarem a questão da boa forma, do mesmo modo com que soldados 

ou um time enfrentam o inimigo no campo de batalha ou o adversário em um campeonato. E, 

de acordo com Charteris-Black (2004, p.14), o conflito e a guerra (acrescentamos o 

jogo/competição a isso) conferem, geralmente, associações positivas que incitam emoções 

como força, coragem e determinação.  

Ademais, as opiniões, ideias e produtos divulgados pelas instagrammers serão 

percebidos por suas seguidoras como essenciais para se vencer e conquistar o objetivo, pois 

dá a elas a “certeza” de agirem racionalmente (CARVALHO, 2010). Ao juntar a esse frame 

de guerra, um frame de caminho, metáforas orientacionais e personificação, essa “certeza” de 

que agir daquela forma é o que as levará à boa forma é reforçada, como veremos abaixo. 

 

 

 

5.2. ENTRAR EM FORMA É CAMINHO 

 

A metáfora do caminho é desenvolvida a partir do esquema imagético ORIGEM- 

PERCURSO- DESTINO, que, segundo Lakoff (1987, p.275), se estrutura a partir da 

experiência corpórea. Toda vez que nos movemos para qualquer lugar existe um ponto de 

partida, uma trajetória (que liga o lugar que começamos ao fim), direções e o destino. A partir 

dessa experiência corpórea que se faz uso natural da metáfora na vida cotidiana, pois 

propósitos são entendidos em termos de destinos e atingir o propósito é entendido como 

passar por uma trajetória até o destino final. Com isso, temos a metáfora conceptual 

PROPÓSITOS SÃO DESTINOS, a qual é mapeada como: 

 

1. O estado onde o propósito não está cumprido e nenhuma ação para fazê-lo é o ponto de 

partida. 

2. O estado desejado é o destino/ponto final. 

3. A sequência de ações que permitem chegar ao destino é o movimento. 

 

Todo esse esquema imagético se deu naturalmente nas postagens analisadas, que é 

demonstrado a partir do esquema montado para categorização. 
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A partir disso, montamos a estrutura relativa a caminho encontrada nas postagens: 

 

1. Ponto de partida 

 

 Vontade de emagrecer  

 melhorar autoestima  

 ser saudável  

 felicidade 

2. Plano de viagem 

 

2.1. Obstáculos/desvios 

 

 A gente cai 

 Vontade de parar 

 Moleza 

 Preguiça 

 Medo 

 Insegurança 

 A dobra de gordura da barriga 

 Me acabava de tanto comer 

 Retenção 

 Frio 

 Sal 

 Netflix 

 Biscoitos 
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 Brigadeiro 

 Estou gorda, nada me serve, não tenho coragem de ir para a academia e nem 

ânimo, vontade de descontar na comida 

 Improvisar 

 Dar jeitinho 

 Adaptar 

 Inventar desculpas 

 Repetir velhos hábitos que não funcionavam 

 Sair da dieta antes do final 

 Açúcar 

 Pressa 

 Cobrança muito forte 

 Mania de querer resolver qualquer problema logo 

 Chocolate 

 Já perdeu seu foco e já entrou nos embalos do final de semana 

 Meias atitudes 

 Mesa de doces 

 Ir afrouxando os passos 

 

 

2.2. Plano para superar os obstáculos/desvios, direções 

 

 Manter a garra até o final 

 PARAR DE DESISTIR 

 Segura as pontas 

 Tenho que me segurar para não perder o controle 

 Levanta 

 Continuar é a atitude 

 Se cair hoje, recomece amanhã, use seu erro e seu tombo para se fortalecer e 
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amadurecer e não caia novamente no mesmo lugar 

 Não pare 

 Diminua o ritmo se necessário 

 Evitar os alimentos que engordam 

 Mudança de hábitos seguida com foco e disciplina 

 Não pare no meio da estrada 

 Seguir com foco e disciplina 

 Recomeçar 

 Traçar novos objetivos se torna um combustível 

 Eu já sei o caminho 

 Correr atrás do prejuízo 

 Subir essa montanha 

 Direcionamento  

 não há atalhos 

 Caminho que vc tem que seguir para chegar lá 

 Caminho rápido e power 

 Caminho mais lento 

 O importante é seguir em frente 

 Chegamos a metade do desafio, a minha dica é CONTINUE 

 Não importa onde está, como está, apenas continue 

 Manter o mesmo passo, na mesma direção de segunda a segunda-feira 

 Seguir o final de semana na mesma marcha 

 Aceitar suas quedas 
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3. Destino 

 

 Emagrecer 

 Regata branca justinha 

 Ver a estrada linda 

 

 

Além disso, indicamos no quadro abaixo, os termos relacionados a caminho que 

fizeram, dentro do contexto de cada postagem, todas as expressões e palavras relacionadas 

acima serem interpretadas como veículos metafóricos de caminho: 

 

 

 

chegar continuar caminho Meio do 

caminho 

começar 

ir Chegar ao final Estamos 

chegando 

recomeçar tombo 

Vá atrás Ver a estrada lugar árduo Mesma direção 

parar Diminuir o 

ritmo 

pressa Ir afrouxando 

os passos 

Vamos juntos 

desistir estrada seguir atalhos cair 

levar caminhada Cair no mesmo 

lugar 

levantar começo 

Para frente Siga em frente Sair do lugar recaídas vamos 

Caminho longo Traçar novos 

objetivos 

combustível Ir além escorregaram 

direcionamento planejo Caminho 

rápido 

Caminho mais 

lento 

Subir essa 

montanha 

Vencer esses 

obstáculos 

Manter o 

mesmo passo 

   

 

 

Segundo Johnson (1987, p.54), “uma das principais metáforas para argumentar e 

raciocinar em nossa cultura envolve movimento ao longo de um caminho em direção a algum 
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destino (conclusão)”.  Isso se deve ao fato de que a metáfora do caminho é universal; é bem 

entendida por ser universal; bem estruturada; estruturada de forma simples; emergente e bem 

demarcada pelas razões já mencionadas (Lakoff, 1987, p.278). Em outras palavras, é uma 

metáfora que surge naturalmente por fazer parte de nossa experiência corpórea e, assim, 

instiga movimento, ação por quem a usa ou lê. No caso da presente pesquisa, a metáfora do 

caminho colabora para a argumentação de que, para conseguir chegar à boa forma (destino), 

ação e movimento são essenciais (trajetória) para sair da infelicidade, gordura, baixa 

autoestima (ponto de partida). 

 
  

5.3. Metáforas orientacionais 

 

As metáforas orientacionais encontradas parecem ter a função de motivar e tornar tudo 

aquilo que se pede que se faça positivo e instigante. Nas postagens analisadas, elas estão todas 

relacionadas às metáforas conceptuais de guerra/jogo e caminho discutidas acima, o que 

reforça a ideia de um discurso de persuasão que leve os seguidores a agirem de acordo com as 

ideias e opiniões divulgadas pelas instagrammers. No quadro abaixo, estão reunidas todas as 

metáforas orientacionais encontradas nas postagens. 

 

5.3.1.CONTROLE É PARA CIMA 
 Então vai para cima 

 portanto pra cima 

5.3.2.BOM É PARA CIMA, 

RUIM É PARA BAIXO 

 você vai cair 

 não caia novamente no mesmo 

lugar  

 caia lá embaixo pega impulso e 

suba mais alto 

 portanto pra cima  

 use seus deslizes para se fortalecer 

e não cair mais no mesmo lugar  

 sai do chão 

5.3.3.PARA TRÁS É RUIM, 

PARA FRENTE É BOM 

 não tem mais jeito de olhar para 

trás  

 tenta esquecer o que vc está 
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deixando para trás 

 o que eu precisava ouvir para me 

empurrar para frente 

 se vc estiver correndo atrás pra 

realizar e conseguir o que vc quer  

 eu sempre posso ir além do que eu 

penso 

 seguir em frente até conseguir 

conquistar o objetivo de vcs 

 a cada dia vc vai ficar mais feliz 

em perceber que consegue vencer 

e ir além  

 o tempo vai passar de qualquer 

forma, então vamos fazer ele 

passar EVOLUINDO e correndo 

atrás dos nossos objetivos 

 o importante é seguir em frente 

 

 

5.4. Metáforas ontológicas 

 

 Os dois tipos de metáforas ontológicas encontrados nas análises ajudam a reforçar as 

metáforas conceptuais principais dessa pesquisa, a de guerra/jogo e caminho. Por 

conceptualizarem conceitos abstratos como objetos nos quais e dos quais podemos colocar e 

tirar coisas, e em pessoas que podemos ver, as metáforas ontológicas permitem que 

percebamos e entendamos esses conceitos mais facilmente e, assim, possamos pensar e agir 

sobre o que se diz.  

 No caso específico da personificação, este processo de conceptualização contribui para 

a percepção de sentimentos ou situações como sendo prejudiciais à conquista do objetivo. 

Personificados, esses fatores são vistos como inimigos ou obstáculos a serem combatidos ou 

superados. Isso reforça a construção dos frames de guerra/jogo e caminho nas postagens, 

tornando o discurso mais persuasivo. 

 

5.4.1.Metároras do contêiner  Vai e se enfia de cabeça 
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 É preciso mergulhar de cabeça 

 Dicas para não sair da dieta 

 Ficar firme na dieta 

 Mergulhe de cabeça 

 #SerPerfeitoÉTerSaúde#EIssoAGenteTransborda 

5.4.2.Personificação 

 BoOm dia Preguiça sua linda 

 Sexta-feira sua linda 

 Bommmm dia Preguicinha 

 Bom dia sabadão gelado e preguiçoso 

 @desafiomagraem40dias pode vir 

 Dia 40 espera aí que já estamos chegando 

 Retenção está gritando 

 O frio traz consigo as minhas maiores tentações 

 Espanta o frioooo coleguinha. Se não ele te pega, te 

joga na cama... 

 

 

5.5. O corpo fitness 

 

Foram encontradas poucas referências diretas a “corpo perfeito”, mas foi possível 

inferir um frame do que seria a representação sociocognitiva desse corpo, principalmente a 

partir de metonímias (parte do corpo e peças de vestuário pelo corpo perfeito ou imperfeito). 

 

Referências ao corpo Corpo fitness 

#desafiomagraem40dias Corpo magro 

sentei no chão segurei a dobra de gordura 

da barriga e pensei “cara isso não vai 

sair dai” 

Sem dobra de gordura na barriga 

primeiro a dieta e muito treino e depois o 

biquíni ok? 

Corpo adequado para vestir um biquíni, 

magro (dieta) e com músculos (muito 
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treino) 

É uma barriga mais sequinha, Barriga sem gordura 

 é um culote menor Sem culotes (gordura no quadril) 

é aquele jeans que entra Corpo magro 

é aquele biquíni que há anos vc não usava Corpo magro 

é aquela festa que vc vai e não precisa 

escolher o vestido preto reto "porque 

disfarçar mais 

Corpo sem gordura 

sentada no sofá olhando pra barriga, 

achando que ela nunca iria sair 

Sem gordura na barriga 

chegar lá na regata branca justinha! Corpo magro e malhado para poder usar 

uma blusa que marca as curvas do corpo 

retenção está gritando Corpo enxuto, sem inchaço devido à 

retenção de líquidos 

faz brotar um tanto de celulite aí! Corpo sem celulites 

Tanquinho a prova de cropped Abdômen com músculos  

Muitoooo infra para exterminar a pochete 

(barriguinha em baixo do umbigo sabe) e 

oblíquos para a entradinha 

Abdômen sem gordura e magro 

me "tornando mais forte" não apenas em 

"músculos", mas na mente 

Corpo com músculos e a mente sã 

 

A partir dessas marcas linguísticas retiradas das postagens, podemos perceber que o 

corpo fitness que todos os envolvidos nas postagens almejam ou, no caso das musas, já têm, 

seria um corpo magro e com músculos definidos, sem “imperfeições”.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente pesquisa, buscamos analisar as metáforas linguísticas (veículos) e situadas 

utilizadas para a conceptualização de “corpo fitness” e do processo para se atingi-lo e, a partir 

delas, as metáforas conceptuais a elas subjacentes.  Além disso, buscamos identificar os 

frames de “corpo fitness” e os frames de “conquista do corpo fitness” e como tudo isso 

contribui na argumentação em prol da “conquista do corpo fitness” e o estilo de vida nele 

inserido. 

As metáforas linguísticas (veículos) e as metáforas situadas encontradas nas análises 

nos mostraram uma conceptualização do processo de conquista do corpo fitness em termos de 

guerra, competição e caminho. A partir disso, as metáforas conceptuais sugeridas foram:  

 

ENTRAR EM FORMA É GUERRA; 

ENTRAR EM FORMA É JOGO; 

ENTRAR EM FORMA É CAMINHO. 

 

Com base nesses resultados, podemos retomar a ideia de Aristóteles (2005) ao afirmar 

que, ao desviar uma palavra de seu sentido ordinário, ela ganha maior realce, o que envolve, 

emocionalmente, quem a lê e, por consequência, faz a pessoa se identificar com o que é 

divulgado. Como sugere Carvalho (2009), a metáfora tem um potencial persuasivo ao criar 

um elo entre a razão e a emoção. Ela nos faz acreditar que tudo aquilo que está sendo 

divulgado tem uma motivação bastante racional e que, por isso, faz sentido agir daquela 

forma ou adquirir aquele produto para se conquistar determinado objetivo.  

Como sugere Van Dijk (1998, p.8), a ideologia é a base das representações 

sociocognitivamente compartilhadas por um grupo. Ela permite às pessoas, como membros de 

um grupo, organizarem a multiplicidade de crenças sociais de acordo com cada caso, 

diferenciar o que é bom ou ruim, certo ou errado, e agir de acordo com isso. 

Ademais, o uso da metáfora ajudaria, segundo Charteris-Black (2004), no 

desenvolvimento dessas ideologias por ter poder motivador e persuasivo. A metáfora serviria 

como uma ferramenta para de maneira quase imperceptível influenciar as ações e 

pensamentos de quem as recebe e, de acordo com Goatly (2007), causar um impacto 

emocional. A escolha de determinadas palavras para uma certa situação irá influenciar quem 
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as recebe a interpretar o que é dito de uma forma e não de outra, pois, como sugere Goatly 

(2007), a ideologia está em nossa mente, bem como em nosso discurso.  

Com isso, podemos dizer que as metáforas são empregadas como recurso persuasivo e, 

assim, colaboram para trazer seguidores, curtidas e, também, vender ideias, opiniões e 

produtos. Sendo assim, no contexto de nossa pesquisa, a metáfora colabora para a divulgação 

e ascensão do mercado fitness. Como sugerem Lakoff e Johnson (1980, p.142), a metáfora 

pode ter um efeito de retroalimentação, guiando nossas futuras ações, de acordo com ela. 

Metáforas podem, assim, ser apropriadas, porque sancionam ações, justificam inferências e 

nos ajudam a estabelecer metas. 

Podemos acrescentar ainda que “as condições socioculturais contemporâneas 

permitem (re)pensar, estrategicamente, o corpo como instrumento poético de uma atividade 

performática espetacularizada, que o exibe como troféu, conquista, portanto, 

desejo”(GARCIA, 2005).  As imagens dos corpos das instagrammers fitness são 

contempladas e vistas como a vitória na guerra e na competição e como a chegada ao destino 

que todas querem alcançar. Apesar das fotos postadas nos corpora não conterem metáforas, 

nos frames analisados, elas estariam no nível do destino, da meta. As musas seriam a 

materialização do que suas seguidoras buscam, um corpo capaz de lhes trazer felicidade e 

autoestima: um troféu. 

Raras são as referências ao bem estar e saúde. Os inimigos, adversários e obstáculos 

atrapalham o emagrecimento e, quando se consegue o corpo fitness, a felicidade e o equilíbrio 

seriam quase que instantâneos. Em outras palavras, o bem estar e a saúde são atrelados a essa 

imagem do corpo fitness (corpo que muda de acordo com a moda e a cultura) e, por isso, não 

são explicitados. Esse corpo perfeito (fitness), assim, reitera a propaganda e ideologia do 

próprio mercado (GARCIA, 2005). 
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Figura 12: Corpos fitness 

 

 

Como limitação da pesquisa, podemos mencionar a decisão de não analisar as imagens 

e, assim, não explorar a multimodalidade das postagens, o que parece natural uma vez que a 

rede social escolhida tem essa característica como essencial. Essa escolha se deve ao fato de 

as imagens relacionadas às postagens serem bastante parecidas (fotos das autoras com seus 

corpos fitness) e, por isso, intercambiáveis. Além disso, como já argumentado anteriormente, 

todas as imagens estão articuladas ao objetivo da guerra e do jogo (o “corpo-troféu) e ao 

destino final do caminho a ser percorrido.  

Outra limitação foi a escolha por somente uma edição de um “desafio” para se entrar 

em forma e algumas postagens específicas de pessoas consideradas famosas na rede social 

Instagram no que se refere ao mundo fitness. Isso se deve ao fato da grande quantidade de 
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postagens na edição do desafio escolhido e da necessidade de se analisar uma por uma 

manualmente. Reconhecemos, no entanto, que um corpus com maior número e diversidade de 

postagens poderia levar a resultados mais robustos. 

Apesar disso, acreditamos que a presente pesquisa tenha colaborado para o estudo da 

teoria da Metáfora no discurso ao ter como foco o uso da metáfora em uma rede social 

bastante popular na sociedade atual e, mais especificamente, em um contexto em voga, o 

mundo fitness. Cremos ter contribuído para uma melhor compreensão crítica deste tema, que 

consideramos ideológica e culturalmente muito relevante no contexto da sociedade 

contemporânea ocidental. Ademais, por ser um assunto amplo que permite muitos enfoques, o 

que foi explorado nesse trabalho pode e deve ser estudado e aprofundado por outros ângulos e 

abordagens metodológicas. Exemplo disso seria a investigação da argumentação com foco na 

multimodalidade da rede social estudada e em outras que têm a multimodalidade como 

característica. As possibilidades são, portanto, múltiplas e promissoras. 
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