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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo geral a investigação da conceptualização da ansiedade, 
evidenciada em textos escritos na variante brasileira da língua portuguesa. Esse objetivo é 
mais especificamente direcionado à descrição do modelo cognitivo idealizado (MCI) da 
ansiedade, que é composto por mapeamentos metafóricos e metonímicos, além de conceitos 
relacionados que estruturam o espaço mental desse MCI. A motivação da pesquisa está no 
fato de a ansiedade representar um tema recorrente nos debates do mundo contemporâneo, 
principalmente em sociedades de economia globalizada. Nesse contexto, o fenômeno 
emocional da ansiedade sofre um processo de patologização, devendo, assim, ser 
“combatido”, “curado”, “controlado” e/ou “acalmado”. A investigação é orientada por duas 
hipóteses: a de que os estados mentais da crença e do desejo são relevantes para a 
compreensão das emoções ansiosas e a de que o domínio conceptual da doença não 
ressignifica a emoção da ansiedade, apenas avulta o seu sentido. A filiação teórico-
metodológica apoia-se em três eixos: a teoria da metáfora conceptual, de Lakoff e Johnson 
(1980 [2002]), a teoria de conceitos emocionais de Kövecses (1991, 2000, 2008) e a teoria de 
estados mentais intencionais de Searle (1983 [2002]). Os corpora utilizados na análise foram 
constituídos a partir da segmentação da ansiedade em dois frames: o da emoção e o da 
doença. O primeiro corpus analisado é composto de doze reportagens colhidas dos jornais 
eletrônicos O Globo e Folha de S.Paulo; e o segundo é constituído por cento e dez frases 
colhidas de mecanismos de buscas da internet. A análise de ambos corpora é direcionada à 
identificação de unidades lexicais metafóricas, facilitada pelo método desenvolvido pelo 
grupo Pragglejaz (2007 [2009]). A maioria das metáforas identificadas foram derivações 
possíveis de metáforas emocionais (KÖVECSES, 2000), metáforas primárias (LAKOFF; 
JOHNSON, 1999) e metáforas de entidade e personificação (LAKOFF; JOHNSON, 1980 
[2002]). A identificação de dezenas de metáforas subjacentes foi relevante para a 
sistematização de dois submodelos no MCI da ansiedade: ansiedade como estado de almejo e 
ansiedade como estado de preocupação. Os submodelos são evidenciados pela relação causal 
dos conceitos dos estados mentais de almejo, de expectativa e de temor, que atuam entre si na 
definição prototípica de cada frame da ansiedade. Por fim, dentre esses estados mentais, a 
expectativa mereceu um foco maior, por ser determinante tanto para o frame da emoção 
quanto para o frame da doença. Tal enfoque evidenciou a metáfora ANSIEDADE É 

EXPECTATIVA DE ENCOMENDA, que organiza a compreensão estrutural do MCI da ansiedade. 
Essa múltipla perspectiva na análise, dentro do arcabouço da linguística sociocognitiva, 
revelou a complexidade do conceito de ansiedade em nossa língua e cultura. 
 
Palavras-chave: Sociocognitivismo, Metáfora, Conceitos emocionais, Ansiedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

ABSTRACT 
 
This dissertation aims at investigating the conceptual structure of anxiety, evidenced in 
written texts in Brazilian Portuguese. It is specifically illustrated by the description of the 
idealized cognitive model (ICM) of anxiety, which consists of metaphoric and metonymic 
mappings and related concepts, which  structure the mental space of ICM. Anxiety has been a 
recurring theme in discussions of the contemporary world, especially in societies in a 
globalized economy. In this context the emotional phenomenon of anxiety, that is natural to 
human beings, undergoes a process of pathologization and, consequently, it must be “fought”, 
“cured”, “controlled” and “calmed”. The research is guided by two hypotheses: that mental 
states belief and desire are relevant to understanding anxious emotions, and that the 
conceptual domain of disease does not reframe the emotion of anxiety – it just amplifies its 
meaning. Focusing on these observations, the theoretical and methodological background 
adopted is three-fold: the conceptual metaphor theory of Lakoff and Johnson (1980 [2002]), 
the emotional concepts theory, by Kövecses (1991, 2000, 2008) and the intentional states 
theory, proposed by Searle (1983 [2002]). The corpora analyzed is divided into two frames: 
emotion and disease. The first corpus is composed by twelve journalistic texts collected from 
websites of the Brazilian newspapers O Globo and Folha de S.Paulo; the second consists of 
one hundred and ten sentences collected from web search tools. Both analyzes were directed 
toward the identification of metaphorical lexical units, facilitated by the method developed by 
the Pragglejaz Group (2007 [2009]). Most metaphors identified were possible derivations of 
emotional metaphors (KÖVECSES, 2000), primary metaphors (LAKOFF; JOHNSON, 1999) 
as well as personification and entity metaphors (LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002]). The 
identification of a large amount of underlying metaphors was relevant to systematize two 
submodels in the anxiety ICM: anxiety as a state of desire regarding a future event (looking 
forward to) and anxiety as a state of worry. The submodels are evidenced by the causal 
relationship of mental states concepts (desire, expectation and fear) that act together in the 
prototypical definition of each frame of anxiety. Finally, among these mental states, 
expectation deserved a detailed analysis, for being crucial for both the frame of emotion and 
the frame of disease. The analysis indicated the metaphor ANXIETY IS EXPECTED DEMAND as 
the organizing cognitive structure of the ICM. This multi-perspective analysis, supported by 
the theoretical apparatus of sociocognitive linguistics, revealed the complexity of the concept 
of anxiety in our language and culture. 
 
Keywords: Sociocognitivism, Metaphor, Emotion concepts, Anxiety 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

LISTA DE QUADROS E FIGURAS 

 

Quadro 1 - corpus A               51 

Quadro 2 - corpus B               51 

Quadro 3 - Texto 1               52 

Quadro 4 - Segmentos selecionados do texto 1           53 

Quadro 5 - Quadro-geral do texto 1             59 

Quadro 6 – Quadro-síntese do texto 1            60 

Quadro 7 - Quadro-geral do texto 2             62 

Quadro 8 - Quadro-geral do texto 3             63 

Quadro 9 - Quadro-geral do texto 4             63 

Quadro 10 - Quadro-geral do texto 5             64 

Quadro 11 - Quadro-geral do texto 6             65 

Quadro 12 - Quadro-geral do texto 7             65 

Quadro 13 - Quadro-geral do texto 8             66 

Quadro 14 - Quadro-geral do texto 9             66 

Quadro 15 - Quadro-geral do texto 10            68 

Quadro 16 - Quadro-geral do texto 11             69 

Quadro 17 - Quadro-geral do texto 12             69 

Quadro 18 - Levantamento de metáforas da ansiedade          72 

Quadro 19 - Levantamento de metáforas de outros domínios         73 

Quadro 20 - Metáforas de diagnóstico e metáforas terapêuticas         92 

Quadro 21 - Divisão da ansiedade em frames           95 

 

Figura 1 - Esquema da mescla conceptual            30 

Figura 2 - Mescla conceptual da doença mental           87 

Figura 3 – Esquema de conceitos relacionados           96 

Figura 4 - Metáfora TEMPO É ESPAÇO            104 

Figura 5 - Metáfora da encomenda           105 

Figura 6 - Esquema do MCI da ansiedade - parte 1         112 

Figura 7 - Esquema do MCI da ansiedade - parte 2         113 

 

 
 
 

 



      
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO               12 

 1.1 Elaborando a questão             12 

 1.2 Objetivos               15 

 1.3 Hipótese               16 

 1.4 Organização dos capítulos            17 

2. SOBRE A METÁFORA, A EMOÇÃO E A DOENÇA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 18 

 2.1 A metáfora              18 

 2.1.1 Breve histórico da metáfora           18 

2.1.2 A metáfora do canal            24 

  2.1.3 A teoria da metáfora conceptual          26 

  2.1.4 Teoria integrada da metáfora primária          28 

  2.1.5 A mescla conceptual            29 

  2.1.6 Frames e MCI             31 

  2.1.7 Metáforas sistemáticas e metáforas situadas         32 

 2.2 A emoção               34 

  2.2.1 Emoção e direcionamento           35 

  2.2.2 Emoções e metáforas            37 

  2.2.3 Aplicação dos conceitos emocionais          39 

  2.2.4 Estudos sobre conceitos de emoções específicas        41 

  2.2.5 Conceitos universais e variação cultural         42 

 2.3 A doença               43 

  2.3.1 Doença e metáfora            43 

  2.3.2 Metáfora conceptual na doença          45      

3. IDENTIFICANDO METÁFORAS DE ANSIEDADE: METODOLOGIA E ANÁLISE  48 

 3.1 Corpus               48 

  a) Definição do gênero discursivo           48 

  b) Motivação do corpus            49 

  c) Seleção dos textos             49 

 3.2 Procedimentos metodológicos            51 

 3.3 Levantamento dos dados             61 

  3.3.1 Resultados corpus A            62 

  3.3.2 Resultados corpus B            70 

  3.3.3 Levantamento das metáforas dos corpora         72 



      
 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O MCI DA ANSIEDADE        75 

 4.1 Conceituando a ansiedade            75 

 4.2 As metáforas primárias             77 

  4.2.1 Recipiente             78 

  4.2.2 Percepção de espaço            80 

  4.2.3 Interação com corpos ou forças          82 

  4.2.4 Desenvolvimento orgânico           83 

 4.3 A metaforização da emoção em doença           83 

  4.3.1 O medo e as fobias            88 

  4.3.2 O estresse             89 

  4.3.3 O pânico              89 

  4.3.4 O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)         90 

  4.3.5 A tristeza e a depressão            90 

  4.3.6 Metáforas terapêuticas            91 

 4.4 Metonímias              92 

 4.5 Conceitos relacionados             94 

 4.6 Modelos cognitivos (submodelos no MCI)          97 

  4.6.1 A causação da expectativa           99 

4.6.2 A metaforização da encomenda        103 

4.6.3 Ansiedade como estado de preocupação       109 

  4.6.4 Ansiedade como estado de almejo        110 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS           114 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS          120 

APÊNDICE A – Fichas de análise do Corpus A         126 

APÊNDICE B – Corpus B (seleção de frases)         168 

APÊNDICE C – Identificação de metáforas no Corpus B        171 

ANEXOS – Textos do Corpus A           175 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Elaborando a questão 

A humanidade é sempre tomada pelos desafios do seu tempo, e cada época traz os 

problemas humanos evidentes a sua contemporaneidade. Se reduzirmos esses problemas ao 

âmbito da saúde, verificaremos que os transtornos de ansiedade são um dos males em maior 

evidência deste início de século XXI. A ansiedade é, hoje, um mal que acomete quase todas as 

sociedades economicamente desenvolvidas. Por mais que haja diretrizes médicas sobre 

sintomas, diagnósticos e procedimentos, em um falar especializado sobre o tema, há também, 

paralelamente a isso, todo um falar não especializado sobre o que se sente a respeito desses 

males. Além da referência a sintomas físicos, esse falar norteia a compreensão, tanto leiga 

quanto especializada, do que se entende sobre o que antes era visto apenas como emoção, e 

que agora é visto, também, como um transtorno patológico.  

Não é de hoje que pensadores se debruçam sobre o tema das emoções e sentimentos, já 

que desde a antiguidade clássica, com Platão e Aristóteles, até a idade moderna, com 

Descartes, além de diversos pensadores contemporâneos, o tema permanece objeto de 

reflexão. Trata-se de um assunto de grande interesse e, ao mesmo tempo, de grande 

complexidade. Primeiramente, porque emoções não são objetos concretos que possam ser 

conceituados, mesmo que ilusoriamente, a partir de uma experiência sensória, e, segundo, 

pelo fato de as palavras que povoam o léxico serem percebidas como insuficientes para 

caracterizar o que se sente. Por isso, os recursos figurativos e as analogias são os caminhos 

mais naturais para as pessoas se expressarem. Esse caminho natural de nossas expressões é 

imprescindível para a compreensão e possui um caráter de universalidade, como propõe a 

teoria de metáforas primárias de Grady (1997), ou mesmo a sugestão aristotélica de que é com 

metáforas que dizemos algo novo (Retórica, 1410b).  

Não se pode negar que evidências imagéticas, postura corporal, apresentação facial e 

demais sintomas físicos possuam um papel importante na comunicação das emoções, 

equiparável até à própria expressão verbal. Contudo, o interesse presente aqui não é investigar 

linguagens não verbais, mas sim, a linguagem que se concretiza verbalmente para externar 

emoções, e os recursos de que a linguagem dispõe para falar sobre conceitos abstratos, como 

as emoções. 

Diversas áreas da ciência, as diretamente ligadas a fatores emocionais (Psiquiatria e 

Psicologia), consideram o papel da palavra (linguagem) na expressão e na própria consciência 

dos sentimentos e/ou emoções. Contudo, essas mesmas áreas tendem a interpretar o uso das 

palavras sem considerar algumas estruturas linguísticas cognitivas e, consequentemente, sem 
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considerar problemas de literalidade das palavras. É nessa perspectiva, portanto, que a 

presente investigação se insere. Para tal, nossa contribuição concentra-se nas emoções 

relacionadas à ansiedade.  

O gatilho investigativo que fez com que nosso foco de atenção se voltasse para 

emoções ansiosas (ansiedade, pânico, medos etc.) parte de exemplos como os seguintes: 

 
 
“A ansiedade na infância pode predizer quadros de depressão, bipolaridade e pânico em adultos” 
“A ansiedade pode gerar confusões e esquecimento” 
“Uma dose de música para reduzir a ansiedade” 
“Celebridades que lutam publicamente contra fobias e transtornos de ansiedade”. 

 
Selecionados de O Globo, grifos nossos, versão eletrônica disponível em http://oglobo.globo.com/. 

 
“Muitos se escondem por trás da máscara digital para disfarçar uma ansiedade social” 
“Quem tem fobia social relata sentir medo diante de expressões hostis” 
“É comum ficar muito ansioso antes de viajar” 
“O medo descontrolado de um ataque de pânico - um episódio neuroquímico que provoca uma reação 

de fuga, sem motivo evidente - é especialmente desorientador”. 
 

Selecionados de Folha de S.Paulo, grifos nossos, disponível em http://www.folha.uol.com.br/. 
 

 

O quadro expõe exemplos do domínio discursivo jornalístico; nesse caso, é de se 

esperar que, em textos de caráter informativo, o nível figurado das palavras seja o menor 

possível, de fato, muitas das palavras em itálico não seriam consideradas figuras a partir da 

visão poética e retórica tradicional. Entretanto, não é essa a visão que compartilhamos.  

Os trechos em itálico demonstram como é difícil, e por vezes inevitável, fazer 

asserções ou conceituar eventos sem o recurso metafórico. Percebe-se que, mesmo marcas 

linguísticas do que hoje é visto como enunciados em que não ocorrem metáforas tradicionais, 

ou seja, aquelas de cunho poético e/ou retórico, há “figuras de pensamento”. Um exemplo 

disso ocorre no trecho “pode predizer quadros de depressão”, em que a emoção é vista como 

alguém que pode falar, “predizer” coisas, e que a emoção da depressão realiza-se num 

“quadro”, algum tipo de painel visual. Ou no segmento “quem tem fobia social”, em que o 

verbo “ter” indica posse sobre algum objeto. Até no momento em que o locutor tenta explicar, 

de forma mais técnica, o que seria o pânico, sua explicação envolve a ideia de resposta frente 

a um inimigo mais forte, quando diz que é “episódio neuroquímico que provoca uma reação 

de fuga”.  

Grande parte dessas figurativizações ocorre de maneira automática e inconsciente, mas 

apesar da aparência de aleatoriedade, há uma sistematicidade que permeia os mapeamentos 

metafóricos construídos e que torna comunicável nosso entendimento sobre as emoções. 
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Frente a esses fenômenos, o arcabouço teórico adotado foi o da Teoria da Metáfora 

Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (1980 [2002]). Essa opção se deve tanto à quebra 

de paradigma que essa teoria produziu nos estudos da metáfora e do pensamento, quanto ao 

fato de o tema proposto ser potencialmente passível de análise nesse modelo teórico. Ao dar 

continuidade a essa proposta teórica, Lakoff (1987) acredita que o pensamento é organizado 

em categorias com membros mais representativos e outros menos, mas todos são produtos de 

modelos cognitivos idealizados: “organizamos nosso conhecimento por meio de estruturas 

chamadas modelos cognitivos idealizados, ou MCIs1, e que estruturas categóricas e efeitos 

prototípicos são subprodutos dessa organização” (p.68, grifo do autor)2.  

Muitos exemplos similares ao do quadro anterior podem facilmente ser encontrados 

em textos do cotidiano. Da mesma forma, um texto de caráter especializado também oferece 

uma tipologia de emoções relacionadas à ansiedade, quando essas alcançam níveis 

patológicos. Há pouco mais de uma década, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma 

cartilha médica de autoria de Versiani (2001) em que os transtornos de ansiedade são 

subdivididos em diversos outros transtornos que incluem: pânico, fobia social, obsessão 

compulsiva e ansiedade generalizada. A American Psychiatric Association (1980, 2013) 

também faz uma descrição similar à brasileira, mas com pequenas adaptações. Isso parece 

demonstrar que os conceitos presentes no discurso do senso comum e naqueles característicos 

de discursos mais especializados são, de certa forma, inter-relacionáveis. 

Tais menções jornalísticas e médicas demonstram por si só a atualidade e o interesse 

social pelo tema da ansiedade, fator que justifica o interesse acadêmico sobre o assunto. Mais 

especificamente, os estudos da Linguística Sociocognitiva, no que concerne à área da 

metáfora, têm voltado suas atenções recentes a conceptualizações de emoções, principalmente 

nos trabalhos de Kövecses (1990, 2000, 2008). Nessa perspectiva, acreditamos que esta 

pesquisa possa explorar a solidez teórica, possivelmente apontando também, limitações das 

abordagens que a nortearão, bem como, detalhar a forma como conceitos relacionados a 

emoções refletem, de um modo geral, padrões metafóricos do pensamento. 

As emoções, tratadas aqui, são bastante comuns à natureza humana, ao mesmo tempo 

em que são, muitas vezes, patologizadas. Quando ocorre a patologização, tornam-se alvos de 

tratamentos, ora psicoterápicos ou psicanalíticos, ora terapêuticos, com medicação, o que 

marcaria, nesse último caso, o caráter patológico da emoção ansiosa. A classe profissional 

                                                           
1 E é justamente o MCI da ansiedade que representa o tema central deste estudo. 
2 Referências a textos não escritos em língua portuguesa serão, ao longo deste trabalho, por mim traduzidos, com 
os trechos originais em notas de rodapé: “we organize our knowledge by means of structures called idealized 
cognitive models, or ICMs, and that category structures and prototype effects are by-products of that 
organization”. 
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especializada possui os seus critérios para definir a partir de que estágio, ou grau, uma 

emoção alcança níveis patológicos. A linguagem e seus falantes não só reproduzem, mas 

também constroem essas conceptualizações que marcam o que podemos tratar como um 

continuum entre emoção e doença. E é a compreensão desse continuum, cognitivo e 

linguisticamente construído, que representa o objetivo deste estudo, que será detalhado a 

seguir. 

 

1.2 Objetivos 

 

A proposta central desta pesquisa é investigar como emoções ligadas à ansiedade são 

conceptualizadas em nossa cultura e marcadas linguisticamente. Para tal, a investigação volta-

se às evidências empíricas de natureza linguística, observadas em: a) uma seleção de 

reportagens on-line, e b) em uma seleção de frases a partir de gêneros discursivos variados da 

internet.  

O objetivo geral se divide nos seguintes objetivos específicos: 

1. Descrever o modelo cognitivo idealizado (MCI) de ansiedade, e seus submodelos, a 

partir da identificação de metáforas, metonímias e conceitos relacionados. 

2. Propor metáforas conceptuais subjacentes às marcas linguísticas metafóricas 

(Veículos) identificadas nos corpora trabalhados. 

3. Observar as principais características semânticas da ansiedade nos frames3 da 

emoção e da doença, que são discursivamente percebidas em textos não 

especializados. 

 

Esses objetivos são traduzidos nas seguintes perguntas de pesquisa que nortearão 

este estudo: 

a) Quais os níveis de organização conceptual que permeiam o MCI de ansiedade?  

b) Que metáforas conceptuais subjazem ao discurso sobre as emoções ansiosas? 

c) Como os frames da emoção e da doença são discursivamente realizados no MCI de 

ansiedade? 

 

                                                           
3 O termo “frame” será explicado nos capítulos 2 e 3 deste estudo, por enquanto, importa dizer que se trata de 
um termo para referenciar conceitos relacionados e estruturados cognitivamente entre si. Trata-se de uma 
designação que é similar aos conceitos de enquadre, modelos cognitivos, modelos culturais, script e cenário, 
vistos em trabalhos de diversos pesquisadores. 
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Além dessas perguntas, pretendemos, a partir dos resultados da pesquisa, promover 

uma reflexão acerca da seguinte questão: 

- Como a metaforização da doença contribui para a conceptualização da emoção da 

ansiedade como patologia? 

 

1.3 Hipótese 

 

Com base na asserção de Lakoff e Johnson (1980 [2002]), de que  

metáforas podem criar realidades, especialmente realidades sociais. A 
metáfora pode guiar a ação futura. E tais ações se ajustarão claramente à 
metáfora. Por sua vez, isso reforça a capacidade da metáfora em tornar a 
experiência coerente (p.156)4. 
 

acreditamos que a metáfora da doença, conceptual e linguisticamente estruturada, provoque 

ou reforce novos comportamentos, tanto da sociedade perante o sujeito adoentado, quanto do 

sujeito adoentado perante si mesmo. Trabalhamos com a hipótese de que o domínio da doença 

não ressignifica a emoção da ansiedade, apenas estende o seu sentido. A compreensão do 

frame da emoção e do frame da doença é imprescindível para identificarmos modelos que se 

apoiam principalmente no esquema de teorias populares de emoções proposto em Kövecses 

(2000, 2008).  

Além dessa hipótese baseada em Kövecses, trabalhamos com uma outra hipótese: a de 

que os estados mentais da “crença” e do “desejo” são considerados fatores de extrema 

relevância na realização das emoções ansiosas. Essa hipótese fundamenta-se em:  

- os trabalhos de cognitivistas como Lazarus (1991) e Smith e Lazarus (1990), que 

sugerem que entre o evento (causa da emoção) e a emoção existe um elemento de apreciação 

que interliga a ambos, numa sequência do tipo evento / avaliação / emoção. Esse elemento 

cognitivo avalia o evento conferindo-lhe um valor positivo ou negativo que provoca a emoção 

e suas sensações. Apesar de Kövecses usar a ideia de avaliação em várias de suas conclusões, 

esse elemento não figura no seu esquema geral de emoções composto por causa da emoção / 

emoção / (controlar a emoção) resposta. Nesse sentido, a avaliação é parte da crença, ou 

contribui com ela. 

- a proposta de Searle acerca dos chamados estados intencionais básicos (crença e 

desejo), dos quais, segundo alguns filósofos, emergeriam uma série de estados intencionais – 

o pesar, a expectativa, o temor etc. – composta por esses dois estados básicos. Para Searle 

                                                           
4 “Metaphors may create realities for us, especially social realities. A metaphor may thus be a guide for future 
action. Such actions will, of course, fit the metaphor. This will, in turn, reinforce the power of the metaphor to 
make experience coherent”. 
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(1983 [2002], p.51), não se trata de estados mais básicos, mas de “formas estioladas de 

experiências mais primordiais no perceber e no fazer”. Considerados “estados básicos” ou  

“formas estioladas”, a crença e o desejo possuem relevância na efetivação de uma emoção. 

Não se pode dizer que essas hipóteses serão “provadas” ou “refutadas”, quer por 

métodos quantitativos, quer por métodos experimentais. Mas que, devido ao caráter 

qualitativo desta pesquisa, servirão como ideias norteadoras do processo investigativo, sendo 

exploradas no decorrer do estudo. 

 

1.4 Organização dos capítulos 

 

O primeiro capítulo desta pesquisa destinou-se a um preâmbulo sobre as questões 

referentes à ansiedade em nossos dias; justificando uma pesquisa dentro dos modelos teóricos 

da Linguística Sociocognitiva, e expondo os objetivos, as perguntas de pesquisa e as hipóteses 

norteadoras. 

O segundo capítulo fornecerá uma visão geral do arcabouço teórico da pesquisa, 

começando com a visão clássica de metáfora, a metáfora do canal, a concepção da Teoria da 

Metáfora Conceptual (TMC), e desenvolvimentos posteriores à TMC, como os conceitos 

emocionais, a mescla conceptual (blending), e as pesquisas sobre metáfora e doença.   

O terceiro capítulo tratará da metodologia e da análise de dados. Discorreremos sobre 

os procedimentos analíticos, a escolha e justificativa dos corpora, o método PIM do grupo 

PRAGGLEJAZ5, a ser adotado aqui. Os resultados obtidos na análise serão apresentados. 

O quarto capítulo tratará do conceito de ansiedade mediante a interpretação dos dados 

dos corpora. Interpreta-se questões relativas às metáforas primárias, à metáfora da doença, às 

metonímias, aos conceitos relacionados e aos modelos cognitivos que são partes da estrutura 

“macro” do MCI da ansiedade. 

O quinto capítulo tratará das conclusões obtidas na pesquisa e das últimas 

considerações a respeito do tema. 

 

 

 

                                                           
5 O PRAGGLEJAZ é formado por pesquisadores interessados em estudos da metáfora. A disposição das letras 
que formou o nome do grupo representa cada pesquisador. Faziam parte da formação original os seguintes 
membros: Peter Crisp (University of Hong Kong), Raymond Gibbs (University of California, Santa Cruz), Alice 
Deignan (University of Leeds), Graham Low (University of York), Gerard Steen (Vrije University of 
Amsterdam), Lynne Cameron (University of Leeds/The Open University), Elena Semino (Lancaster University), 
Joe Grady (Cultural Logics), Alan Cienki (Emory University), and Zoltan Kövecses (Eötvös Loránd University).  
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2. SOBRE A METÁFORA, A EMOÇÃO E A DOENÇA: FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

 

O arcabouço teórico da pesquisa aqui proposta emerge, fundamentalmente, da área da 

Linguística Cognitiva, que tem a metáfora como um dos seus principais objetos de estudo. A 

opção por esse viés teórico deve-se ao fato de que o estudo das emoções e suas instanciações 

na linguagem deve passar, em primeiro lugar, pela forma como tais emoções são estruturadas 

sociocognitivamente, o que irá determinar a maneira pela qual as percebemos, delas fazemos 

sentido e sobre elas agimos. 

Sendo assim, este capítulo terá como objetivo discutir a abordagem sociocognitiva da 

metáfora, de um modo geral, e os estudos mais específicos em torno das metáforas, das 

emoções e da doença. Divide-se, portanto, em três eixos principais:  

• a metáfora: as tradições objetivistas subjacentes ao que hoje é conhecido como 

“visão tradicional da metáfora”, a metáfora do canal de Reddy, a Teoria da Metáfora 

Conceptual, a mescla conceptual de Fauconnier e os conceitos de MCI e frame; 

• a emoção: algumas questões clássicas sobre a emoção, o direcionamento da emoção 

perspectivado pela avaliação do evento em Lazarus e pela intencionalidade em Searle e, em 

seguida, o estudo das metáforas conceptuais das emoções, os conceitos emocionais, e a 

relação entre conceitos universais e variação cultural; 

• a doença: a conceituação da doença a partir de estudos que relacionam metáforas a 

doenças, e, por fim, e mais especificamente, a metáfora conceptual na compreensão da 

doença. 

 

2.1 A metáfora 

 

Nesta seção, discutiremos, brevemente, como o percurso dos estudos da metáfora, ao 

longo de mais de dois milênios, culminou, no século XX, no que é hoje visto por especialistas 

como uma quebra de paradigma. Como veremos, essa ruptura foi motivada pelo deslocamento 

conceitual da metáfora que, como objeto de reflexão, deixa de ser abordada somente como 

uma figura de linguagem, um substituto supérfluo para o que seria o “verdadeiro sentido” – o 

sentido literal –, para tornar-se uma figura de pensamento.  

 

2.1.1 Breve histórico da reflexão sobre a metáfora 

 

Na cultura ocidental,  o fenômeno da metáfora  tornou-se  objeto de reflexão desde  a  
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antiguidade clássica, através dos estudos filosóficos gregos. Não é por acaso que a etimologia 

da palavra seja dicionarizada como sendo de origem grega: µεταφορά (metaphorá). O 

Dicionário Houaiss (2009) informa que a origem do nome advém do verbo metaphérō, 

formado pelos elementos composicionais met(a)- e -fora. Dentre as significações possíveis, o 

prefixo met(a)- implica o sentido de “mudança de lugar ou de condição”, e o elemento 

pospositivo -foria, com variações -foro e -fora, remete à noção de “levar, carregar à frente”. 

Tematizada pelos gregos como um fenômeno de linguagem/discurso, a metáfora era 

considerada uma questão de transposição de nomes, tendo Aristóteles como principal 

idealizador. Mas, quanto à questão dos nomes, de um modo geral, Aristóteles não foi o 

primeiro a refletir sobre o assunto; pois seus antecessores, Sócrates, na voz de Platão, e os 

sofistas já desenvolviam debates antagônicos sobre a visão de linguagem e a correção dos 

nomes. 

No diálogo Crátilo, Platão confronta visões opostas: a defesa de que os nomes são 

representações fiéis dos objetos no mundo e a defesa de que os nomes são produtos de uma 

convenção social. Embora, no diálogo platônico, a fala de Sócrates não se conclua 

diretamente a nenhuma dessas visões antagônicas, ela deixa transparecer a relevância da 

verdade sobre a questão dos nomes e a possibilidade da palavra representar o falso e o 

verdadeiro: “sabes que a palavra indica o sentido de todas as coisas (pan), e circula e sempre 

está em movimento, e que é de natureza híbrida, tanto verdadeira quanto falsa” (PLATÃO, 

Crátilo, 408c). Platão advoga que as coisas possuem uma essência independente da 

experiência humana; essa é uma verdade que ultrapassaria a convenção. Nesse sentido, 

segundo Martins (2007, p.448), se assumirmos a essência das coisas, então diremos que “há 

quanto a elas uma verdade única e fixa, que transcende a experiência humana concreta e vária 

do real” (grifos da autora). 

Essa verdade, que transcende a percepção humana, é bem exemplificada na alegoria 

platônica da caverna. No momento em que o homem sai da caverna e percebe que toda a sua 

experiência perceptiva anterior era falsa, a realidade de sombras moventes dá lugar à 

realidade de luz, externa à caverna. É nesse momento que Platão inclui o dever moral de 

comprometimento com a verdade: “segundo entendo no limite do cognoscível é que se avista, 

a custo, a ideia do Bem; e uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de 

quanto há de justo e belo” (PLATÃO, A República, VII, 517c). O conhecedor da verdade deve 

estar com ela comprometido, deve retornar à caverna e divulgar a verdade aos que lá se 

encontram. 

Enquanto que Platão adotava uma postura essencialista/realista, Aristóteles adotava 

uma postura mais mentalista, apesar de ambos estarem comprometidos com a objetividade da 
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língua em relação ao mundo. A diferença preponderante era que Aristóteles propunha uma 

relação tripartite entre linguagem-alma-realidade, enquanto que Platão focava apenas a 

relação díade linguagem-realidade (MARTINS, 2007, p.464).  

Várias das discussões platônicas e aristotélicas foram problematizadas para rebater o 

relativismo dos sofistas. Para sofistas célebres, como Protágoras, há dois argumentos para 

todas as coisas, sendo opostos um ao outro (cf. DIELS; KRANZ, 1952, 80A1; KERFERD 

1981 [2003], p.145); com isso criava-se a crença de que é possível debater qualquer um dos 

lados de uma questão com igual sucesso. Górgias, outro célebre sofista, era conhecido por 

seus procedimentos de oratória, “tirando partido do ritmo e da harmonia formal, dos 

paradoxos e das antíteses” (SOUSA; PINTO, 2005, p.96), até mesmo pelo uso de eufemismos 

e metáforas (cf. DIELS; KRANZ, 1952, 82B5,15-16; PREZOTTO, 2009, p.16). Há 

manuscritos que apontam para a possibilidade de Górgias ter escrito um tratado técnico sobre 

retórica (KERFERD, 1981 [2003], p.80); mesmo assim, Aristóteles criticava o sofista ao dizer 

que suas metáforas eram rebuscadas e frívolas:  
 

O quarto de tipo de frivolidade reside nas metáforas [...] Algumas, porém, 
não resultam claras se provierem de algo muito afastado, tal como Górgias 
ao formular “atos pálidos e exangues”, e “semeaste vergonhosamente, 
improficuamente ceifaste”. (ARISTÓTELES, Retórica, 1406b) 
 

A tentativa de Aristóteles de fugir à suposta frivolidade e à relativização sofísticas foi 

o que induziu a escrita de vários dos seus trabalhos. A Retórica e a Poética são tratados 

responsáveis por tornar Aristóteles um dos primeiros pensadores a abordar explicitamente a 

metáfora, fato que deve ter contribuído para a vinculação, quase automática, da metáfora a 

essas disciplinas clássicas.  

Em Poética, o filósofo fornece uma das definições mais conhecidas: “a metáfora 

consiste no transportar para uma coisa o nome de outra, ou do gênero para a espécie, ou da 

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

(ARISTÓTELES, Poética, XXI, 1457b). Leezenberg (2001, p.34) afirma que a transferência 

por analogia, em Aristóteles, pode ser compreendida pela equação A : B = C : D, pela qual se 

realiza a analogia aristotélica entre o escudo de Ares e a taça de Dionísio, nas afirmações 

cruzadas de “o escudo de Dionísio” e “a taça de Ares”. A transferência por analogia é a que 

mais converge com a visão atual de metáfora. 

Já em Retórica, o filósofo introduz um tópico sobre metáfora em que afirma que as 

palavras já conhecidas por nós causam sensações agradáveis, enquanto que, “há palavras que 

nos são desconhecidas, embora as conheçamos no seu sentido apropriado, mas é sobretudo a 

metáfora que provoca tal” (ARISTÓTELES, Retórica, 1410b). Aristóteles propõe que é 
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através da metáfora que dizemos algo novo, mas, ao mesmo tempo, deixa à interpretação 

alheia se esse fenômeno trata apenas de transferência de nomes, ou se trata, também, de 

transferência de significados (cf. LEEZENBERG, 2001, p.38).  

Essa tradição greco-clássica prevaleceu ao longo dos séculos, mas com algumas 

limitações. De acordo com Ricoeur (1975 [2000], p.17), “o paradoxo histórico do problema 

da metáfora é que ele chegou até nós por meio de uma disciplina que morreu em meados do 

século XIX”. Para o filósofo francês, a Retórica de Aristóteles, além de “morta”, foi também 

“amputada”, pois, originalmente, abrangia os campos de teoria da argumentação (inventio), de 

teoria da composição do discurso (dispositio) e de teoria da elocução (elocutio). No entanto, 

apenas a teoria da elocução ficou em evidência nos últimos séculos, devido ao gosto de 

classificar figuras de linguagem (tropologia). 

Barthes (1970) expõe as cinco partes da antiga techné retórica: inventio, dispositio, 

elocutio, actio e memoria. Para o autor, as três primeiras são as mais importantes e são as que 

foram responsáveis por alimentar a retórica para além da antiguidade, com ênfase maior, 

como já vimos, na elocutio. Em suas palavras: 

 
1. INVENTIO/Euresis   invenire quid dicas encontrar o que dizer 
2. DISPOSITIO/Taxis  inventa disponere pôr em ordem o que se 

encontrou 
3. ELOCUTIO/Lexis  ornare verbis  acrescentar o ornamento de  

palavras, de figuras 
4. ACTIO/Hipocrisis   agere et pronuntiare reproduzir o discurso como  

um ator: gestos e dicção 
5. MEMORIA/Mnemé   memoriae mandare recorrer à memória6 
      (BARTHES, 1970, p.197) 
 

Por conta da ênfase dada à elocutio, a retórica esteve restrita à tropologia (tipologia de 

tropos), o que resultou em uma visão igualmente restrita sobre a metáfora, pelo fato de ser 

considerada a principal figura dentre os tropos. Contudo, antes do declínio quase que absoluto 

da retórica ocorrido no século XIX, essa já perdia força na Idade Moderna, diante das 

disciplinas ou vertentes epistemológicas surgidas a partir do século XVI: o cartesianismo e o 

empirismo. Pois por ser uma disciplina reduzida aos tropos, sem conexões com a inventio e a 

dispositio, passou a ser vista apenas como um ornamento: “se a considerarmos (pela educação 

jesuíta), não é de todo lógica, mas apenas uma cor, um ornamento que acompanha de perto 

aquilo que é ‘natural’”7 (BARTHES, 1970, p.192, grifos do autor). 

                                                           
6 “1. INVENTIO/Euresis – invenire quid dicas – trouver quoi dire /2. DISPOSITIO/Taxis – inventa disponere – 
mettre em ordre ce qu’on a trouvé / 3. ELOCUTIO/Lexis – ornare verbis – ajouter l’ornement des mots, des figures 
/ 4. ACTIO/Hipocrisis – agree et pronuntiare – jouer le discours comme un acteur: gestes et diction / 5. 
MEMORIA/Mnemé – memoriae mandare – recourir à la mémoire”. 
7 “si on la tolère (dans l'enseignement jésuite), n'est plus du tout une logique, mais seulement une couleur, un 
ornament, que l'on surveille étroitement au nom du ‘naturel’". 
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Mas o cartesianismo e o empirismo não eram uma tendência unânime; havia aprecia-

ções de menor repercussão em favor da retórica, como ocorre em Giambattista Vico (1711-41 

[1996]). De acordo com a Stanford Encyclopedia of Philosophy, Vico questionava a educação 

moderna, dizendo que essa “sofria desnecessariamente por ignorar o ars topica que encoraja o 

uso da imaginação e da memória na organização do discurso para uma eloquente persuasão”8. 

Vico, enquanto professor de retórica em Nápoles, buscava manter o prestígio de sua disciplina 

e possuía uma visão de metáfora que estava além da mera transposição de nomes: 

 

Dentre todos os tropos, se você considerá-los pelo esplendor ou pela 
utilização, claramente o principal deles é a metáfora. De fato, não há outro 
tropo mais frequente ou mais alegre e luminoso. Ela é a luz e a estrela da 
oração, uma breve semelhança constrita no interior de uma palavra, e que 
contribui para a plenitude, a grandiosidade e a clareza do discurso. [...] Essas 
metáforas merecem um elogio especial pelo fato de darem a coisas 
inanimadas animação e movimento, tais como “o rio Araxes se indignou de 
encontrar a ponte”9. (VICO, Institutiones Oratoriae, Part II, 1711-41 [1996], 
p.139) 
 

O pensamento de Vico, no entanto, não conseguiu sobressair-se frente às posturas 

empiristas e cartesianas vigentes à época. Locke, em seu famoso e influente Um ensaio sobre 

o entendimento humano, publicado originalmente em 1690, assim se refere à retórica (com 

claras implicações para a postura empirista diante da metáfora): 

 

se queremos falar das coisas como elas são, temos de reconhecer que toda a 
arte da retórica, excetuando aquilo que respeita à ordem e à clareza, que 
todas as aplicações artificiais e figurativas das palavras criadas pela 
eloquência, servem apenas para insinuar ideias erradas, para excitar as 
paixões, e assim para nos conduzir ao erro. (LOCKE, Livro III, cap.10, §34) 
 

Vereza (2012) traça um paralelo entre a restrição imposta à retórica e àquela 

direcionada à metáfora. A autora acredita que, como a metáfora, dentro da visão tradicional, é 

abordada como uma figura de linguagem, um tropo ornamental, e a retórica ficou restrita 

essencialmente a uma tropologia, o descrédito com a retórica certamente implicava um 

descrédito com a metáfora, e por razões muito semelhantes: ambas supostamente 

distanciavam tanto o pensamento quanto a linguagem da verdade, direcionando-os ao erro.  

Já no século XX, o filósofo Max Black (1962) introduziu uma mudança de postura em 

relação à crença de que a metáfora seja uma símile condensada: “uma declaração metafórica 

não é um substituto para uma comparação formal ou para algum outro tipo de declaração 
                                                           
8 “modern education suffers unnecessarily from ignoring the ars topica (art of topics) which encourage the use 
of imagination and memory in organizing speech into eloquent persuasion”. 
9 “Of all tropes, whether you consider them for splendor or their usage, easily the principal one is the metaphor. 
Indeed, there is no other trope more frequent or more gaily colored and luminous. It is the light and star of 
oration, a brief similitude constricted into one word, and contributes to the fullness, the majesty, and the clarity 
of the oration. […] Those metaphors deserve special praise which give to inanimate things animation and 
movement such as – ‘Araxes chafing to be bridged’”. 
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literal, mas possui suas próprias capacidades distintivas e suas próprias realizações”10 (p.37). 

Black (1962) defende uma visão interacional da metáfora, por constatar que a metáfora não 

compara similaridades pré-existentes; na verdade, ela “cria a similaridade” entre os termos da 

realização metafórica. Sua argumentação envolve aspectos cognitivos que não se resumem à 

visão de comparação ou de substituição por analogia: “quando usamos uma metáfora, temos 

dois pensamentos de coisas diferentes que são conjuntamente ativados e suportados por uma 

única palavra, ou frase, e que o significado é resultante dessa interação”11 (BLACK, 1962, 

p.38). Nesse sentido, Black reconhece que sua abordagem possui semelhanças com a 

abordagem de Richards (1936), quando esse sugeriu que a metáfora possui duas ideias “que 

(co)operam em um significado inclusivo”12 (RICHARDS, 1936, p.119). 

Embora a visão de Black aponte para um rompimento entre a dualidade objetivismo e 

subjetivismo, essa dualidade só é formalmente rompida com a proposta do Metaphors we live 

by. Lakoff e Johnson (1980 [2002]) se referem a essa divisão de pensamentos como mito do 

objetivismo e mito do subjetivismo.  

A racionalidade, a verdade, a precisão e a fixidez do significado das palavras são 

características que refletem o mito do objetivismo, enquanto que as emoções, as intuições, a 

imaginação e a sensibilidade estética são traços que refletem o mito do subjetivismo. No 

primeiro caso, a metáfora distanciaria o sentido da verdade do mundo real, expresso pelo 

sentido literal,  daí a sua rejeição pelos objetivistas. No segundo caso, a metáfora seria um ato 

de pura imaginação individual, que aproximaria a significação do mundo da intuição, que 

seria a “verdade” mais significativa. Lakoff e Johnson (1980 [2002]) acreditam que a 

formulação do conceito de “metáfora conceptual” de uma certa forma desconstrói essa 

dicotomia, pelo fato de a teoria da metáfora conceptual negar a “verdade absoluta” presente 

no objetivismo, ao mesmo tempo em que nega a relativização total implícita no subjetivismo. 

A tentativa de resolução desse impasse estaria na sugestão do mito do experiencialismo 

O mito do objetivismo assume que a metáfora sempre pode ser evitada ao se falar 

objetivamente (LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002], p.187); porém, o que o objetivismo não 

leva em conta é que as sentenças não metafóricas só são consideradas verdadeiras porque há 

uma base experiencial na sua compreensão. Uma sentença considerada verdadeira pelo 

objetivismo acaba necessitando de fatos como: compreensão da oração, compreensão da 

situação, projeção de uma orientação, evocação de uma gestalt experiencial e compreensão 

                                                           
10 “Metaphorical statement not a substitute for a formal comparison or any other kind of literal statement, but 
has its own distinctive capacities and achievements”. 
11 “when we use a metaphor we have two thoughts of different things active together and supported by a single 
word, or phrase, whose meaning is a resultant of their interaction”. 
12 “which co-operate in an inclusive meaning”. 
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das categorias e do protótipo (LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002], p.169). Com essa 

constatação, os autores demonstram que uma sentença, tanto sem metáforas quanto com 

metáforas, necessita dos mesmos elementos para ser considerada verdadeira, portanto, a 

compreensão da verdade  apoia-se na dimensão experiencialista da produção de sentidos.  

 

Vimos, até aqui, que a metáfora é formalmente relacionada aos estudos da poética e da 

retórica desde a antiguidade clássica. E por ser relacionada à retórica, a metáfora herdou os 

mesmos assentimentos dessa disciplina ao longo dos séculos, incluindo alguns estereótipos 

como o da falta de comprometimento com a verdade. Isso revela o débito histórico para com a 

metáfora, pelo fato de ter-se desconsiderado o seu papel na conceptualização e no raciocínio 

humano (cf. JOHNSON, 2008, p.39). Mesmo assim, vimos que, nos últimos três séculos, 

alguns pensadores (Vico, Richards e Black) começaram a assinar a relevância da metáfora 

como um tipo de pensamento que excede o valor puramente ornamental e, portanto, 

cognitivamente nulo, dos tropos. 

Todo esse percurso leva-nos à quebra de paradigma ocorrida nos estudos da metáfora,  

com a formalização da teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Johnson. Em certo sentido, 

essa teoria foi inspirada pela publicação do artigo Metáfora do canal de Reddy, como 

veremos a seguir. 

 

2.1.2 A metáfora do canal 

 

A grande mudança ocorrida nos estudos da metáfora se deveu, principalmente, ao 

deslocamento de seu locus (VEREZA, 2010) do nível da linguagem para o nível do 

pensamento. Um dos primeiros a desenvolver essa perspectiva foi Michael Reddy, que antes 

mesmo de publicar o artigo The Conduit Metaphor,em 1979, já desenvolvia estudos sobre 

semântica e metáfora. Lakoff (2006, p.186) reconhece o pioneirismo de Reddy ao demonstrar 

que sua metáfora é um processo indispensável na forma de conceptualizarmos o mundo. 

Reddy (1979 [1993]) apresenta um grande número de exemplos que evidenciariam a 

metáfora do canal, sendo o primeiro deles: 

(1) Try to get your thoughts across better.  
(Tente fazer seus pensamentos passarem melhor) 
 
Segundo ele, não haveria em (1) uma metáfora viva, mas uma metáfora morta13 (con- 

                                                           
13 A nomenclatura "metáfora morta" ou "viva" tem sido preterida por boa parte dos pesquisadores em metáfora. 
Neste caso, usamos de maneira localizada por ser o mesmo termo usado em Reddy (1979 [1993], p.166): dead 
metaphor. 
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vencional); afinal, do ponto de vista literal, ninguém pode “passar pensamentos” (get thoughts 

acroos) enquanto conversa; muito menos, ninguém pode “recebê-los”. Não se pode passar 

ideias nem transferir sentimentos; o que ocorre é um sistema lógico, denominado metáfora do 

canal/conduto (conduit metaphor), que organiza nossa maneira de pensarmos a comunicação. 

Nesse sistema, a linguagem serve de conduto para os pensamentos que são entificados em 

palavras, sintagmas, frases, parágrafos, e assim por diante. Esses pensamentos são enviados 

através da fala e da escrita para outra pessoa, em um processo tão simples que faz parecer que 

qualquer falha na comunicação se deva ao mau falante que não soube transferir seus 

pensamentos, ou ao ouvinte, que não soube fazer algo tão simples quanto receber um pacote. 

Reddy (1979 [1993]) levantou mais de cento e cinquenta exemplos da língua inglesa, 

evidenciando que a nossa forma de ver a linguagem se organiza dentro do sistema da metáfora 

do canal. Contudo, sabendo que esse sistema não explicava muitos problemas da 

comunicação, propôs uma alegoria dos “construtores de instrumentos” (toolmakers) para 

apresentar o paradigma da subjetividade radical na comunicação.  

No paradigma dos construtores de instrumentos, algumas pessoas vivem em ambientes 

completamente isolados umas das outras, unidas através de um eixo circular. Mesmo assim, 

aprenderam a trocar comunicações entre si em um mecanismo pelo qual só é possível colocar 

e retirar folhas rústicas de papel. Uma pessoa A descobriu um instrumento X que serve para 

juntar as folhas secas sem danificar as plantas, faz então, um desenho no papel com instruções 

para fazer X, e coloca-o no eixo para as pessoas B, C e D. Como resultado, a pessoa B que 

habita um ambiente mais rochoso e com pouca vegetação, cria um instrumento X, acreditando 

que sirva para desenterrar pedras pequenas, mas considerando pesado, pois não sabe que o 

construiu com materiais diferentes. B desenha novas adaptações no seu catador de pedras e 

coloca para todos no eixo central. O construtor A recebe as modificações e reconstrói X,porém 

não entende como aquilo possa ser útil no seu ambiente de floresta. Enquanto isso a pessoa C 

precisa limpar um pântano, e a pessoa D constrói um arpão para pescar no seu lago.  

Apesar de crer que a alegoria dos construtores reflita bem mais adequadamente o que 

acontece na interação social, ou seja, o fato de que “a comunicação humana quase sempre se 

perderá, a menos que muita energia seja consumida”14 (REDDY, (1979 [1993], p.174), Reddy 

aponta para a impossibilidade dessa alegoria tomar o lugar da metáfora do canal no 

pensamento e na linguagem. Haveria um “conflito de enquadramento” (frame conflict) entre  

as duas metáforas, sendo que a metáfora do canal, apesar de, segundo Reddy, reduzir 

significativamente o que acontece na comunicação, é a que predomina na cognição, sendo 

inscrita, como os exemplos comprovam, fortemente na linguagem. 
                                                           
14“Human communication will almost always go astray unless real energy is expended”. 
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A ubiquidade da metáfora do canal abriu a possibilidade de se postular um nível de 

metáfora para além de seu uso linguístico. Ou seja, a metáfora produz sentidos no nível 

cognitivo, determinando maneiras de se pensar e falar sobre determinadas áreas da 

experiência. Foi essa grande virada no estatuto epistemológico da metáfora que inspirou 

Lakoff e Jonson (1980 [2002]) a formular, mais sistematicamente, a teoria da metáfora 

conceptual, que veremos a seguir. Em relação ao nosso objeto de pesquisa, vale ressaltar que, 

da mesma forma que Reddy buscou descrever a metáfora por trás do que pensamos e dizemos 

sobre a comunicação, este estudo explorará as metáforas subjacentes à ansiedade, observando 

as expressões linguísticas que a evidenciam.  

 

2.1.3 A teoria da metáfora conceptual 

 

De maneira quase consecutiva a Reddy, Lakoff e Johnson (1980 [2002]) publicaram o 

livro que dá origem à formalização da teoria da metáfora conceptual, intitulado Metaphors we 

live by15. Nesse livro, o nível cognitivo da metáfora é ampliado a uma grande quantidade de 

conceitos cotidianos; enquanto que o Conduit Metaphor estava mais focado no 

funcionamento da linguagem e suas condições de falha e sucesso. Com a discussão de Lakoff 

e Johnson, a metáfora deixa de ser apenas uma figura de linguagem, para ser uma figura de 

pensamento, visto que é um processo natural da cognição humana a compreensão de algo em 

termos de outro.  

Sobre a base da evidência linguística, temos descoberto que a maior parte do 
nosso sistema conceptual é de natureza metafórica. E temos encontrado uma 
forma de começar a identificar detalhadamente quais metáforas que 
estruturam a maneira como percebemos, como pensamos e como agimos16. 
(LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002], p.4) 
  

Dito isso, os autores iniciam uma explanação através da metáfora DISCUSSÃO É 

GUERRA, a fim de demonstrar que, na língua inglesa, e em muitas línguas ocidentais, o 

processo de argumentar/discutir é conceptualizado como uma guerra (por exemplo: Ele 

vencerá o debate / Os argumentos não foram fortes suficientemente para vencer a discussão) 

Desde então, convencionou-se entre as pesquisas da área que, ao se referir a metáforas com 

caracteres em caixa alta, dever-se-ia entender que essas metáforas significam conceitos 

metafóricos.  

                                                           
15 O livro possui uma edição em língua portuguesa, publicada em 2002. A tradução foi realizada pelo Grupo de 
Estudos da Indeterminação e da Metáfora (GEIM), coordenado por Mara Sophia Zanotto. 
16 “Primarily on the basis of linguistic evidence, we have found that most of our ordinary conceptual system is 
metaphorical in nature. And we have found a way to begin to identify in detail just what the metaphors are that 
structure how we perceive, how we think, and what we do”. 
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Ao sistematizar os conceitos metafóricos, alerta-se que essas relações ao mesmo 

tempo em que destacam alguns aspectos, ocultam outros. Pois enquanto estamos preocupados 

com os aspectos bélicos da discussão, por exemplo, esquecemos os possíveis aspectos 

cooperativos presentes dentro de cada lado envolvido na guerra. Contudo, ao se perder, há 

também um ganho figurativo e imaginativo que as formas literais ordinárias não alcançariam.  

Assim, Lakoff e Johnson (1980 [2002]), fornecem a primeira tipologia de figuras no 

nível cognitivo, como veremos a seguir. 

Metáforas estruturais são aquelas em que um conceito está estruturado 

metaforicamente em termos de outro, como nos exemplos DISCUSSÃO É GUERRA e A VIDA É 

UMA VIAGEM (Vou mudar os rumos da minha vida), EMOÇÃO É DOENÇA17 (médicos vão 

prescrever livros para pacientes com ansiedade).  

Metáforas orientacionais referem-se à orientação espacial do tipo cima-baixo, dentro-

fora, diante-detrás, profundo-superficial, central-periférico, que são perceptíveis na 

conceptualização de conceitos abstratos, como nos exemplos: BOM É PARA CIMA (fiz um 

trabalho de alta qualidade), ANSIEDADE É PARA DENTRO (a ansiedade é internalizante). 

Metáforas ontológicas surgem de nossas experiências com objetos físicos e com os 

nossos próprios corpos. Dentro dessas, há uma variedade ampla de metáforas: 

• metáforas de entidade e substância ocorrem quando acontecimentos, emoções, 

ideias, atividades, etc. são identificadas como entidades ou substância; dessa forma, 

podemos categorizá-las, agrupá-las, quantificá-las, e assim, raciocinar sobre elas. Por 

exemplo, ANSIEDADE É OBSTÁCULO (ele conseguiu superar o transtorno de ansiedade) 

e ANSIEDADE É PROJÉTIL (ansiedade atinge cerca de 12% dos brasileiros); 

• metáforas de recipiente ocorrem pela experiência que temos com o nosso próprio 

corpo e com os outros corpos. Os corpos são considerados recipientes, com uma 

superfície limitada e uma orientação dentro/fora, interno/externo, por exemplo, 

CAMPOS VISUAIS SÃO RECIPIENTES (algo está fora do seu campo de visão) e PÂNICO É 

RECIPIENTE (quando entro em pânico); 

• metáforas de personificação ocorrem quando uma metáfora de entidade realiza-se 

especificamente como uma pessoa. Como ocorre com ANSIEDADE É UMA PESSOA 

(você precisa acalmar a ansiedade) e com PÂNICO É UM INIMIGO (ele sofreu um 

ataque de pânico). 

Os conceitos metonímicos nos permitem conceptualizar uma coisa em virtude de sua 

relação de contiguidade com outra. Dentre muitas, servem como exemplos A PARTE PELO 

                                                           
17 Incluímos, como exemplos das categorias de metáforas conceptuais, algumas ocorrências retiradas do nosso 
corpus. 
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TODO (há muitas cabeças boas na universidade = gente inteligente), O CONTROLADOR PELO 

CONTROLADO (Napoleão perdeu em Waterloo = soldados de Napoleão), O LUGAR PELA 

INSTITUIÇÃO (o Palácio do Planalto não se pronunciou sobre o fato = presidência). No caso 

das emoções, Kövecses (2008, p.133) afirma que é muito comum ocorrerem metonímias de 

EFEITO DA EMOÇÃO PELA EMOÇÃO.  

 

2.1.4 Teoria integrada da metáfora primária 

 

Vários encaminhamentos teórico-analíticos desta pesquisa estão apoiados no conceito 

de “metáfora primária”. Importa conhecermos, portanto, o conceito de metáfora primária e o 

seu alcance na teoria integrada da metáfora primária.  

Após a introdução da teoria da metáfora conceptual, alguns trabalhos da década de 

1990 sobre confluência de domínios, experiências universais, teoria neural e mescla 

conceptual contribuíram para a formalização da teoria integrada da metáfora primária. A 

formulação dessa teoria é composta por quatro elementos teóricos, complementares entre si. 

Parte 1: a teoria da confluência18 de Christopher Johnson (1997) propõe a tese de que 

crianças menores não diferenciam os juízos e experiências subjetivas das experiências 

sensoriomotoras. As associações são construídas automaticamente entre dois domínios no 

período da confluência. Em seguida, as crianças tornam-se capazes de separar os domínios, 

mas a associação cognitiva entre os domínios persiste. 

Parte 2: a teoria da metáfora primária de Grady (1997) postula que todas as metáforas 

complexas são “moleculares”, ou seja, são formadas por partes “atômicas” chamadas de 

metáforas primárias. Essas possuem uma estrutura mínima que alcança a experiência 

cotidiana de forma natural, automática e inconsciente, formando confluências universais que 

levam a metáforas conceptuais universais (ou generalizadas). 

Parte 3: a teoria neural da metáfora de Narayanan (1997) afirma que associações do 

período da confluência são ativações neurais que resultam em conexões neurais permanentes. 

O nível neural ocorre quando uma sequência de ativações neurais A resulta numa ativação 

neural adicional B. Se B está conectado a um grupo neuronal C na rede que caracteriza outro 

domínio conceptual, então B ativa C. Isto constitui a implicação metafórica: a ativação de B é 

uma implicação literal; C é metaforicamente ligado a B pois está em outro domínio 

conceptual; portanto a ativação de C é uma implicação metafórica.  

Parte 4: a teoria da mesclagem conceptual de Turner e Fauconnier (1995) diz que 

domínios conceptuais diferentes podem ser coativados, sob certas conexões através dos 
                                                           
18 Theory of conflation. 
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domínios que levam a novas inferências. Essas mesclas conceptuais podem ser convencionais 

ou completamente originais. 

Cada um dos elementos teóricos foi desenvolvido de maneira independente, mas as 

quatro partes tornaram-se coerentes na integração proposta por Lakoff e Johnson (1999). Os 

mecanismos dessa integração teórica evidenciam um sujeito que não possui totalidade de 

deliberação sobre sua consciência, e isso é perceptível na seguinte asserção: “nós não temos 

escolha nisso. Por causa da forma como as conexões neurais são formadas durante o período 

de confluência, todos nós pensamos usando centenas de metáforas primárias”19 (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999, p. 47).  

Para dar maior suporte à teoria, os autores citam vários exemplos de metáforas 

primárias, entre eles: AFETO É CALOR (They greeted me warmly / Eles me cumprimentaram 

calorosamente), IMPORTANTE É GRANDE (Tomorrow is a big day / Amanhã será um grande 

dia), FELIZ É PARA CIMA (I’m feeling up today / Hoje estou me sentindo para cima), 

DIFICULDADES SÃO CARGAS (She’s  weighed down by responsibilities / Ela está sob o peso 

das responsabilidades), SIMILARIDADE É PROXIMIDADE (These colors aren’t quite the same, 

but they’re close / Essas cores não são exatamente as mesmas, mas são próximas), 

CATEGORIAS SÃO RECIPIENTES (Are tomatoes in the fruit or vegetable category? / Tomates 

estão na categorias das frutas ou dos legumes?).  

Verificaremos, nas análises dos capítulos 3 e 4, que vários dos domínios fontes, 

citados nas metáforas primárias de Lakoff e Johnson, repetem-se quando a ansiedade é o 

domínio alvo. 

 

2.1.5 A mescla conceptual 

 

Apesar dos nossos esforços em manter a pesquisa centrada na figuratividade de 

metáforas e metonímias, outros conceitos teóricos foram recrutados. O recurso do blending 

(ou mescla) será utilizado em um caso pontual desta pesquisa. Não se trata de outro 

paradigma teórico, mas de uma teoria que, com frequência, tem-se unido às ideias da metáfora 

conceptual, como já vimos na seção anterior (2.1.4). 

Antes de formalizar o conceito de mescla conceptual, Fauconnier precisou estabelecer 

a sua teoria de espaços mentais, por meio da publicação do Mental Spaces, em 1985. Os 

espaços mentais são uma teoria linguística influenciada por lógicas matemáticas do século 

XX, como a de Tarski (1956) e a de Lewis (1972). Fauconnier (1985 [1994], p. xvii-xviii) 

                                                           
19 “We have no choice in this. Because of the way neural connections are formed during the period of conflation, 
we all naturally think using hundreds of primary metaphors”. 
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afirma que espaços mentais são “uma parte significante do que ocorre nos bastidores por trás 

das cenas, no pano de fundo cognitivo do falar cotidiano e do raciocínio de senso comum”20. 

A formulação teórica dos espaços mentais contribuiu para que, anos depois, Turner e 

Fauconnier (1995) pudessem mapear os espaços mentais da mescla. 

A mescla é um mecanismo que opera com dois espaços mentais Inputs e fornece 

muitas possibilidades práticas mediante conexões que formam outros dois espaços mentais: o 

espaço genérico e o espaço mescla. Fauconnier (1997) descreve os princípios da mescla da 

seguinte maneira: 

(1) MAPEAMENTO DE ESPAÇO-CRUZADO: Existe um mapeamento parcial de 
contrapartes entre os espaços inputs I1 e I2 [...] 
(2) ESPAÇO GENÉRICO: Existe um espaço genérico que mapeia cada um dos 
inputs. Esse espaço genérico reflete algo de comum, geralmente mais 
abstrato, na estrutura e na organização compartilhada pelos inputs e define o 
núcleo do espaço-cruzado mapeado entre eles [...]  
(3) MESCLA: Os inputs I1 e I2 são parcialmente projetados em direção a um 
quarto espaço [...] 
(4) ESTRUTURA EMERGENTE: A mescla possui um espaço emergente não 
fornecido pelos inputs [...]21    (p. 149-150, grifos do autor) 

 

Fauconnier (1997, p.151) esquematiza o conceito a partir do seguinte diagrama: 

 

Figura 1 – Esquema da mescla conceptual 

 

 

                                                           
20 “are a significant part of what is happening backstage, behind the scenes, in the cognitive background of 
everyday speaking and commonsense reasoning”. 
21 “(1) CROSS-SPACE MAPPING: There is a partial mapping of counterparts between the input spaces I1 and I2 […] 
(2) GENERIC SPACE: There is a generic space, which maps onto each of the inputs. This generic space reflects 
some common, usually more abstract, structure and organization shared by the inputs and defines the core 
cross-space mapping between them […] (3) BLEND: The inputs I1 and I2 are partially projected onto a fourth 
space […] (4) EMERGENT STRUTURE: The blend has emergent structure not provide by the inputs”. 
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A estrutura emergente que ocorre no espaço mescla são projeções que não existiam 

nos inputs, se analisados separadamente. O conhecimento de frames, de modelos culturais e 

cognitivos permite a composição da estrutura projetada dentro do espaço mescla. 22 

Diversas pesquisas linguísticas têm sido auxiliadas pelo recurso teórico dos espaços 

mentais e da mescla conceptual, desde a descrição de tempos verbais até a descrição de 

efeitos discursivos não convencionalizados. Nesta pesquisa, essa ferramenta teórica será 

relevante para descrição de casos em que, sob o nosso ponto de vista, a metáfora conceptual 

não tenha sido suficiente para abarcar a totalidade, ou a quase totalidade, do fenômeno. 

 

2.1.6 Frames e MCI 

 

Frame é um conceito bastante utilizado na Linguística Cognitiva, podendo ser 

confundido com os conceitos de MCI, modelos culturais, script, domínio, esquema e gestalt 

(cf. KÖVECSES, 2006, p.64). Apesar de o termo MCI (modelo cognitivo idealizado) também 

apresentar fronteiras pouco nítidas com os mesmos termos citados anteriormente, tendemos a 

abordar o MCI como a estrutura abrangente que caracterizará a emoção do nosso estudo. 

Lakoff (1987) cunhou a terminologia e disse que se trata de um todo estruturado e complexo 

com quatro princípios: 

- estrutura proposicional, como nos frames de Fillmore 
- estrutura esquema-imagem, como na gramática cognitiva de Langacker 
- mapeamentos metafóricos, como descrito por Lakoff e Johnson 
- mapeamentos metonímicos, como descrito por Lakoff e Johnson 
Cada MCI estrutura um espaço mental, como descrito por 
Fauconnier.23(p.68) 
 

Quanto à noção de frame, Fillmore (2006, p.373) afirma que, ao usar o termo, tem em 

mente: “algum sistema de conceitos relacionados de uma forma que para entender algum 

deles você tem que entender a estrutura completa a qual ele se ajusta”24. Essa postura é 

bastante significativa na abordagem da Semântica de Frames, mas como estamos mais 

interessados na estrutura conceptual, e menos no inventário lexical, adotamos o termo “MCI” 

de Lakoff para fazer referência à ansiedade como um todo, e o termo frame, genericamente, 

para os principais enquadramentos de realização da ansiedade como: a emoção e a doença.  

                                                           
22 Essa ferramenta teórica será usada na demarcação do modelo de doença mental para a ansiedade, apresentada 
nas páginas 86 e 87 deste estudo. 
23 “- propositional struture, as in Fillmore’s frames; - image-schematic structure, as in Langacker’s cognitive 
grammar; - metaphoric mappings, as described by Lakoff and Johnson; - metonymic mappings, as described by 
Lakoff and Johnson; Each ICM, as used, structures a mental space, as described by Fauconnier”. 
24“ I have in mind any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to 
understand the hole structure in which it fits”. 
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Optamos por dar essa amplitude ao termo MCI não apenas por causa dos quatro 

princípios destacados anteriormente, mas também porque o próprio Lakoff considera que os 

MCIs são “fontes dos efeitos prototípicos”, e muitos dos modelos cognitivos. que se definem 

nos MCIs, também costumam ser considerados prototípicos (cf. LAKOFF; KÖVECSES, 

1987, e KÖVECSES, 2008).  

Antes de definir o MCI, Lakoff (1987) dedicou um capítulo inteiro a Eleanor Rosch e 

sua teoria dos protótipos. Nesta pesquisa, entendemos protótipos, ou relações prototípicas, ou 

efeitos prototípicos da seguinte maneira: 

protótipos surgem para ser os membros de uma categoria que mais refletem 
a estrutura redundante da categoria como um todo. Isto é, se categorias são 
formadas para maximizar o agrupamento de informações atributivas do meio 
e, por consequência, a sugestão de validade ou a semelhança categórica, 
então os protótipos de categorias surgem para formar uma maneira de 
maximizar ainda mais tais agrupamentos e tais sugestões de validade no 
interior das categorias25 (ROSCH, 1978, p.36). 

 

Esta pesquisa interessa-se pela noção de MCI, por essa dar suporte teórico à nossa 

busca de compreensão da estrutura conceptual da ansiedade, que, como vimos, trata-se de um 

todo estruturado por mapeamentos metafóricos e metonímicos, além dos elementos 

proposicionais, que juntos organizam o espaço mental. Não apenas isso, a tentativa de 

compreender a estrutura conceptual de uma emoção, da forma como ocorre em Kövecses 

(1991, 2008), passa, inevitavelmente, pelo estudo dos modelos cognitivos baseados em 

Lakoff (1987). 

  

2.1.7 Metáforas sistemáticas e metáforas situadas 

 

Muitas metáforas encontradas no discurso natural não são consideradas metáforas 

conceptuais (TMC), embora funcionem de maneira similar, com conexões entre os campos 

semânticos, e um domínio transferindo sentidos, ou ressignificando outro domínio.  Cameron 

(2007, p.201) diz que “grupos de metáforas emergentes e em evolução, conectadas em torno 

de um evento discursivo atual não são, necessariamente, os mesmos construtos que os das 

‘metáforas conceptuais’ fixas e estáveis”26. Para a linguista, essas metáforas emergentes e 

ainda instáveis são chamadas de metáforas sistemáticas.  

                                                           
25 “prototypes appear to be just those members of a category that most reflect the redundancy structure of the 
category as a whole. That is, if categories form to maximize the information-rich cluster of attributes in the 
environment and, thus, the cue validity or category resemblance of the attributes of categories, prototypes of 
categories appear to form in such a manner as to maximize such clusters and such cue validity still further 
within categories”. 
26 “emergent and evolving sets of connected metaphors gathered from actual discourse events are not 
necessarily the same constructs as the fixed and stable ‘conceptual metaphors’ of cognitive metaphor theory”. 
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Outro termo usado por Cameron na identificação das metáforas é o Veículo. Esse 

termo já havia sido cunhado por Richards (1936) ao defender que metáforas possuem duas 

partes: o tenor (sujeito a que propriedades são atribuídas) e o veículo (objeto que empresta 

suas propriedades). O Veículo designa palavras isoladas, ou frases, que estão sendo usadas no 

contexto discursivo com um significado que contrasta com os seus significados mais básicos. 

Nossa pesquisa usará um método para identificar palavras usadas metaforicamente, e essas 

palavras de uso metafórico são consideradas “Veículos”. Sobre esse termo, Cameron (2007) 

explica que:  

As características básicas de identificação de uma metáfora linguística é a 
ocorrência de um item lexical de um domínio, ou campo semântico, 
diferente do tema da fala em curso, junto com uma transferência potencial ou 
mudança de significado a partir de um novo campo semântico para o tema 
em andamento. Esse item lexical, que pode ser uma palavra ou uma frase, é 
o termo Veículo da metáfora27. (p.202) 
 

É o Veículo que, de alguma forma, representa a instanciação das metáforas 

subjacentes, essas metáforas podem ser mais estáveis ou menos estáveis. Cameron afirma que 

a identificação de metáforas linguísticas é mais direta em substantivos e verbos de conteúdo 

lexical forte (como journey e saw), e é mais complicada em palavras de conteúdo menos 

marcado como em preposições (in, out of) e em verbos “deslexicalizados” (have, give). 

Outro conceito proposto como alternativa para casos não alcançados pela TMC é o de 

metáfora situada, apresentado em Vereza (2013b). Segundo a autora, há uma “virada 

discursiva” nos estudos de cognição dividida em duas fases: a primeira com pesquisas 

apoiadas em dados empíricos e com resultados que revelam o Discurso (com ‘D’ maiúsculo), 

que é estruturado pela experiência coletiva, inconsciente e compartilhada; a segunda com 

pesquisas centradas no discurso (com ‘d’ minúsculo), que analisa as manifestações 

discursivas da metáfora em contextos localizados, episódicos e específicos, refletindo um 

fenômeno cognitivo, mas não compartilhado coletivamente, no sentido macro, de uma 

determinada sociedade. 

Vereza (2013b) localiza a “metáfora situada” nessa segunda fase da virada discursiva. 

Esse tipo de metáfora é amplamente vinculado ao nicho metafórico, conceito proposto em 

Vereza (2007b, 2010) que aborda textos construídos através de desdobramentos de uma ou 

mais metáforas locais e episódicas. Diferentemente da metáfora sistemática, a metáfora 

situada conduz todo um desdobramento textual proporcionando nichos metafóricos, além 

disso, ela relaciona níveis mais episódicos, da dimensão do uso (on-line), a níveis mais 
                                                           
27 “The basic identifying features of linguistic metaphor is the occurrence of a lexical item from a domain or 
semantic field different from that of the topic of the ongoing talk, together with a potential transfer or change of 
meaning from the new semantic field to the ongoing topic. This lexical item, which may be a word or phrase, is 
the Vehicle term of the metaphor”. 
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estáveis, da dimensão do sistema (off-line). Dessa forma, ela se realiza no nível do discurso, 

mas aponta para o nível do Discurso. 

A importância da noção de metáforas sistemáticas e situadas deve-se ao fato de que, 

nesta pesquisa e em qualquer pesquisa baseada no discurso natural, é possível a identificação 

de metáforas mais instáveis, localizadas e episódicas. Nesta pesquisa trabalharemos com as 

metáforas subjacentes à identificação dos Veículos, mas não faremos distinção entre os níveis 

de discurso sugeridos por conceitos como os da metáfora sistemática e da metáfora situada. 

 

2.2 A emoção 

 

Esta seção trata das pesquisas sobre emoções na área da cognição, e com isso, visa a 

embasar nossa investigação sobre a ansiedade. Mas, antes de adentramos na discussão 

histórica e na abordagem cognitiva da metáfora na emoção, destacamos o que, segundo 

Solomon (2008), seriam os aspectos da visão filosófica atual da emoção: 

 
primeiro, existe um papel inferior da emoção - a ideia de que a emoção é 
mais primitiva, menos inteligente, mais bestial, menos segura e mais 
perigosa que a razão. [...] Segundo, mais profundamente, existe a distinção 
razão-emoção por si mesma - como se pudéssemos estar de acordo com dois 
tipos naturais e diferentes, dois aspectos conflitantes e antagônicos da alma 
(SOLOMON, 2008, p.3)28.  

 
As afirmações de Solomon apontam tanto para uma visão mais tradicional, quanto 

para uma visão mais contemporânea de separação entre razão e emoção. Contudo, cremos que 

a abordagem sociocognitiva da linguagem não se insira nessa dualidade, já que a cognição é 

construída conjuntamente entre diversos aspectos, sejam eles emocionais, corpóreos, 

racionais, sociais etc. (visão experiencialista). 

 

Começando pela tradição clássica, pode-se dizer que os gregos, Sócrates e seus 

sucessores, contribuíram para a crença de que a emoção deva ser controlada pela razão. Tal 

crença prevaleceu pela compreensão de que ser tomado pelas emoções possui um valor 

negativo. Embora a história das ideias deixe a emoção em segundo plano, as emoções nunca 

são totalmente negligenciadas pelos filósofos. Platão, por exemplo, alertava que a alma era 

similar à sociedade, possuía uma divisão tripartite em a razão, a vontade, o desejo (ou apetite 

sensível): “compreendemos, graças a um; irritamo-nos, por outro dos que temos em nós; 

                                                           
28 “First there is the inferior role of emotion – the idea that emotion is as such more primitive, less intelligent, 
more bestial, less dependable, and more dangerous than reason […] Second, and more profoundly, there is the 
reason-emotion distinction itself – as if we were dealing with two different natural kinds, two conflicting and 
antagonistic aspects of the soul”. 
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desejamos, por um terceiro, o que toca os prazeres da alimentação” (PLATÃO, A República, 

436b).  

Os escritos aristotélicos também não ficam alheios ao tema das emoções. Em Retórica, 

há a defesa de que para persuadir um auditório é preciso que o discurso apresente 

racionalmente a verdade ou aquilo que parece verdade (o logos). Além disso, faz parte da 

persuasão o tipo de emoção que o orador pretende provocar (o pathos) e o caráter que o 

orador pretende assumir diante do seu público (o ethos)29. Segundo Alexandre Jr. (2005, 

p.41), em Retórica, elementos de argumentação psicológica podem ser usados como parte da 

argumentação entimemática30: “o sofista estimula as emoções para desviar os ouvintes da 

deliberação racional. O orador aristotélico controla as paixões pelo raciocínio que desenvolve 

com seus ouvintes”. Mesmo exaltando a prioridade da razão sobre a emoção, Aristóteles 

assume a relevância das emoções e do caráter; é no capítulo sobre a emoção que ele 

argumenta que “os fatos não se apresentam sobre o mesmo prisma a quem ama e a quem 

odeia, nem são iguais para o homem que está indignado ou para o calmo” (ARISTÓTELES, 

Retórica, 1377b).  

Na idade moderna, Descartes dedicou tempo a um trabalho intitulado Paixões da 

Alma, em que define a paixão como “percepções, ou sentimentos, ou emoções da alma, que 

referimos particularmente a elas, e que são causadas, mantidas e fortalecidas por algum 

movimento dos espíritos” (DESCARTES, a.27, 11:349). Sua análise não parece depreciar as 

emoções, tendo em vista a advertência de que as paixões são todas “boas por natureza”, deve-

se apenas evitar o mau uso ou os excessos. Lembrando que, para Descartes, paixão não é o 

mesmo que emoção, embora a paixão esteja acompanhada por emoção. 

Após este breve prelúdio sobre o pensamento filosófico da emoção, partiremos a 

algumas abordagens teóricas do século XX e contemporaneidade que são fundamentais neste 

estudo. 

 

2.2.1 Emoção e direcionamento 

 

Muito se discute sobre o valor das emoções na capacidade cognitiva humana. 

Comenta-se que a adaptabilidade e flexibilidade das nossas emoções se diferenciam dos 

demais animais por causa da nossa capacidade cognitiva. Plutchik (1991) introduz várias 

                                                           
29 As expressões logos, pathos e ethos são recorrentes em pesquisas que tematizam algum ponto de vista da 
retórica. Elas advêm, respectivamente, dos termos gregos λόγος, πάθος e ήθος, muitas vezes traduzidos por 
discurso/razão, paixão/emoção e caráter/ética. 
30Argumentação racional relativa ao termo “entimema”, silogismo de uma só premissa que dá por subentendida a 
segunda.  
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emoções consideradas “primárias”, algumas delas podem ser percebidas como instintos em 

comportamentos de animais, como ele afirma sobre as reações de expectativa: 
 

É importante notar que a exploração de um ambiente leva ao 
desenvolvimento de expectativas. [...] A existência de expectativas no 
homem e em animais menores pode ser inferida sobre a base de respostas de 
preparação ou anulação, ou sobre a base da disposição em reconhecer ou dos 
estímulos ao erro31. (PLUTCHIK, 1991, p.105) 
 

Pela diferenciação da emoção humana, há os esforços em compreender a emoção e o 

seu papel na cognição. É nesse sentido que Smith e Lazarus (1990) tentam entender o que eles 

chamam de “avaliação cognitiva” na indução da emoção. Para os autores, as reações 

emocionais dependem da forma como o indivíduo avalia um determinado evento, em suas 

palavras: “se soubermos como uma pessoa avalia seu relacionamento com o meio, poderemos 

predizer qual será a reação emocional dessa pessoa”32 (SMITH; LAZARUS, 1990, p.616). 

Enquanto Lazarus (1991) e Smith e Lazarus (1990) estão preocupados com as 

respostas comportamentais e psicológicas, nós estamos mais interessados na conceptualização 

da emoção. Consideramos a importância do papel da “avaliação” do evento, e tentamos 

resolver a questão da avaliação apenas no que confere a aspectos semânticos. Em nossa 

compreensão a “avaliação” é uma atividade que se realiza mentalmente, uma “apreciação ou 

conjectura sobre condições, extensão, intensidade, qualidade etc. de algo” (HOUAISS, 2009). 

E atividades mentais realizam-se por meio de estados mentais. John Searle (1983 [2002]) 

apresentou um estudo sobre a intencionalidade, no qual ele analisa questões sobre os estados 

mentais intencionais. Retiramos de Searle algumas noções sobre esses estados.  

Searle (1983 [2002], p.40) diz que muitos filósofos creem que estados intencionais 

possam ser representados por dois estados emocionais básicos: a crença e o desejo; mas ele 

acredita que isso possa ser problemático em alguns casos, por conta dos níveis de consciência 

em que experimentamos os fenômenos mentais. Apesar desse filósofo rejeitar a exclusividade 

da análise conjuncional (Crença & Desejo)33, ele relaciona uma série de estados mentais que 

podem ser pensados nesses termos (p.40-50), alguns deles a seguir: 

Temor (p) → Cren (◊p) & Des (~p) 

Expectativa (p) ↔ Cren (Futuro p) 

Lamentar (p) → Cren (p) & Des (~p) 
                                                           
31 “It is important to note that the exploration of the environment leads to the development of expectations. […] 
The existence of expectations in man and lower animals may be inferred on the basis of preparatory or 
avoidance responses or on the basis of the readiness to recognize or mistake stimuli”. 
32 “if we know how a person evaluates the relationship with the environment, we can predict that person’s 
emotional reaction”. 
33 Quando filósofos analíticos se referem a termos como análise conjuncional, condicional, disjunção etc. estão 
se referindo a operadores lógicos. Searle representa a operação de conjunção com o elemento sintático “&”, mas 
há vários outros filósofos que representam a mesma operação com o caractere “^”. 
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Remorso (p) → Cren (p) & Des (~p) & Cren (sou responsável por p) 

Culpar X por (p) → Cren (p) & Des (~p) & Cren (X é responsável por p) 

Nesta pesquisa, usaremos a representação do estado intencional do temor e da 

expectativa, descritos anteriormente.  E as usaremos apenas como orientação de 

conhecimento, sem as implicações problemáticas e filosóficas da junção entre “crença e 

desejo”. Não pretendemos fazer nenhuma aproximação teórico-epistemológica entre o 

filósofo Searle e o psicólogo Lazarus (1991). De Lazarus aproveitamos a ideia de “avaliação” 

induzindo a emoção, enquanto que de Searle (2002), aproveitamos a ideia de estado mental 

intencional.  

O conceito searleano de intencionalidade como “direcionalidade” ajuda a entender 

diferenças conceituais entre a ansiedade e suas sensações físicas e a simples expectativa. 

Vejamos a opinião de Searle (1983 [2002]) a respeito do tema: 
 

Alguns tipos de estados mentais possuem modalidades em que são 
Intencionais e outras em que não o são. Por exemplo, assim como há formas 
de exaltação, de depressão e de ansiedade em que se está simplesmente 
exaltado, deprimido ou ansioso a respeito de coisa alguma, há também 
modalidades desses estados em que se está exaltado porque ocorreu isso e 
aquilo, ou deprimido ou ansioso com a perspectiva disso ou daquilo. (p.2) 
 

Nessa perspectiva, a ansiedade é intencional quando há a consciência daquilo que a 

motiva, e é não intencional quando não se conhece exatamente a motivação e perspectivação 

da ansiedade. Pois, numa postura husserliana (1929 [2001]), é preciso que haja dotação de 

sentido para que haja intencionalidade; o fato de, apenas, possuir a sensação de ansiedade no 

corpo não confere intencionalidade porque isso reflete somente uma atividade sensorial, como 

cheirar, tocar, ver etc. Alguns casos de patologias ansiosas são fortes candidatos a protótipos 

para essa não intencionalidade da ansiedade, como os casos de ansiedade generalizada, vistos 

no decorrer desta pesquisa. 

 

2.2.2 Emoções e metáfora 

 
Há várias pesquisas que buscam relacionar a teoria da metáfora conceptual com as 

emoções. Matsuki (1995) trabalhou com as metáforas da raiva em japonês, Bokor (1997) 

estudou o construcionismo corpóreo da raiva e Baxter (1992) pesquisou metáforas em 

relacionamentos amorosos. Mesmo havendo vários pesquisadores com essa temática, o 

húngaro Zoltán Kövecses é o linguista mais lembrado na correlação metáforas e emoções; e é 

em seus trabalhos que apoiaremos a maior parte de nossa investigação. 
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Para justificar suas pesquisas, Kövecses (2000) ilustra o livro Metaphor and Emotion 

com uma citação do neurobiólogo LeDoux, a qual irá refutar: “emoções evoluíram não como 

sentimentos conscientes, linguisticamente diferenciados, mas pelo contrário, evoluíram como 

estados cerebrais e respostas corporais”34 (p.xi). Kövecses crê que essa afirmação do 

neurobiólogo é equivocada porque está apoiada num tipo inapropriado de linguística, aquela 

que se preocupa apenas com o significado literal das palavras. Por esse e por outros motivos, 

o pesquisador justifica a necessidade de uma linguística que se interesse pelas emoções e 

pelos sentimentos. 

Desde meados da década de 1980, Kövecses tem publicado trabalhos na perspectiva 

cognitiva da metáfora. Iniciando com metáforas da raiva, do orgulho, do amor, em seguida, 

com os conceitos emocionais em Emotion Concepts (1990); até que, em 2000, publica o 

Metaphor and Emotion, sendo um pouco mais abrangente e diversificado que os trabalhos 

anteriores sobre emoção. 

Um dos primeiros capítulos de Kövecses (2000, p.6-14) é sobre os conceitos 

emocionais. Esses conceitos possuem vários pontos de vista: 

- a visão rótulo: é uma simples associação do significado das emoções com as palavras 

e com o fenômeno emocional real. É a visão que costuma formar as teorias científicas de 

emoção.  

- a visão dimensional: o significado emocional é visto como um ser constituído por 

valores dentro de um conjunto de dimensões do significado. Isto inclui DIREÇÃO, ESCOPO, 

OBJETO, AVALIAÇÃO, DISTÂNCIA, PODER, entre outros. 

- a visão implicacional: diferentemente da dimensional, esta visão toma o significado 

conotativo como seu principal ponto de interesse. 

- a visão prototípica: observa que algumas palavras são mais prototípicas que outras. 

Tenta-se especificar a estrutura e os melhores exemplos de alguma categoria. 

- a visão social-construcionista: diz que vários conceitos emocionais são construções 

sociais, o que remete ao caráter cultural da metáfora.  

- a visão prototípica cultural-corporificada: observa as funções fisiológicas que 

motivam os conceitos emocionais, como, por exemplo, RAIVA É UM LÍQUIDO EM EBULIÇÃO.  

Um dos debates relevantes para o presente estudo, proposto por Kövecses (2000), 

reflete o diálogo entre o que ele denomina “teorias populares” (folk theory) e “teorias 

técnicas” (expert theory); a primeira responde pelo protótipo do pensamento social sobre 

algum tema, e a segunda, sobre abordagens científicas em torno de áreas específicas. Para o 

                                                           
34 “Emotions evolved not as conscious feelings, linguistically differentiated or otherwise, but as brain states and 
bodily responses”. 
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linguista, a teoria folk é importante porque pode auxiliar muitas pesquisas de caráter expert: 

“várias teorias de emoção colocam em foco diferentes aspectos ou partes de modelos 

cognitivos prototípicos que são inerentes à linguagem cotidiana”35 (KÖVECSES, 2000, 

p.131). Segundo o autor, o modelo de emoção proposto pela teoria popular prototípica possui 

o esquema básico: 

causa ⇒ emoção ⇒ (controle) ⇒ resposta36   (KÖVECSES, 2000, p.130)  

 

A defesa  desse esquema sugere que a sequência  formulada esteja no senso comum do 

conhecimento sobre emoções. Kövecses (2008) recorreu a esse esquema quando definiu os 

três modelos cognitivos presentes no seu estudo sobre a felicidade.  

A ansiedade, enquanto emoção, também estaria submetida a esse esquema. Tal 

formulação se demonstrará de grande valia para a definição de modelos cognitivos que 

servem de submodelos ao MCI da ansiedade. Esses modelos são definidos por meio de um 

agrupamento de metáforas conceptuais que conduz à compreensão de cada modelo cognitivo, 

esse agrupamento de metáforas se organiza no esquema com os elementos: causa / emoção / 

controle / resposta. 

 

2.2.3 Aplicação dos conceitos emocionais  

 

Alguns trabalhos de Kövecses (1990, 2000, 2008) sugerem que os conceitos 

emocionais possuam nuances em sua aplicação. Nesse caso, metáforas conceptuais aplicáveis 

a todas as emoções, a algumas emoções e a uma única emoção são relacionadas em Kövecses 

(2000, p.36-40). É relevante conhecer a aplicação dessas metáforas, pois, na nossa pré-

investigação pensávamos que muitas dessas metáforas seriam adaptáveis à ansiedade. E, de 

fato, algumas variações dessas metáforas, cujos domínios fontes estão abaixo relacionados, 

serão identificadas nos corpora desta pesquisa. 

Domínios fontes aplicáveis a todas as emoções 

Quando nos referimos à existência de alguma emoção, recorremos às metáforas A 

EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI (All feelings are gone / todos os sentimentos 

passam), A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UM ESPAÇO DELIMITADO (She was in ecstasy / ela 

estava em êxtase) e A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É POSSE DE UM OBJETO (She has a lot of pride 

                                                           
35 “various emotion theories bring into focus different aspects or parts of the prototypical cognitive model 
inherent in everyday language”. 
36 Kövecses usa o símbolo “→” em alguns dos seus esquemas. Pelo fato desse símbolo fazer parte do alfabeto da 
lógica de primeira ordem, preferimos usar o caractere “⇒” nos esquemas de Kövecses e manter o caractere “→” 
nas fórmulas de Searle, por ser utilizado com operadores lógicos. 
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/ ela tem muito orgulho”). Quando as pessoas querem falar sobre a intensidade das emoções, 

usam a metáfora EMOÇÃO É UM ORGANISMO VIVO (His fear grew / seu medo cresceu”).  

Domínios fontes aplicáveis a maioria das emoções 

As imagens metafóricas desses domínios fontes tendem a ser mais específicas do que 

aquelas que se aplicam a todas as emoções:  

• A imagem do RECIPIENTE define a perspectiva do corpo humano do que está dentro 

ou fora. • FORÇA FÍSICA e FORÇA NATURAL são inter-relacionáveis, a força natural (vento, 

tempestade, etc.) é um subtipo da força física (choque, contato, atração de corpos), 

representam-se com palavras como “sobrecarregado, tragado, devastado”. • Um SUPERIOR 

SOCIAL é entendido como um equivalente social da força física-natural. • Os domínios fontes 

ADVERSÁRIO, ANIMAL CATIVO, INSANIDADE tendem a se distribuírem por entre as mesmas 

emoções em que se percebe o domínio fonte superior social. • O conceito de O SI DIVIDIDO37 é 

muito comum em emoções como a felicidade ou a raiva, “ele estava fora de si de tanta 

felicidade”. • O conceito de PESO/FARDO é comum a muitas emoções como raiva, medo, 

tristeza, vergonha. • DOENÇA é um domínio fonte quase sempre aplicado a emoções 

consideradas 'negativas'.  

Domínios fontes aplicáveis a algumas emoções 

Devido a esses conceitos serem aplicados a um número menor de emoções, eles serão 

apenas listados: calor/fogo, quente/frio, luz/escuridão, falta de vitalidade, valor econômico, 

nutriente/comida, guerra, jogo, máquina, agressão animal, ter fome, êxtase/altura, objeto 

escondido, mágica, unidade, jornada, dano fisico.  

Domínios fontes aplicáveis a uma emoção38 

Alguns domínios fontes metafóricos são aplicados a apenas uma emoção. Apesar do 

caráter restrito, a menção a esses domínios só é justificada porque os exemplos listados em 

Kövecses (2000, p.40), referindo-se a este tópico, possuem alguma relação com nossa 

pesquisa sobre ansiedade:  

INVASÃO, INCÔMODO FÍSICO - RAIVA;  

INIMIGO ESCONDIDO, SER SOBRENATURAL - MEDO;  

NÃO TER ROUPAS, DIMINUIR DE TAMANHO, BLOQUEAR O MUNDO – VERGONHA. 

 

 

 

                                                           
37 Divided Self. 
38 Quando Kövecses (2000) se refere a “todas”, “algumas” ou “apenas uma” emoção, está se referindo ao 
conjunto de emoções que compuseram a sua pesquisa, algo em tomo de nove emoções. Isso reduz o potencial de 
generalização dos resultados. 
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2.2.4 Estudos sobre conceitos de emoções específicas  

 

Vários estudos são realizados sobre conceitos de emoções específicas. Kövecses 

(1991) enfoca o que ele chama de “esforço definicional” sobre a felicidade; em primeiro 

lugar, propõe que, além de metáforas e metonímias, haveria “conceitos inerentes” que são 

elementos importantes para os conceitos abstratos, e em segundo lugar, alega que “a 

felicidade pode ser vista como tendo não apenas um, mas vários protótipos cognitivos”39 

(KÖVECSES, 1991, p.29).  

Com essas conclusões e com as reflexões de outros trabalhos sobre emoções gerais, 

Kövecses (2008) formulou a estrutura conceptual da felicidade. Para ele, a felicidade é 

estruturada da seguinte maneira: 

- As metáforas de felicidade, que são divididas em três tipos: metáforas gerais de 

emoção, baseada principalmente em seu trabalho anterior (KÖVECSES, 2000), obtendo-se os 

conceitos FELICIDADE É UMA FORÇA FÍSICA, FELICIDADE É FLUIDO NO RECIPIENTE, entre 

outras; metáforas advindas de uma avaliação da felicidade, como FELICIDADE É LUZ, 

FELICIDADE É ESTAR NO PARAÍSO, etc.; e metáforas do caráter fenomenológico da felicidade, 

como FELICIDADE É UMA SENSAÇÃO FÍSICA AGRADÁVEL, FELICIDADE É VITALIDADE, etc.  

- As metonímias conceptuais da felicidade, que correspondem a respostas 

comportamentais, fisiológicas e expressivas, tais como: respostas comportamentais PULANDO 

PRA CIMA E PRA BAIXO POR FELICIDADE; respostas fisiológicas CALOR DO CORPO POR 

FELICIDADE, AGITAÇÃO/EXCITAÇÃO POR FELICIDADE; respostas expressivas BRILHO NOS 

OLHOS POR FELICIDADE, SORRIDENTE POR FELICIDADE.  

- Os conceitos relacionados, que são conceitos inerentes ou proximamente 

relacionados à felicidade, como (sentimento de) SATISFAÇÃO, (sentimento de) PRAZER, 

(sentimento de) HARMONIA.  

- Os modelos cognitivos prototípicos da felicidade, que são modelos identificados na 

estrutura da emoção e que são apoiados teoricamente pelo conceito de MCI (LAKOFF, 1987). 

O estudo de emoções propicia a identificação de modelos cognitivos prototípicos e de várias 

características não prototípicas em torno da emoção pesquisada. No caso da felicidade, 

Kövecses (2008, p.137-141) identificou três modelos cognitivos prototípicos: felicidade como 

uma resposta imediata, felicidade como um valor e felicidade como estar satisfeito. 

Essa divisão proposta por Kövecses (2008) guiará uma parte significativa da 

organização analítico-reflexiva deste estudo. 

 
                                                           
39 “happiness can be seen as having not one but several cognitive prototypes”. 
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2.2.5 Conceitos universais e variação cultural  

 

Como visto anteriormente, Lakoff e Johnson (1999) incluíram, entre as partes da teoria 

integrada da metáfora primária, a visão particular de Grady (1997) sobre metáforas primárias. 

Em suas palavras, “as primeiras experiências universais levam a confluências universais, as 

quais se desenvolvem dentro de metáforas conceptuais convencionais e universais (ou muito 

difundidas)”40 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.46). Essa ideia promoveu a visão de que 

alguns conceitos são universais e, em contrapartida, há outras metáforas que emergem de um 

dado contexto sociocultural, como as metáforas estruturais e as complexas.  

Dentro dessa perspectiva, Kövecses (2000b) isola os resultados de uma emoção 

específica, no caso a raiva, e questiona se os seus conceitos são universais ou especificamente 

culturais. Para realizar essa tarefa, o linguista húngaro dividiu o complexo conceptual em três 

fontes: (1) metáforas e metonímias aplicáveis a conceitos de várias línguas; (2) os protótipos 

de raiva que as pessoas compartilham nessas culturas; (3) os diferentes sentidos que a palavra 

raiva e suas contrapartes têm em diferentes línguas.  

Kövecses avaliou seis línguas: o inglês, o chinês, o japonês, o húngaro, o zulu e o 

wolof. O modelo cognitivo para o inglês foi apresentado através do cenário de cinco estágios 

do evento emocional: Causa (evento malfeitor ofende a alguém), Emoção (existência da 

raiva), Controle (tentativa de controlar a raiva), Perda do Controle (intensidade da raiva está 

acima do limite), Resposta Comportamental (alguém realiza o ato contra o malfeitor). 

Kövecses (2000b, p.161) afirma que “os modelos cognitivos nos dizem que todas as quatro 

culturas concebem a raiva como algo que é de alguma forma expressado. [...] causa ⇒ 

existência (força) ⇒ expressão. Essa parece ser a estrutura básica que as quatro culturas 

compartilham em sua compreensão popular”41. As quatros culturas a que esse trecho se refere 

são o inglês, o húngaro, o chinês e o japonês. Algumas metáforas, como a do RECIPIENTE e a 

do CALOR DO SANGUE, são comuns não apenas a essas quatro línguas, mas também ao wolof.  

Os modelos culturais prototípicos possuem variações de cultura para cultura. A visão 

de que a raiva é tanto universal quanto especificamente cultural fez que Kövecses (2000b, 

p.169) designasse o fenômeno como construcionismo social e corpóreo42.  

A abordagem deste tópico reflete nossa pretensão em contribuir, de alguma forma, 

para o estudo de metáforas que possam ser consideradas universais ou muito difundidas. 

                                                           
40 “universal early experiences lead to universal conflations, which then develop into universal (or widespread) 
conventional conceptual metaphors”. 
41 “The cognitive models tell us that all four cultures conceive of anger as something that is somehow expressed 
[…] cause ⇒ existence (force) ⇒ expression. This then seems to be the basic structure that all four cultures 
share in their folk understanding”. 
42 Body-based social construcionism.  
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Nossa parcela de contribuição estará nas análises de metáforas da variante brasileira da 

Língua Portuguesa, pois sabe-se que a ansiedade é uma emoção universal aos seres-humanos, 

fazendo parte, como afirma Öhman (2008, p.709), da evolução do sistema defensivo dos 

mamíferos. 

 

2.3 A doença 

 

Por vezes, neste estudo, fazemos menção a alguma abordagem técnica (expert theory) 

do tema da doença. Nossa pesquisa não pretende sobrepujar o pensamento especializado, mas 

apenas alicerçar, a partir do suporte teórico a que nos afiliamos, algumas considerações a 

respeito do tema. Tendo em vista uma investigação de teoria popular, não utilizamos esses 

textos como dados empíricos dos corpora. As principais abordagens técnicas, ora 

mencionadas aqui, são: a cartilha médica de Versiani (2001), o DSM-III e o DSM-V da APA. 

- Versiani (2001) organiza uma cartilha médica intitulada Diagnósticos e tratamento 

dos transtornos de ansiedade, publicada pela Associação Médica Brasileira em parceria com 

o Conselho Federal de Medicina. Nela, ele define a tipologia das patologias consideradas 

patologias de ansiedade, a sintomatologia e o tratamento. 

- American Psychiatric Association (APA) é a instituição estadunidense que edita o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, popularmente conhecido, na área 

médica, como DSM. Os manuais produzidos pela instituição possuem a reputação de serem 

os orientadores da psiquiatria global. Alguns fatos históricos importantes para a nossa 

pesquisa concentram-se na terceira e na quinta edição do DSM: 

a) DSM-III, publicado em 1980, foi a primeira vez em que a ansiedade foi incluída na 

lista de patologias psiquiátricas, embora já fosse considerada, desde o fim do século XIX, um 

tipo de neurose pela psicanálise de Freud (1926 [1980]). 

b) DSM-V, publicado em 2013, separou o transtorno de estresse pós-traumático e o 

transtorno obsessivo-compulsivo, da lista de patologias relacionadas às desordens de 

ansiedade. 

 
A seguir veremos algumas abordagens da doença sob o ponto de vista da metáfora. 

 

2.3.1 Doença e metáfora 

 

O papel da metáfora na relação com as emoções muda não somente a forma de 

compreender as emoções, mas também a forma como agimos em relação a elas. O discurso 
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especializado na área da psicologia e psiquiatria costuma alegar que muitos sentimentos, 

quando em excesso, tornam-se patológicos. Sendo assim, a conceptualização metafórica 

advinda do domínio da doença licencia vários fatos comuns às patologias: o acompanhamento 

por profissionais especializados, as proliferações epidêmicas quase contagiosas, os 

tratamentos com medicações e as terapias alternativas.  

A metaforização de algo como doença desvia o poder que o sujeito teria sobre si para a 

necessidade de apoio a fatores externos. Esses fatores externos são auxílios que podem vir 

tanto na forma de ajuda profissional quanto na de apoios tidos como alternativos. O sujeito 

visto como doente está habilitado a receber ajuda e passar por tratamentos combativos. 

Muitos males considerados como doenças outrora eram considerados apenas distúrbios 

pessoais e/ou sociais. O alcoolismo, por exemplo, era visto como uma falha comportamental 

de pessoas irresponsáveis ou vistas como excessivamente boêmias. Na segunda metade do 

século XX, o alcoolismo foi incluído na lista de doenças da Organização Mundial de Saúde, 

pela Classificação Internacional das Doenças em 1967 (CID-8)43. O que provocou uma nova 

postura para o problema, seja por parte da sociedade que lida com o dependente em álcool, 

seja por parte do doente que passa assumir sua impotência diante da dependência química, 

encarada anteriormente como falta de força de vontade. 

Atualmente é possível encontrar alguns trabalhos sobre metáfora conceptual e doença, 

mas as metáforas da doença não são tema de exclusividade da linguística sociocognitiva. No 

final da década de 1970, Susan Sontag publicou o ensaio Illness as metaphor com objetivos 

mais antropológicos do que linguísticos. Esse estudo investigava os mitos e crenças sobre a 

tuberculose e o câncer na sociedade contemporânea e na literatura ao longo dos séculos.  

Sontag consegue traçar diferenças culturais entre as duas doenças. Embora a 

tuberculose antes da cura possuísse o mesmo nível de gravidade do câncer, a tuberculose 

possuía uma glamorização popularizada pelos poetas do romantismo. Essa era envolvida 

pelos mitos do amor, do aumento da libido, e da morte com pouca ou nenhuma dor, mesmo 

que fosse uma doença mais relacionada às pessoas pertencentes às camadas mais humildes da 

sociedade. O câncer possuía o mito de ser uma “doença dos ricos”, causado principalmente 

pelos excessos da riqueza e da alimentação, e sempre acompanhado de muita dor. As 

metáforas do câncer referem-se quase sempre à topografia (SONTAG, 1984, p.11), pela 

enfermidade de uma região que acaba se generalizando para todas as partes do corpo. 

                                                           
43 Informação obtida pelo Portal de Codificação dos GDH do Ministério da Saúde de Portugal, disponível em < 
http://portalcodgdh.min-saude.pt/index.php/International_Classification_of_Diseases,_8th_Revision_%28ICD-
8%29> acesso em 03 set. 2013.  
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Enquanto que as doenças relacionadas aos pulmões são mitificadas como doenças da alma 

(SONTAG, 1984, p.13). 

As duas doenças investigadas são envolvidas por tabus linguísticos, seus nomes não 

podem sequer ser pronunciados. Sontag menciona que as recomendações do conselho de 

medicina estadunidense eram para falar sobre o câncer primeiramente, ou unicamente, aos 

familiares e não ao paciente. A grande percepção cognitiva vista por Sontag (1984, 1990) é a 

de que câncer e tuberculose não são doenças comuns e todo o comportamento diferenciado 

dado a essas doenças está no fato delas serem metaforizadas como a própria MORTE. 

Podemos concluir os níveis de agravamento da doença numa gradação metafórica: 

Um fato como doença ⇒ Uma doença como morte 

Doenças de caráter mais emocional, como os transtornos de ansiedade, estão no nível 

metafórico de “um fato como doença”; de certa forma, as doenças virais e bactericidas 

também estariam nesse nível; enquanto doenças como tuberculose, câncer e AIDS eram, e 

ainda são, muitas vezes vistas como a própria morte. Orfão (2007, p.566) justifica seu 

trabalho sobre as conceptualizações metafóricas da AIDS afirmando que “como doença 

incurável [...] a SIDA suscita medo e terror. Ao conhecermos as metáforas que subjazem ao 

seu discurso, descobrimos as razões para que tal aconteça”. 

 

2.3.2 Metáfora conceptual na doença 

 

Após a caracterização de qualquer doença como tal, faz-se necessário o empenho de 

diversos procedimentos para tratá-la. Nesse nível mais estável das doenças já reconhecidas, há 

uma metáfora comum a todas elas no que diz respeito ao seu combate. Hillmer (2007) 

identifica uma metáfora estrutural comum a muitas culturas TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR 

UMA GUERRA (TREATING ILLNESS IS FIGHTING A WAR). Para a autora, o conceito de guerra é 

comum a quase todas as culturas porque desde sempre os homens lutam entre si por território, 

por comida, por recursos. E há também semelhanças entre o domínio guerra e o domínio 

doença: “temos medo de algo que queremos evitar (mas não podemos), e ambos envolvem 

dor física, sofrimento e morte”44 (HILLMER, 2007, p.25) 

A metáfora TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR UMA GUERRA possui diversas 

subcategorias (HILLMER, 2007, p.24): 

a) A doença é um inimigo. 

                                                           
44 “we are afraid of and want to avoid (but sometimes cannot), and both involve physical pain, suffering and 
death”. 
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Ex: T-cells identify the virus as an enemy. (As células T identificam o vírus como um 

inimigo). 

 
b) O corpo é um campo de batalha. 

Ex: The body is not immune to invasion. (O corpo não está imune à invasão).  

The disease infiltrates your body and takes over. (A doença se infiltra no seu corpo e o 

toma). 

 
c) Infecção é um ataque da doença. 

Ex: He was attacked by an unknown virus. (Ele foi atacado por um vírus 

desconhecido). 

 
d) Medicina é uma arma. 

Ex: The so-called cure is no magic bullet. (A chamada cura não é uma bala mágica). 

 
e) Procedimentos médicos são ataques. 

Ex: The doctors tried to wipe out the infection. (Os médicos tentaram eliminar a 

infecção). 

 
f) O sistema imunológico é uma defesa. 

Ex: The body normally has its own defenses. (Geralmente o corpo possui suas próprias 

defesas). 

 
g) Vencer a guerra é ser curado da doença. 

Ex: Beating measles takes patience. (Para derrotar o sarampo é preciso paciência). 

 
h) Ser derrotado é morrer. 

Ex: The patient finally gave up his battle. (O paciente finalmente desistiu da batalha). 

 
Essas subcategorias demonstram que a metáfora “travar uma guerra” é uma metáfora 

estrutural que organiza um sistema complexo de metáforas da doença. Nem sempre os 

desdobramentos dessa metáfora produzem resultados justos e positivos. A investigadora 

Sontag (1984, 1990) percebeu que muitas metáforas das doenças contribuem para o precon-

ceito e estigmatização dos doentes. Em sua visão, a militarização da doença causa diversas 

injustiças como a que ocorreu com os doentes de AIDS, vistos como condenados à morte ou 

como inimigos sociais: 
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isso superdescreve e potencialmente contribui para a excomunhão e 
estigmatização do doente [...] Nós não estamos sendo invadidos. O corpo 
não é um campo de batalha. Os doentes não são baixas inevitáveis nem o 
inimigo. Nós – medicina e sociedade – não estamos autorizados a lutar por 
qualquer meio que seja.45 (SONTAG, 1990, p.94-95) 
 

Com as últimas observações, percebemos que o domínio da GUERRA é um indício 

evidente a ser investigado na ansiedade, devido à sua recorrência como objeto de reflexão, 

tanto em Sontag (1990) quanto em Hillmer (2007). Pelo fato de ser um dos principais 

domínios para conceptualizar a doença, esse domínio deve ser igualmente transposto ao 

domínio da ansiedade que se realiza no frame da patologia. Porém, como se trata de um 

fenômeno que ora é uma emoção e ora é uma doença, a própria doença deverá tornar-se um 

domínio fonte que marca a semântica da ansiedade na separação entre os frames. 

O enfoque dado à doença, nesta seção, indica nosso posicionamento em desbravar o 

conhecimento da ansiedade no frame da patologia. Não é das mais fartas a literatura que 

tematiza a relação entre metáfora e doença, embora já seja possível encontrar observações 

pontuais e localizadas a esse respeito. O conhecimento disponível sobre as metáforas da 

doença possui relevância para o desenvolvimento parcial dos objetivos específicos que 

orientam esta pesquisa. Veremos, nos próximos capítulos, como o conceito de doença se 

realiza na demarcação de uma emoção patologizada, e verificaremos, também, que o domínio 

GUERRA não é o único domínio fonte acionado para conceptualizar a ansiedade-doença. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45 “it overdescribes, and it powerfully contributes to the excommunicating and stigmatizing of the ill […] We are 
not being invaded. The body is not a battlefield. The ill are neither unavoidable casualties nor enemy. We – 
medicine, society – are not authorized to fight back by any means whatever”. 
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3. IDENTIFICANDO METÁFORAS DE ANSIEDADE: METODOLOGIA E ANÁLISE 
 
 
A orientação metodológica desta pesquisa é, de um modo geral,  de base qualitativa, 

uma vez que não quantificamos dados e resultados para sustentar nossa conclusões, 

procedimento esse que caracteriza muito dos modelos experimentais das pesquisas na área da 

linguística cognitiva, como ocorre em Bergen (2006) sobre semântica de simulação ou com 

Narayanan (1997) sobre o período da confluência. Apesar da pesquisa utilizar uma 

metodologia bem definida pelo seu campo teórico e por sua abordagem analítica, há um 

caráter interpretativista no que diz respeito à seleção e à discussão dos dados. Ou seja, mesmo 

dentro de um arcabouço teórico-metodológico consistente, um certo grau de  subjetividade é 

inevitável, desde a escolha do corpus, à identificação e análise das metáforas, uma vez que o 

nosso objeto de investigação nunca perderá o seu caráter de  idealização dos processos 

envolvidos na construção de sentidos.    

Este capítulo divide-se em três partes: uma referente à definição dos corpora, outra 

especificando os procedimentos do método PIM e suas adaptações a esta pesquisa, e a última 

parte apresentando um levantamento dos dados obtidos mediante os procedimentos 

metodológicos. 

 

3.1 Corpus 

 

A composição do corpus sobre ansiedade foi realizada da seguinte maneira: 

 
a) Definição do gênero discursivo: 

Estabelecemos que o corpus seria formado por textos do domínio jornalístico, mais 

especificamente, do(s) gênero(s) reportagem/notícia. Há uma grande discussão sobre os 

gêneros discursivos jornalísticos. Van Dijk (1985, p.167), por exemplo, acredita que as 

notícias possuam suas próprias superestruturas, sendo que essas superestruturas seriam mais 

um tipo de texto do que gênero. Bonini (2001) realizou experimentos psicolinguísticos em 

vários jornalistas para que eles mesmos apontassem uma definição ou uma superestrutura dos 

gêneros, e ainda assim, segundo o autor, as nuances entre matéria, notícia, reportagem etc. 

ainda se mostraram nebulosas. 

Como objetivo desta pesquisa não está focado  no discurso46, não entramos  no  mérito  

da questão sobre a estrutura do gênero. O objetivo foi coletar dados empíricos sobre como as  

                                                           
46 Nosso corpus é caracterizado por ocorrência da língua em uso; no entanto, não trabalhamos com a questão do 
texto como na Linguística Textual, nem com a questão da metáfora no discurso “em pleno acontecimento”, 
como em Cameron (2007) e em Vereza (2010, 2013). 
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pessoas usam a língua para falar e entender a ansiedade. 

 

b) Motivação do corpus: 

A escolha do corpus foi motivada pelas características típicas do registro jornalístico 

na sua função de comunicador social. Segundo Erbolato (2002), o texto jornalístico deve ser: 

informativo, interpretativo, opinativo e diversional. Nesse sentido, o texto jornalístico facilita 

a circulação entre os conhecimentos de nível popular e especializado. A função que os jornais 

assumem como “porta-voz público” faz com que aquilo que é dito tenha ampla aceitação 

popular. E esse é um fator que legitima nossa pesquisa sobre conceitos que permeiam a 

compreensão das emoções, pois o papel mediador do jornalismo subentende a utilização de 

conceitos popularmente compartilhados em uma determinada cultura, pelo menos no que se 

refere às camadas sociais mais letradas, leitoras de jornal. 

Nosso conhecimento pré-investigativo apoiava-se na ideia de que a ansiedade se 

realiza em pelo menos dois campos semânticos: o da emoção e o da doença. Visto dessa 

forma, usamos o conceito de frame, muito recorrente na linguística cognitiva, porém em uma 

abordagem lato sensu do termo, da forma como Fillmore (2006, p.373) descreve: “um termo 

de cobertura geral para um conjunto de conceitos diversamente conhecidos, na literatura sobre 

compreensão da linguagem natural, como ‘esquema’, ‘script’, ‘cenário’, ‘suporte ideacional’, 

‘modelo cognitivo’ ou ‘teoria popular’”47. Definido assim, quando necessário abordar os 

diferentes enquadramentos semânticos da ansiedade, serão feitas referências ao frame-

emoção48 (ora chamado de frame 1) ou ao frame-doença (ora chamado de  frame 2). Um 

frame não exclui completamente o outro, pois trabalhamos com a hipótese de que há uma 

extensão de sentidos permeando o conceito de ansiedade. 

 

c) Seleção dos textos: 

O corpus é composto por doze textos, selecionados da plataforma on-line de dois 

jornais de grande veiculação nacional: O Globo e Folha de S.Paulo. O primeiro procedimento 

foi o de utilizar o mecanismo de busca da homepage de cada jornal, colocando como entrada 

o termo “ansiedade”. Após obter-se uma lista de textos publicados contendo essa palavra, o 

segundo procedimento foi realizar uma leitura inicial dos primeiros textos da lista a fim de 

verificar se o tema do texto tratava diretamente da ansiedade ou de algum aspecto relacionado 

                                                           
47 I intend the word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the set of concepts variously known, in 
the literature on natural language understanding, as ‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, ‘ideational scaffolding’, 
‘cognitive model’, or ‘folk theory’. 
48 Não se pretende, aqui, um estudo mais lexical aos moldes da Semântica de Frames. 
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à ansiedade, como comportamentos, medo, pânico, estresse, temor, apreensão etc49. O terceiro 

procedimento foi o de selecionar os textos com conteúdo temático relacionado à pesquisa. A 

execução desses procedimentos excluiu textos em que o uso do termo ansiedade era 

episódico, não tematizado, e ocorrendo em frases únicas daquele agrupamento discursivo. 

Durante a composição do corpus, percebemos que todos os textos discorriam sobre a 

ansiedade no frame da doença. Denominamos, apenas por cronologia de pesquisa, o conjunto 

desses textos como corpus A. Isso implicou que ainda precisávamos de dados empíricos que 

levassem à caracterização do frame da ansiedade como uma emoção não patologizada.  

No entanto, não foi possível compilar um corpus no campo semântico da emoção, nos 

mesmos moldes do frame-doença, pois a ansiedade enquadrada no frame-emoção – 

considerada necessária e muitas vezes de valor positivo – não costuma ser tematizada em 

textos específicos sobre o assunto. Por isso, nossa investigação voltou-se aos mecanismos de 

buscas da internet: o Google e o Bing. Em cada um deles, usamos como entrada o termo 

“ansiedade”, obtendo-se o seguinte resultado: 

Entre os vinte primeiros casos de ocorrência da palavra no buscador Bing: 
17 casos abordando a ansiedade enquanto doença; 
2 casos abordando a definição para o verbete; 
1 caso com coletânea de aforismos e poemas sobre ansiedade 
0(zero) referência à ansiedade enquanto emoção não patológica. 
 
Entre os vinte primeiros casos de ocorrência da palavra no buscador Google: 
17 abordando a ansiedade enquanto doença; 
3 abordando a definição para o verbete; 
0(zero) referência à ansiedade enquanto emoção não patológica. 

(Acesso em 13 nov. 2013) 
 

O resultado dessas buscas não correspondia aos nossos objetivos de coletar dados 

sobre a ansiedade não patológica. Então, ao utilizar como entrada de buscas os termos 

“ansioso” e “ansiosa”, percebemos que construções como “estou ansiosa para meu 

casamento” e “você só fica ansioso porque pensa demais no futuro” indicam a tendência de 

que a ansiedade-emoção envolve, em grande parte das vezes, algum evento ou preparativo. 

Dessa forma, voltamos aos buscadores usando como entrada os termos “ansiedade” + 

“evento/preparativo”, em seguida, “ansiedade” + as preposições “para”, “com”, “de” e “por”. 

Com isso, foi possível realizar a coleta de frases contextualizadas pela ansiedade no frame-

emoção. Denominamos essa seleção de frases, pela cronologia da pesquisa, como corpus B. O 

                                                           
49 Com o recurso do Dicionário Analógico de Azevedo (2010), podemos verificar aspectos relacionados ao 
campo semântico da ansiedade. Em relação ao “medo” (p.859): pânico, pavor, temor, desconfiança, ansiedade, 
hesitação, fobia etc. Em relação ao “desejo” (p.865): meta, finalidade, anseio, ânsia, preocupação, ansiedade, 
ambição etc. 
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sentido de ansiedade que foi largamente evidenciado pelo corpus B envolve o seguinte 

esquema: “objetos (eventos) futuros estão em deslocamento (chegarão) até você”.  

Dessa forma os corpora estão organizados da seguinte maneira: 

 
 

Quadro 1 - corpus A 

 
 
Conjunto de doze textos de jornais on-line com os títulos: 
 

1. Ansiedade, um transtorno que começa na 
infância 

2. Médicos da Inglaterra vão receitar livros de 
autoajuda 

3. Componente da maconha alivia fobia social 
4. Ansiedade é mais comum que déficit de 

atenção em crianças 
5. Transtornos de ansiedade, fobia e pânico... 

Estudantes podem ser vítimas da tensão pré-
vestibular 

6. Uma dose de música para reduzir a ansiedade 

7. A ansiedade em um mundo de perigos reais 
8. Uso do Facebook piora o estado de humor 

das pessoas, diz estudo 
9. Professor conta como conseguiu superar um 

transtorno de ansiedade com autorretratos 
10. Ansiedade exagerada demanda tratamento 

específico 
11. Cientistas criam aplicativos para tratar 

transtornos sociais 
12. Celebridades que lutam publicamente contra 

fobias e transtornos de ansiedade 
 

 
 
 

Quadro 2 - corpus B 
 
 
 
Conjunto de frases selecionadas em buscadores da internet. 
Cento e dez (110) frases selecionadas e agrupadas de acordo com os termos de entradas: 
 

- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiedade para”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiedade por”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiedade de”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiedade com”; 

- agrupamento de frases resultante das buscas 
“ânsia de” / “ânsia para” / “ânsia por”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansioso”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiosa”; 
- agrupamento de frases resultante da busca 
“ansiedade” + “evento” (casamento, jogo etc.). 
 

 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Após a seleção dos textos, partiu-se para a análise de cada um deles, da maneira como 

ocorre com o primeiro texto do corpus A (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Texto 1 
 

Ansiedade, um transtorno que começa na infância 
 

▪ Santa Casa do Rio faz triagem para pesquisa internacional e trata de graça quadros psiquiátricos em 
crianças e adolescentes 

Publicado: 27/07/2012 – 17h02 
 
RIO - A Santa Casa da Misericórdia do Rio está participando de uma pesquisa de avaliação 

comportamental junto com a USP e a Duke University, nos EUA, com crianças e adolescentes entre 8 
e 15 anos, com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
(TOC). Desde o ano passado um grupo de 50 pessoas está em tratamento monitorado por questionários 
sofisticados a cada quatro meses: 88% melhoraram só com terapia, 8% precisaram de medicamentos e 
4% abandonaram as sessões. A boa notícia é que a Santa Casa está fazendo uma nova triagem este 
mês para tratar de graça quadros de TAG e TOC, basta que os pais preencham questionários (veja os 
links em anexo) e, se observados pelo menos cinco dos sintomas descritos, entrem em contato com o 
Setor de Psiquiatria da instituição.  

 
— O diagnóstico precoce ajuda a dar mais qualidade para as pessoas não sofrerem a vida toda 

com transtornos que, muitas vezes, são mais incapacitantes que diabetes e hipertensão — explica o 
psiquiatra Fábio Barbirato, chefe da psiquiatria infantil da Santa Casa do Rio.  

 
O TAG, segundo ele, aumentou numa proporção de 10% ao ano nos últimos 15 anos por causa 

da violência e da maior exigência de que as crianças sejam boas em tudo, entre outros motivos. A 
idade média de início é aos 8 anos e meio, com maior frequência em meninas. O TOC é o quarto 
transtorno psiquiátrico mais comum, com prevalência de 2,5% ao longo da vida, com sintomas tendo 
início na adolescência. O tratamento na Santa Casa é feito em 40 consultas gratuitas ao longo de um 
ano, com terapias comportamentais que envolvem crianças e pais.  

 
— Esta será uma amostra brasileira de uma pesquisa internacional. Com o tratamento agora, é 

possível que estas crianças e adolescentes tenham uma vida normal no futuro  
— diz Barbirato. 
 

In: <http://oglobo.globo.com/saude/ansiedade-um-transtorno-que-comeca-na-infancia-5607904>, acesso em 16 
jun. 2013.  

 

Em primeiro lugar, realiza-se uma leitura inicial a fim de se estabelecer uma 

compreensão geral do sentido do texto. Trata-se do primeiro passo dos procedimentos de 

identificação de metáforas baseados no método PIM, do Grupo Pragglejaz (2007 [2009])50, 

decerto uma metodologia bastante detalhada.  

Pelo fato de se analisar, aqui, uma quantidade considerável de textos, o método foi 

adaptado apenas aos segmentos diretamente relacionados à ansiedade. Desse modo, o PIM 

não foi aplicado a todas as unidades lexicais presentes em cada texto do corpus, uma vez que 

as metáforas não relacionadas ao frame  da ansiedade estavam fora do escopo da pesquisa. 

Sendo assim, foram selecionados segmentos em que havia uma descrição da ansiedade 

de seus efeitos ou, simplesmente, uma exposição dessa emoção. Em trechos compostos por 

                                                           
50 Há uma edição brasileira desse artigo publicada no periódico Cadernos de Tradução, Porto Alegre, 2009. 
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várias orações, selecionavam-se somente aquelas que mais evocavam o frame da ansiedade. 

Por exemplo, em um período como:  

“A causa é genética, mas fatores de estresse antecipam os sintomas, que apareceriam 

só aos 15 anos para a idade da pré-escola – diz ele.” (Texto 4), aplicava-se o método apenas 

no segmento selecionado:  

“mas fatores de estresse antecipam os sintomas” 

Observadas essas disposições, os segmentos textuais são selecionados como segue: 

 
Quadro 4 - Segmentos selecionados do texto 1 

 
Ansiedade, um transtorno que começa na infância 

 
▪ Santa Casa do Rio faz triagem para pesquisa internacional e trata de graça quadros psiquiátricos em 
crianças e adolescentes 

 
[...] crianças e adolescentes entre 8 e 15 anos, com Transtorno de Ansiedade Generalizada 

(TAG) e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).  
[...] a Santa Casa está fazendo uma nova triagem este mês para tratar de graça quadros de TAG 

e TOC,  
[...] para as pessoas não sofrerem a vida toda com transtornos que, muitas vezes, são mais 

incapacitantes que diabetes e hipertensão  
 
O TAG, segundo ele, aumentou numa proporção de 10% ao ano nos últimos 15 anos  
[...] O TOC é o quarto transtorno psiquiátrico mais comum, com prevalência de 2,5% ao longo 

da vida, com sintomas tendo início na adolescência.   
 

Concluída a etapa de leitura do texto e seleção dos segmentos relevantes, parte-se às 

etapas 2, 3 e 4 do método PIM. O grupo Pragglejaz (2007 [2009]) descreve essas etapas da 

seguinte maneira: 

2. Defina as unidades lexicais do texto/discurso . 
3. (a) Para cada unidade lexical do texto, determine o seu significado no 
contexto, isto é, como ele se refere a uma entidade, relação ou atributo na 
situação evocada pelo texto (significado contextual). Leve em conta o que 
antecede e o que precede a unidade lexical.  
(b) Para cada unidade lexical, determine se há um significado atual mais 
básico51 em outros contextos do que no contexto em questão. Para os nossos 
propósitos, significados básicos tendem a ser:  
- mais concretos (o que evocam é mais fácil de imaginar, ver, ouvir, sentir, 
cheirar e sentir o gosto);  
- relacionados ao funcionamento do corpo; - mais precisos (em oposição a 
vagos);  

                                                           
51 Os conceitos de significado e de referenciação atraem vários questionamentos na linguística e na filosofia. A 
expressão “significado básico”, que usamos nesta pesquisa, decorre da nomenclatura adotada pelo 
PRAGGLEJAZ que busca a significação mais concreta de uma palavra com auxílio de um dicionário. Sabemos 
que todo significado se atualiza no momento do discurso, mas também, sabemos que há um pressuposto da 
literalidade que torna possível o discurso sobre o discurso, como a hipótese da metáfora da literalidade, outrora 
defendida por Vereza (2007). A decisão do significado básico envolveu o item (b) da citação acima: buscando-se 
o significado mais concreto ou o que seja mais relacionado ao funcionamento do corpo; quando isso não foi 
possível, partiu-se para o significado menos vago ou o significado historicamente mais antigo.  
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- historicamente mais antigos;  
Significados básicos não são necessariamente os mais frequentes da unidade 
lexical.  
(c) Se a unidade lexical tem um significado atual/contemporâneo mais 
básico em outros contextos do que no contexto em questão, decida se o 
significado contextual se opõe ao significado básico, mas pode ser entendido 
em comparação a ele. 
4. Se sim, marque a unidade lexical como metafórica. (p.79) 

 
Nomeamos cada segmento, selecionado no texto, como segmento “a”, segmento “b”, 

“c” etc., para facilitar a referência isolada a cada um deles no decorrer desta pesquisa. Com 

isso, passou-se à definição das unidades lexicais em cada um dos segmentos. Incluíram-se 

como “unidade lexical” tanto palavras isoladas, quanto duas ou mais palavras que não podem 

ser entendidas pelas suas partes. Esse critério, de unidade lexical, também é aconselhado pelo 

Pragglejaz (p.80): “no caso de nomes próprios (e.g., Sonia Gandhi) e no caso em que o 

significado de toda a expressão não pode ser entendido a partir do significado de suas partes 

(e.g. let alone)”. 

O uso de um dicionário nas etapas 2 e 3 do PIM é fundamental. Escolhemos trabalhar 

com o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, por esse abarcar uma das maiores 

compilações lexicográficas da língua, e por conter, em cada verbete, a etimologia e os 

primeiros registros históricos do uso da palavra. Usou-se, também, a versão Beta do mesmo 

dicionário, chamada de Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, disponível em 

sítio da internet: http://houaiss.uol.com.br/. 

Com essa disposição metodológica estabelecida, parte-se para a definição das 

unidades lexicais. O segmento a seguir é um período composto que foi selecionado, do texto 

4, como um trecho relacionado à ansiedade:  

 
“a terapia cognitivo-comportamental é tão eficaz quanto medicamentos para 

tratar quadros de ansiedade” 

 

As unidades lexicais ficaram dispostas da seguinte maneira: 

 
a / terapia / cognitivo-comportamental / é / tão / eficaz / quanto / medicamentos / 

para / tratar / quadros / de / ansiedade 

 

A partir desse ponto, seguiu-se à terceira e à quarta etapas do método PIM. A maioria 

das unidades lexicais não foi considerada metafórica nos seus respectivos contextos. Isso 

inclui casos em que, muitas vezes, nossa intuição tendia a declarar como unidades 
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metafóricas. No caso do lexema52 “tratar”, do exemplo anterior, tencionou-se dizer que há 

uma metaforização da ansiedade como doença, mas a intenção não pôde ser confirmada 

mediante utilização do PIM para esse lexema especificamente.  

 

tratar 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “tratar” significa impor cuidados médicos 

a alguém.  
(b) significado básico: O verbo “tratar” possui como significado mais básico a ação de 

versar sobre (tema, assunto, questão etc.), ou, pela etimologia latina “arrastar, 
dilacerar, tirar, puxar, tocar”. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico. No entanto, não descobrimos uma forma pela qual o 
significado contextual possa ser compreendido em comparação ao significado 
básico. 
Usado metaforicamente? Não. 

 

Considerando que a quantidade de unidades lexicais não metafóricas é bastante 

superior à quantidade de unidades usadas metaforicamente, prezamos por expor, unicamente, 

o processo daquelas que foram consideradas metafóricas. Vale lembrar que nossa proposta 

não é encontrar metáforas linguísticas convencionais, nem enunciados facilmente tidos como 

metafóricos por leitores comuns. A proposta é identificar marcas linguísticas que instanciam 

ou que sejam evidenciadas por metáforas conceptuais no discurso natural. 

O procedimento é relativamente simples, mas para elucidar o nível de complexidade 

do método, será exposto o PIM de cada segmento de um único texto do corpus: o texto 1. Os 

procedimentos dos demais textos do corpus podem ser verificados no Apêndice A deste 

estudo. 

 

Ansiedade, / um / transtorno / que / começa / na / infância 

 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  
“perturbação do juízo”, termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou 
efeito de transtornar, que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos 
transtorno em nível comportamental de regularidade, a partir da ideia de transtorno 
e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

                                                           
52 Utilizamos o termo “lexema” por ser um termo muito usado no artigo do grupo PRAGGLEJAZ. Entendemos 
lexema conforme Biderman (1984, p.139): “unidade léxica abstrata que faz parte do léxico de uma língua. Ele se 
atualiza no discurso na forma de uma palavra flexionada com todas as marcas gramaticais exigidas pelo 
contexto”. 
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Santa Casa / do / Rio / faz / triagem / para / pesquisa / internacional / e / trata / de graça / 

quadros / psiquiátricos / em / crianças / e / adolescentes 

 
quadros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação 
animada de uma coisa ou acontecimento baseada numa descrição que tem 
correspondência com elementos predefinidos pelo diagnóstico médico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de 
espaço ou objeto quadrado ou retangular. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se 
“quadro”, em termos abstratos, como uma representação de algum fato baseado em 
descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma estrutura retangular em que 
são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que por si só, descrevem algum 
acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
crianças / e / adolescentes / entre / 8 / e / 15 / anos, / com / Transtorno / de / Ansiedade / 

Generalizada / (TAG) / e / Transtorno / Obsessivo-Compulsivo / (TOC) 

 
Transtorno 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “Transtorno” tem o significado de  
“perturbação do juízo”, termo muito usado para distúrbios psicológicos. No 
contexto, também, compõe o nome da doença. 

(e) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou 
efeito de transtornar, que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos 
transtorno em nível comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento 
no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Obsessivo-Compulsivo 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “obsessivo-compulsivo” é uma palavra que 
significa doença psiquiátrica. No contexto da nomenclatura patológica, está se 
referindo a um indivíduo que toma ações injustificáveis. 

(b) significado básico: O adjetivo “obsessivo-compulsivo” é datado do século XX, seu 
significado dicionarizado é “o que se caracteriza pela obsessão compulsiva”. Dessa 
forma verificamos o significado básico de “obsessão” e de “compulsivo”. O 
significado básico de obsessão é a suposta dominação do demônio ao espírito, ou, 
pela etimologia, vem do latim sitiar, cercar, bloquear. Compulsivo é o que é 
próprio ou destinado a compelir, ou seja, aquilo que é destinado a obrigar, 
constranger, forçar. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Enquanto 
unidade lexical, “obsessivo-compulsivo” possui o significado de sitiar e obrigar, é 
entendido em termos de uma entidade que bloqueia e obriga alguém a executar 
ações, mesmo que não haja ninguém nem nenhuma entidade a obrigar. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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a / Santa Casa / está / fazendo / uma / nova / triagem / este / mês / para / tratar / de graça / 

quadros / de / TAG / e / TOC 

 
quadros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação 
animada de uma coisa ou acontecimento baseada numa descrição que tem 
correspondência com elementos predefinidos pelo diagnóstico médico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de 
espaço ou objeto quadrado ou retangular. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se 
“quadro”, em termos abstratos, como uma representação de algum fato baseado em 
descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma estrutura retangular em que 
são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que por si só, descrevem algum 
acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
para / as / pessoas / não / sofrerem / a / vida / toda / com / transtornos / que, / muitas / vezes, / 

são / mais / incapacitantes / que / diabetes / e / hipertensão 

 
transtornos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  
“perturbações do juízo”, termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou 
efeito de transtornar, que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos 
transtorno em nível comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento 
no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
O / TAG, / segundo / ele, / aumentou / numa / proporção / de / 10% / ao / ano / no / últimos / 

15 / anos 

 
aumentou 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “aumentou” tem o significado de  
progredir, desenvolver-se. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “aumentar” é de tornar(-se) 
maior (em extensão, volume, quantidade, intensidade etc.); avultar(-se). 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos 
aumentar de tamanho como uma forma de desenvolvimento, progressão. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 

O / TOC / é / o / quarto / transtorno / psiquiátrico / mais / comum, / com / prevalência / de / 

2,5% / ao longo / da / vida, / com / sintomas / tendo / início / na / adolescência 
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transtorno 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  

“perturbação do juízo”, termo muito usado para distúrbios psicológicos. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou 

efeito de transtornar, que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 

ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos 
transtorno em nível comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento 
no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
prevalência 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “prevalência” significa o período 
determinado de  tempo em que uma pessoa apresenta os sintomas do TOC. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “prevalência” é de qualidade que 
prevalece, ou do que está em primeiro lugar; predomínio. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O fato de ser 
diagnosticado com uma doença é entendido em termos de prevalência, de estar 
dominado por algo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
ao longo 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “ao longo” significa em períodos de tempo 
durante a existência de alguém. 

(b) significado básico: O significado mais básico da unidade lexical “ao longo” é o de 
“por percurso longitudinal” ou “por toda a extensão”. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A relação 
entre tempo e espaço é bastante intricada, o conceito abstrato de tempo é 
amplamente entendido como extensão no espaço, desde que haja um tempo inicial 
que sirva de referência, outrossim, percorrer um espaço físico requer tempo.  
Usado metaforicamente? Sim. 

 
vida 

(a) significado contextual: Nesse contexto do ser humano e de doenças, “vida” é 
período de tempo compreendido entre o nascimento e a morte do ser humano. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “vida” é registrado 
historicamente no século X, com sentido de modo de viver, conjunto de hábitos, 
subsistência, p.ex. “vida de santa”, “vida de rico”. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
parcialmente ao significado básico e pode ser compreendido em comparação a ele. 
Apesar dos vários significados do lexema, o significado contextual pode ser 
entendido por meio de uma relação metonímica de “a causa pelo efeito”, o tempo 
entre nascer e morrer, no lugar de maneira de viver.  
Usado metaforicamente? Sim. 

 
sintomas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa a 
exteriorização de problemas emocionais do TOC e ansiedade. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “sintoma” pela 
origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, é o de manifestações 
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físicas de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um 
diagnóstico médico. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe 
ao significado básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de 
caráter mental possuem diversos sintomas não materiais que só são compreendidas 
através da relação entre doença física e doença mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 

A próxima etapa consistiu em um levantamento que sistematizasse os resultados 

obtidos no procedimento PIM. Montou-se, então, um quadro com as metáforas encontradas 

em cada segmento, obtendo assim: a quantidade de metáforas por segmento, a quantidade de 

unidades lexicais observadas por texto, a visualização da unidade lexical que indicou uma 

metáfora cognitiva subjacente. 

A vantagem do quadro-geral está no fato de não se precisar recorrer a todo momento 

às análises extensas do método PIM. Segue o quadro obtido a partir do texto 1: 

 
Quadro 5 - Quadro-geral do texto 1 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes53 

- Segmento a: 
Ansiedade, / um / transtorno / que / 
começa / na / infância 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
 

- Segmento b: 
Santa Casa / do / Rio / faz / triagem / para 
/ pesquisa / internacional / e / trata / de 
graça / quadros / psiquiátricos / em / 
crianças / e / adolescentes 

1 ANSIEDADE É UM PAINEL 

- Segmento c: 
crianças / e / adolescentes / entre / 8 / e / 
15 / anos, / com / Transtorno / de / 
Ansiedade / Generalizada / (TAG) / e / 
Transtorno / Obsessivo-Compulsivo / 
(TOC) 

3 
 
ANSIEDADE É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 

- Segmento d: 
a / Santa Casa / está / fazendo / uma / 
nova / triagem / este / mês / para / tratar / 
de graça / quadros / de / TAG / e / TOC 

1 ANSIEDADE É UM PAINEL 

-Segmento e:  
para / as / pessoas / não / sofrerem / a / 
vida / toda / com / transtornos / que, / 
muitas / vezes, / são / mais / 
incapacitantes / que / diabetes / e / 
hipertensão 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
 

- Segmento f: 
O / TAG, / segundo / ele, / aumentou / 

1 ANSIEDADE É UM OBJETO EM 
EXPANSÃO 

                                                           
53 As metáforas subjacentes podem ser tanto conceptuais quanto sistemáticas. Podem, também, ser consideradas 
submetáforas de metáforas mais gerais, como DOENÇA MENTAL É DESORDEM. Pelo fato de não estarem 
explicitadas linguisticamente, sigo o padrão estabelecido para metáforas conceptuais: caracteres em CAIXA ALTA. 
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numa / proporção / de / 10% / ao / ano / 
no / últimos / 15 / anos 
- Segmento g: 
O / TOC / é / o / quarto / transtorno / 
psiquiátrico / mais / comum, / com / 
prevalência / de / 2,5% / ao longo / da / 
vida, / com / sintomas / tendo / início / na 
/ adolescência 

5 

TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 
TEMPO É ESPAÇO 
VIDA É PERÍODO TEMPORAL 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA  

 

Cada texto do corpus também recebeu um “quadro-síntese” com os dados numéricos 

de tudo o que foi verificado naquele texto, como a quantidade de unidades lexicais, a 

quantidade de metáforas encontradas, quantidade de períodos oracionais. Como no quadro 

montado a partir do texto1: 

 
Quadro 6 - Quadro-síntese do texto 1 

 
Frases relacionadas à ansiedade 7 
Segmentos com metáforas 7 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 117 
ULs usadas metaforicamente 13 
Metáforas de ansiedade 5 
Metáforas de outros domínios 3 
Total de metáforas 8 

 

O desvelamento das metáforas, através de dados empíricos, favorece as conclusões 

futuras sobre quais metáforas foram encontradas em cada texto e quais delas foram as mais 

recorrentes no corpus. No caso do texto 1, obtivemos as seguintes metáforas relacionadas ao 

domínio-alvo da ansiedade:  

 
ANSIEDADE É DESORDEM 

ANSIEDADE É UM PAINEL  

ANSIEDADE É UM OBJETO EM EXPANSÃO  

TOC É UM DOMINADOR  

TOC É DESORDEM 

 

Os domínios de ANSIEDADE e TOC são subcategorias de doença mental, desse modo, 

representam desdobramentos da metáfora DOENÇA MENTAL É DESORDEM.  

Das metáforas que não são do domínio-alvo da ansiedade, mas que estavam 

relacionadas contextualmente no texto 1, obtiveram-se: 

 
TEMPO É ESPAÇO 

VIDA É PERÍODO TEMPORAL 
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Além disso, há uma metáfora que está diretamente relacionada ao domínio da 

ansiedade: 

 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

 
Essa última postulação pode assumir avaliações diversificadas, dependendo da 

abordagem conceitual de referência: 

1) Considerando-a metáfora: a clássica dualidade mente-corpo ainda é um problema 

para algumas abordagens filosóficas que tentam responder à questão do cogito lançada por 

Descartes; a visão de separação entre mente e corpo também é uma compreensão dominante 

no saber popular. Nessa perspectiva, os domínios corpo e mente são dicotomizados e 

projeções entre eles são sempre metafóricas. 

2) Considerando-a metonímia: as abordagens recentes das ciências da saúde, ou a 

visão de realismo corpóreo apoiada pela linguística cognitiva, possivelmente  abordariam essa 

relação como uma metonímia conceptual; assim, teríamos uma relação intradomínio: DOENÇA 

MENTAL POR DOENÇA FÍSICA. 

3) Considerando-a hiperonímia: neste caso, teríamos a superestrutura da DOENÇA 

como hiperônimo, gerando tipos de doença (co-hipônimos): a- “doença física”, como alvo de 

interesse da medicina; e b- “doença mental”, como alvo de interesse da psiquiatria; e c- 

“doença do espírito”, como alvo de interesse das religiões.  

Acreditamos que a avaliação “1” é a mais defensável pela associação, quase que 

automática, que é feita entre a doença e organismo (físico)54. O tema da doença será mais 

detalhado no capítulo 4. 

 

Essa breve exposição da metáfora permite que, mais à frente, sejam feitas 

identificações sobre quais metáforas seriam estruturais, orientacionais, de entidade, de 

personificação etc., além de prover mais eficiência à abordagem do corpus B e à identificação 

das metáforas subjacentes ao frame-emoção.  

 

3.3 Levantamento dos dados 

 
Embora, como já foi mencionado anteriormente, a subjetividade na investigação seja 

inevitável, tentou-se reduzi-la, utilizando, com rigor, o método aqui apresentado. A questão da  

                                                           
54 Uma busca simplificada no Google pode comprovar, mesmo de forma rudimentar, que explicitar o termo 
“mental/cabeça”, nos casos de doença mental, é mais comum que explicitar o termo “físico/corpo”, nos casos de 
doença física. Quando se diz que “alguém está doente” a acepção mais corriqueira é a de doença física. Ou seja, 
no domínio da doença, a doença física é o conceito não marcado ou default. 
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subjetividade nas análises dos quadros-gerais do corpus envolve as seguintes considerações: 

1) Apesar do PIM ser  um  método de análise bastante criterioso, há subjetividade na  

análise dos resultados obtidos por cada analista que se propõe a estudar o mesmo objeto de 

discurso. O grupo idealizador do PIM fez verificações de confiabilidade por meio do Teste 

Kappa de Cohen e do Teste Q de Cochran, que demonstraram um nível de variabilidade 

considerável entre analistas de um mesmo texto. Mesmo com essa variação, o grupo 

PRAGGLEJAZ (2007 [2009], p.101) considerou que “o fato de os analistas apresentarem 

tendências particulares na identificação de metáforas pode indicar o número de casos não 

prototípicos que se encontram entre essas duas categorias (claramente metafóricos e 

claramente não metafóricos)”.  

2) O PIM é um método que identifica as unidades lexicais consideradas de uso 

metafórico; ele não sugere a identificação das metáforas conceptuais subjacentes àquela 

unidade lexical metafórica. No entanto, consideramos necessário propor metáforas 

subjacentes que pudessem estar associadas a essas unidades lexicais, evidenciando-as. De 

fato, sem a identificação dessas metáforas, não seria possível descrever o MCI da ansiedade, 

que é o objetivo central deste estudo. Reconhecemos que as metáforas subjacentes são, 

claramente, mais subjetivas que a identificação das unidades lexicais de uso metafórico, mas, 

sem elas, a análise, cremos, perde a sua relevância e contribuição para a compreensão do 

fenômeno investigado. 

3) O terceiro nível da análise, que envolve a discussão sobre os efeitos de sentido 

estruturados no interior do MCI, será feito no próximo capítulo. É, certamente, um nível ainda 

mais subjetivo que os níveis de análise citados nas considerações 1 e 2, uma vez que propõe 

uma reflexão mais interpretativista, de uma certa forma, baseada no diálogo entre os 

fundamentos teóricos e os resultados da análise. 

 

3.3.1 Resultados do Corpus A 

 
Sistematizamos os resultados de cada texto do corpus A a seguir: 

 
Quadro do texto 1, já exposto em páginas anteriores. 

 
Quadro 7 - Quadro-geral do texto 2 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Médicos / da / Inglaterra / vão / receitar / 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 
 



63 

 

livros / de / autoajuda. 
- Segmento b: 
Médicos / da / Inglaterra / vão / 
prescrever / livros / para / pacientes / com 
/ ansiedade / e / depressão. 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 

- Segmento c: 
títulos / de / autoajuda / voltados / a / 
pessoas / com / problemas / de / saúde / 
mental / entre / leves / e / moderados. 

2 SAÚDE MENTAL É SAÚDE FÍSICA 
ANSIEDADE É FARDO 

- Segmento d:  
ler / reduz / os / níveis / de / estresse / em 
/ 67%. 

2 ESTRESSE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

-Segmento e:  
a / leitura / reduz / o / risco / de / 
demência / em / mais / de / um terço. 

1 ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

- Segmento f: 
30 / títulos / de / autoajuda / que / estarão 
/ disponíveis / sob receita. 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 
 

- Segmento g: 
Os / doentes / frequentemente / recorrem / 
à / internet / para / buscar / orientações 

2 ANSIEDADE É DOENÇA 
A VIDA É UMA VIAGEM 

- Segmento h: 
Então / pessoas / que / sofrem / depressão 
/ ou / ataques / de / pânico / serão / 
aconselhadas / a / lerem? 

3 

SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO 
DE DOR 
DEPRESSÃO É PARA BAIXO 
PÂNICO É UM INIMIGO 
 

 
Quadro 8 - Quadro-geral do texto 3 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Componente / da / maconha / alivia / 
fobia social. 

1 ANSIEDADE É FARDO 
 

- Segmento b: 
Um / componente / da / Cannabis sativa / 
é / capaz / de / reduzir / a / ansiedade / de 
/ pessoas / que / sofrem / de / um / 
transtorno / psiquiátrico / conhecido / 
como / fobia social. 

2 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento c:  
estudos / anteriores / já / apontavam / a / 
redução / da / ansiedade, / mas / só / em / 
pessoas / sem / transtornos. 

2 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento d: 
apenas / uma / dose, / de / 600 mg, / já / 
foi / suficiente / para / reduzir / o / medo / 
dessas / pessoas 

1 MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 

 
Quadro 9 - Quadro-geral do texto 4 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
a / terapia / cognitivo-comportamental / é 

1 ANSIEDADE É UM PAINEL 
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/ tão / eficaz / quanto / medicamentos / 
para / tratar / quadros / de / ansiedade 
- Segmento b: 
já / a / ansiedade / é / internalizante 

1 ANSIEDADE É PARA DENTRO 

- Segmento c: 
A / ansiedade / na / infância / pode / 
predizer / quadros / de / depressão, / 
bipolaridade / e / pânico / em / adultos. 

2 ANSIEDADE É UM ORÁCULO 
ANSIEDADE É UM PAINEL 

- Segmento d: 
mas / fatores / de / estresse / antecipam / 
os / sintomas 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

-Segmento e:  
Escola, / atividade / física, / música / e / 
inglês / na / idade / pré-escolar / é / 
demais, / além de / gerar / ansiedade / e / 
uma / competitividade / desnecessária. 

1 ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 

- Segmento f: 
4,6% / de / crianças / entre / 6 / e / 12 / 
anos / com / quadros / de / ansiedade / e / 
6,6% / de / adolescentes / entre / 12 / e / 
17 / anos / com / o / transtorno 

2 ANSIEDADE É UM PAINEL 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento g: 
Em geral / os / sintomas / da / ansiedade / 
em / crianças / são / físicos 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento h: 
Na / pré-escola / são / identificáveis / 
medos / mensuráveis 

1 
MEDO É UMA ENTIDADE 
MENSURÁVEL 
 

 
Quadro 10 - Quadro-geral do texto 5 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Transtornos / de / ansiedade, / fobia / e / 
pânico... / Estudantes / podem / ser / 
vítimas / da / tensão / pré-vestibular 

2 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM ALGOZ 

- Segmento b: 
a / ansiedade / é / uma / das / principais / 
responsáveis / por / problemas / de / 
saúde / dos / vestibulandos. 

1 ANSIEDADE É UMA PESSOA 

- Segmento c: 
não / é / a / primeira / vez / que / a / 
ansiedade / a / atrapalha 

1 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 

- Segmento d:  
os / problemas / mais / comuns / entre / 
vestibulandos / são / fobia, / pânico / e / 
transtorno / de / ansiedade / generalizada / 
(TAG). 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

-Segmento e:  
os / sintomas / são / parecidos: / 
taquicardia, / mão / suando, / perna / 
tremendo, / respiração / ofegante, / tensão 
/ muscular... 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento f: 
No / pânico / e / no / TAG, / os / sintomas 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
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/ podem / pegar / a / pessoa / de surpresa 
- Segmento g: 
A / ansiedade / pode / gerar / confusões / 
e / esquecimento 

1 ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 

Segmento h: 
O / tratamento / é / feito / com / 
ansiolíticos / e / apoio / psicológico 

1 TRATAMENTO PSICOLÓGICO É 
SUPORTE 

Segmento i: 
tive / uma / crise / de / choro 

1 EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É 
DOENÇA 

 
Quadro 11 - Quadro-geral do texto 6 

 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Uma / dose / de / música / para / reduzir / 
a / ansiedade 

2 
Música é remédio 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

- Segmento b: 
Apresentação / de / violinistas, / harpistas 
/ e / flautistas / é / novo / remédio / contra 
/ estresse 

2 
Música é remédio 
ESTRESSE É UM INIMIGO 
 

- Segmento c:  
O / coração / de / quem / aguarda / a / 
realização / de / um / exame / geralmente 
/ bate / acelerado 

1 
MOVIMENTO CARDÍACO SÃO 
BATIDAS 
 

-Segmento d:  
uma / clínica / carioca / tem / usado / 
música / instrumental / como / remédio / 
para / reduzir / o / estresse / de / seus / 
pacientes. 

1 ESTRESSE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

- Segmento e: 
Sem dúvida / música / é / algo / que / 
reduz / a / ansiedade / causada / por / 
exames. 

1 ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

 
Quadro 12 - Quadro-geral do texto 7 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
O / medo / tomou conta / dele / entre / um 
/ buraco / e / o / seguinte. 

1 MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento b:  
Ele / tinha sofrido / um / ataque / de / 
pânico. 

2 
SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO 
DE DOR 
PÂNICO É UM INIMIGO 

- Segmento c: 
Eu / estava / chorando / de / medo / de / 
que / aquela / sensação / voltasse 

1 PÂNICO É UMA PESSOA EM 
TRÂNSITO 

- Segmento d: 
a / tragédia / pode / de fato / nos / atingir 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento e: 
o / medo / descontrolado / de / um / 
ataque / de / pânico / é / especialmente / 
desorientador. 

3 

PÂNICO É UM OBJETO SEM 
CONTROLE 
PÂNICO É UM INIMIGO 
SENTIR PÂNICO É PERDER O RUMO 
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- Segmento f: 
Cerca de / 40 milhões / de / adultos / 
americanos / vivem / alguma / forma / de 
/ ansiedade. 

1 
ANSIEDADE É UM OBJETO 
DELIMITADO 
 

- Segmento g: 
A / ansiedade / ocorre / quando / qualquer 
/ medo / interfere / na / vida / cotidiana 

1 ANSIEDADE É UMA PESSOA 

- Segmento h: 
Quando / entro / em / pânico [...] 

1 PÂNICO É RECIPIENTE 

- Segmento i: 
pessoas / com / transtornos / de / 
ansiedade / sentem-se / intensamente / 
isoladas. 

2 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É INVÓLUCRO 

 
Quadro 13 - Quadro-geral do texto 8 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
a / correlação / estatística / entre / o / uso / 
de / Facebook / e / o / declínio / do / bem 
estar / afetivo / é / forte 

1 ANSIEDADE/TRISTEZA É PARA 
BAIXO 

- Segmento b: 
por que / o / uso / da / rede social / tem / 
uma / associação / tão / forte / com / o / 
baixo / astral 

1 ANSIEDADE/TRISTEZA É PARA 
BAIXO 

- Segmento c: 
a / natureza / das / interações / sociais / 
que / as / pessoas / estavam / tendo / seria 
/ a / origem / do / estado / de / humor / 
ruim 

1 TRISTEZA/ANSIEDADE É TRAJETO 

 
Quadro 14 - Quadro-geral do texto 9 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Professor / conta / como / conseguiu / 
superar / um / transtorno / de / ansiedade / 
com / autorretratos 

2 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento b: 
Distúrbio / atinge / cerca de / 12% / dos / 
brasileiros / e / abrange / fobias / e / 
síndrome / do / pânico 

3 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento c: 
Era / uma / confusão / mental 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento d:  
ele / viu / que / tinha ultrapassado / algum 
/ tipo / de / fronteira / da / mente, / estava 
/ dentro / de / algum / labirinto / difícil / 
de / sair 

5 

ENTENDER É VER 
A MENTE É EXTENSÃO NO ESPAÇO 
ANSIEDADE É LIMITE 
ULTRAPASSADO 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 
SENTIR ANSIEDADE É PERDER O 
RUMO 

-Segmento e:  
era / algum / transtorno / de / ansiedade, / 

3 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
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grupo / que / atinge / cerca de / 12% / dos 
/ brasileiros, / segundo / o / Instituto / de / 
Psiquiatria / da / USP, / e / abrange, / 
além / do / pânico, / fobias / específicas / 
e / a / agorafobia 

ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento f: 
Mas / muitas / vezes / não / dá, / são / 
quadros / mistos, / confusos 

2 ANSIEDADE É UM PAINEL 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento g: 
as / saídas / individuais / de / quem / sofre 
/ com / distúrbios / muitas / vezes / fogem 
/ do / padrão 

3 

TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 
TRATAMENTO ALTERNATIVO É 
ESCAPAR DE UM LOCAL 

- Segmento h: 
Eu / estava / colocando / para fora / 
aquele / medo / doentio / de / exposição 

3 
MEDO É UM OBJETO 
MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
MEDO É UM ORGANISMO VIVO 

- Segmento i: 
o / tratamento / prevê / uma / exposição / 
progressiva / ao / medo 

1 MEDO É UMA PRESENÇA AQUI 

- Segmento j: 
esse / desequilíbrio / só / consegue / ser / 
restabelecido / com / remédio 

1 PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO 

- Segmento k: 
Ele / não / baixa a guarda, / já / que / o / 
transtorno / de / ansiedade / tem / 
predisposições / genéticas 

2 
TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR 
UMA GUERRA 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento l: 
E / o / distúrbio / geralmente / é / 
desencadeado / a partir da / exposição / a 
/ determinadas / situações 

3 

ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA 
(subentende que “Mente é Cadeia”) 
UMA SITUAÇÃO É UMA PRESENÇA 
AQUI 

- Perídodo m: 
Fotos / ‘perderam / o / sentido’ / depois / 
da / crise 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 

- Segmento n: 
É / um / termo / que / abrange / diferentes 
/ distúrbios 

1 ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento o: 
que / pode / afetar / a / saúde / física / e / 
psicológica 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento p: 
Ele / atinge / 12% / dos / brasileiros 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento q: 
A / nomenclatura / transtorno / de / 
ansiedade / abrange, / portanto, / a / 
agorafobia, / fobia / social, / fobias / 
específicas / e / distúrbio / do / pânico. 

3 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento r: 
o / paciente / deve / estar / há / mais / de / 
seis / meses / com / os / sintomas 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento s: 
O / principal / sintoma / do / transtorno / 
do pânico / é / o / ataque / de / pânico, / 
um / momento / avassalador / de / 
sofrimento / físico / e / psicológico. 

4 

DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM INIMIGO 
PÂNICO É UM DOMINADOR 

- Segmento t: 
Como / os / sintomas / são / muito / 
fortes, / as / pessoas / pensam / que / 

2 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
PÂNICO É UM MATERIAL 
RESISTENTE 



68 

 

podem / estar / tendo / um / ataque / 
cardíaco 
- Segmento u: 
Excessivo / e / persistente / medo / de / 
específico / objeto 

2 MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA 
MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento v: 
Forte / ansiedade / e / desconforto / de / 
ser envergonhado / ou / desprezado / em / 
situações / sociais 

1 
ANSIEDADE É UM MATERIAL 
RESISTENTE 
 

- Segmento w: 
Para / receber / um / diagnóstico / de / 
fobia, / o / medo / deve / ser / 
intensamente / perturbador / ou / interferir 
/ significativamente / em / suas / 
atividades / diárias. 

2 MEDO É DESORDEM 
MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento x: 
Eles / se / preocupam / constantemente / e 
/ se / sentem / impotentes / para / 
controlar / essas / preocupações 

1 ANSIEADADE É UM DOMINADOR 

- Segmento y: 
Pessoas / com / o / transtorno / são / 
irritáveis / e / muitas / vezes / têm / 
problemas / de / concentração. 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

 
Quadro 15 - Quadro-geral do texto 10 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Ansiedade / exagerada / demanda / 
tratamento / específico 

1 
ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É 
DOENÇA 
 

- Segmento b: 
Mas, / se / a / ansiedade / atrapalha / a / 
rotina, / vira / doença / e / é / preciso / 
tratá-la. 

2 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
MUDAR É VIRAR 

- Segmento c: 
são / exageros / típicos / de / doenças / 
relacionadas / à / ansiedade 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É 
DOENÇA 

- Segmento d:  
guia / para / ajudar / vítimas / de / fobias 

2 
TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR 
UM CAMINHO 
ANSIEDADE É UM ALGOZ 

-Segmento e:  
Quando / a / ansiedade / faz / alguém / 
mudar / a / rotina / de / forma / frequente, 
/ é / preciso / tratar 

1 ANSIEDADE É UM DOMINADOR 

- Segmento f: 
A / ansiedade / exagerada / é / 
característica / de / diversas / doenças 

1 
ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É 
DOENÇA 
 

- Segmento g: 
O / transtorno / de / pânico / faz / a / 
vítima / achar / que / está / prestes / a / 
morrer / ou / a / enlouquecer 

3 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM DOMINADOR 
PÂNICO É UM ALGOZ 

- Segmento h: 
Outro / distúrbio / é / a / ansiedade / 
generalizada 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
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- Segmento i: 
a / preocupação / exagerada / se / estende 
/ pelo / dia / inteiro 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É 
DOENÇA 

- Segmento j: 
Os / transtornos / obsessivos-compulsivos 
/ e / o / transtorno / de / estresse / pós-
traumático / são / outros / distúrbios / 
relacionados / à / ansiedade. 

4 

TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 
ESTRESSE É DESORDEM 
ANSIEDADE É DESORDEM 
 

 
Quadro 16 - Quadro-geral do texto 11 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Cientistas / criam / aplicativos / para / 
tratar / transtornos / sociais 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
 

- Segmento b: 
um / aplicativo / que / facilite / o / 
tratamento / de / transtornos / como / 
fobia / social 

1 MEDO É DESORDEM 

- Segmento c: 
Pessoas / com / esse / tipo / de / 
transtorno / sentem / uma / ansiedade / 
extrema / ao / serem / “avaliadas” / pelas / 
outras 

2 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É LOCAL MAIS 
DISTANTE 

- Segmento d:  
quem / tem / fobia / social / relata / sentir 
/ medo / diante / de / expressões / hostis 

1 
A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE 
UM OBJETO 
 

 
Quadro 17 - Quadro-geral do texto 12 

  

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Celebridades / que / lutam / publicamente 
/ contra / fobias / e / transtornos / de / 
ansiedade 

2 ANSIEDADE É UM INIMIGO 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento b: 
Muitas / enfrentam / batalhas / públicas / 
contra / uma / série / de / distúrbios / 
psicológicos 

2 
TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR 
UMA GUERRA 
DOENÇA MENTAL É DESORDEM 

- Segmento c:  
A / atriz / Jessica Alba / assumiu / 
publicamente / que / tem / transtorno / 
obsessivo-compulsivo 

4 

TOC É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
A EXISTÊNCIA DO TOC É POSSE DE 
UM OBJETO 
TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 

-Segmento d:  
O / transtorno / atrapalha / a / vida / de / 
2% / da / população / mundial 

2 TOC É DESORDEM 
TOC É OBSTÁCULO 

- Segmento e: 
só / superou / o / medo / quando / passou / 
a / ser / acompanhada / por / um / 
especialista 

1 MEDO É UM INIMIGO 

- Segmento f: 
O / ator / Johnny Depp / também / tem / 

1 A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE 
UM OBJETO 
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uma / fobia / específica 
- Segmento g: 
A / depressão, / que / atinge / uma / em / 
cada / dez / pessoas / em / todo / mundo, / 
é / um / dos / distúrbios / mais / comuns / 
entre / os / artistas 

2 DEPRESSÃO É UM PROJÉTIL 
DEPRESSÃO É DESORDEM 

- Segmento h: 
As / atrizes / Mariah Carey, / Heather 
Locklear / e / Lindsay Lohan / tomam / 
remédios / para / controlar / os / sintomas. 

2 
DEPRESSÃO É UM OBJETO 
CONTROLÁVEL 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento i: 
contaram / com / ajuda / profissional / 
para / superar / episódios / depressivos 

1 DEPRESSÃO É UM INIMIGO 

 

 

3.3.2 Resultados do Corpus B
55 

 
O corpus B foi composto na tentativa de uma melhor representação do frame-emoção, 

frame em que a ansiedade é realizada sem conotações patológicas. Como foi mencionado no 

tópico sobre a motivação do corpus, cremos que há uma extensão de sentidos no conceito que 

se realiza no frame da doença, e que não são necessariamente opostos. Há, entretanto, alguns 

casos do frame-emoção que podem apresentar alguma oposição ao frame-doença, esses são 

casos específicos da ansiedade “boa”, considerada de valor positivo. Por exemplo: 

 
Valor positivo - “felicidade, ansiedade e muito, muito prazer por ser mãe” (B,35) 56 

Valor negativo - “a época dos vestibulares exige controle da ansiedade” (B,26) 

 
Essa consciência de ansiedade considerada boa e da ansiedade considerada ruim 

dividiu o frame da emoção em dois campos semânticos: um campo em que a ansiedade indica 

um desejo de proximidade de algo, em oposição a um campo em que a ansiedade indica a 

proximidade de algo (não desejado) que provoque efeitos negativos. Esperava-se que o frame 

da emoção “ruim” indicasse metáforas semelhantes às metáforas da ansiedade no frame da 

doença, mas isso só se confirmou com os domínios fontes PESSOA, INIMIGO e OBSTÁCULO.57 

Além disso, foram confirmadas metáforas comuns às três possibilidades de compreensão da 

ansiedade: emoção de valor positivo, emoção de valor negativo e doença. 

Vejamos as metáforas conceptuais evidenciadas tanto no corpus A quanto no corpus 

B, junto aos exemplos linguísticos que as instanciaram em B: 

                                                           
55 O corpus B pode ser consultado no Apêndice B e no Apêndice C deste estudo. 
56 Doravante referências ao corpus B serão feitas da seguinte maneira (B,35) que representa a frase de número 35 
da compilação do corpus. 
57 Exemplos para esses domínios são observáveis nas metáforas ANSIEDADE É UMA PESSOA, ANSIEDADE É UM 

INIMIGO e ÂNSIA É OBSTÁCULO, que serão elencadas nas próximas páginas. 
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ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO, “chegada de um irmão caçula gera ansiedade e 

insegurança nos primogênitos” (B,105); 

ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE, “como diminuir a ansiedade para engravidar” 

(B,9); 

ANSIEDADE É UMA PESSOA, “ansiedade por promoção pode prejudicar sua carreira” (B,21); 

ANSIEDADE É UM INIMIGO, “como combater a ansiedade e o ataque às guloseimas antes do 

casamento” (B,104); 

ANSIEDADE É UM OBJETO EM EXPANSÃO, “‘Ansiedade está grande’, diz Natália Guimarães 

sobre a chegada de gêmeas (B,107). 

 

Também foram identificadas metáforas que não são iguais às do corpus A, mas que 

são variações de outras metáforas encontradas naquele corpus: 

 

ANSIEDADE É UM OBJETO, “entregue sua ansiedade para Deus” (B,3); 

ANSIEDADE É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL, “construção de uma escala de ansiedade para 

pacientes de ambulatórios” (B,13). 

 

A seguir, as demais metáforas identificadas no corpus B que não ocorreram no 

primeiro corpus: 

 

ANSIEDADE É OBJETO INDESEJADO, “como evitar a ansiedade para não falhar na hora ‘h’” 

(B,1); 

ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL, “aprenda a controlar a ansiedade para saber o sexo 

do bebê” (B,7); 

ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL, “Juninho Pernambucano admite ansiedade para 

reestreia pelo Vasco” (B,10); 

ANSIEDADE É UM ADVERSÁRIO, “driblando a ansiedade para emagrecer” (B,14); 

ANSIEDADE É UMA PESSOA TEMPERAMENTAL, “dicas para acalmar a ansiedade pré-

casamento” (B,95); 

ANSIEDADE É FORÇA DE REAÇÃO, “espionagem provoca ‘pico de ansiedade’ com serviços na 

nuvem no Brasil” (B,37); 

ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA MISTURÁVEL, “Fernandinho vive misto de confiança e 

ansiedade com a camisa do Atlético” (B,45); 

ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA PURA, “Bruno Mars é pura ansiedade para sua estreia na 

premiação (B,109); 
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ANSIEDADE É UMA ENTIDADE DESTRUTIVA, “a ansiedade consome minha pessoa” (B,99); 

ANSIEDADE É UMA ENTIDADE QUANTIFICÁVEL, “nunca na minha vida senti tanta felicidade, 

tanta ansiedade, tanto nervosismo e euforia” (B,102); 

ÂNSIA É UM ORGANISMO VIVO, “Felipe Azevedo espera ‘matar’ ânsia por acesso no sábado” 

(B,47); 

ÂNSIA É UMA PESSOA, “abraçando a ânsia por tudo” (B,48); 

ÂNSIA É OBSTÁCULO, “enquanto não superarmos a ânsia do amor sem limites, não poderemos 

crescer emocionalmente” (B,50); 

A EXISTÊNCIA DA ÂNSIA É POSSE DE UM OBJETO, “Barbosa tem ânsia de aparecer como 

Charles Bronson” (B,51); 

ÂNSIA É CONTEÚDO NO RECIPIENTE, “estudo indica que meditação ajuda a diminuir ânsia por 

cigarro” (B,54). 

 

Além dessas, identificou-se uma metáfora relacionada à ansiedade, mas pertencente a 

outro domínio-alvo: 

SITUAÇAO PSICOLÓGICA É CLIMA, “em Porto Alegre, clima é de ansiedade por confrontos e 

chegada dos turistas” (B,16); 

 

3.3.3 Levantamento das metáforas dos corpora 

 

Nosso inventário de metáforas, restrito aos corpora, foi concluído com as seguintes 

metáforas conceptuais presentes ora no frame-emoção ora no frame-doença: 

 
Quadro 18 - Levantamento de metáforas da ansiedade 

 

1. ANSIEDADE É DESORDEM 
2. ANSIEDADE É UM PAINEL 
3. ANSIEDADE É RECIPIENTE 
4. ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECI-

PIENTE 
5. ANSIEDADE É UMA ENTIDADE QUAN-

TIFICÁVEL 
6. ANSIEDADE É UMA ENTIDADE MEN-

SURÁVEL 
7. ANSIEDADE É DOENÇA 
8. ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É 

DOENÇA 
9. ANSIEDADE É FARDO  
10. ANSIEDADE É PARA DENTRO 
11. ANSIEDADE É UMA PESSOA 
12. ANSIEDADE É UM ORÁCULO 
13. ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 
14. ANSIEDADE É UM ALGOZ 

15. ANSIEDADE É UM INIMIGO 
16. ANSIEDADE É UM DOMINADOR 
17. ANSIEDADE É OBSTÁCULO  
18. ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
19. ANSIEDADE É UM MATERIAL RESIS-

TENTE 
20. ANSIEDADE É UM OBJETO DELIMI-

TADO 
21. ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPAS-

SADO 
22. ANSIEDADE É INVÓLUCRO 
23. ANSIEDADE É PARA BAIXO 
24. ANSIEDADE É TRAJETO 
25. ANSIEDADE É UM OBJETO 
26. ANSIEDADE É OBJETO INDESEJADO 
27. ANSIEDADE É UM OBJETO CON-

TROLÁVEL 
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28. ANSIEDADE É UM OBJETO INCON-
TESTÁVEL 

29. ANSIEDADE É UM ADVERSÁRIO 
30. ANSIEDADE É UMA PESSOA TEMPE-

RAMENTAL 
31. ANSIEDADE É FORÇA DE REAÇÃO 
32. ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA 

MISTURÁVEL 
33. ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA 

PURA 
34. ANSIEDADE É UMA ENTIDADE 

DESTRUTIVA  
35. ANSIEDADE É UM OBJETO EM 

EXPANSÃO 
36. SENTIR ANSIEDADE É PERDER O 

RUMO 
37. TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR 

UMA GUERRA 
38. ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA 
39. ANSIEDADE É LOCAL MAIS DISTANTE 

 
 

Emoções/patologias relacionadas diretamente à 
ansiedade: 
 

40. ÂNSIA É UM ORGANISMO VIVO 
41. ÂNSIA É UMA PESSOA 
42. ÂNSIA É OBSTÁCULO 
43. A EXISTÊNCIA DA ÂNSIA É POSSE DE 

UM OBJETO 
44. ÂNSIA É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 

 

45. PÂNICO É UM INIMIGO 
46. PÂNICO É UM ALGOZ 
47. PÂNICO É UM DOMINADOR 
48. PÂNICO É UM OBJETO SEM 

CONTROLE 
49. SENTIR PÂNICO É PERDER O RUMO 
50. PÂNICO É RECIPIENTE 
51. PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO 
52. PÂNICO É DESORDEM 
53. PÂNICO É UM MATERIAL RESISTENTE 

54. PÂNICO É UMA PESSOA EM TRÂNSITO 
55. SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO 

DE DOR 
 

56. MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
57. MEDO É UMA ENTIDADE 

MENSURÁVEL 
58. MEDO É UMA PESSOA 
59. MEDO É UM OBJETO 
60. MEDO É UM ORGANISMO VIVO 
61. MEDO É UMA PRESENÇA AQUI 
62. MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA 
63. MEDO É DESORDEM 
64. MEDO É UM INIMIGO 
65. A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE 

UM OBJETO 
 

66. ESTRESSE É UM INIMIGO 
67. ESTRESSE É CONTEÚDO NO 

RECIPIENTE 
68. ESTRESSE É DESORDEM 

 

69. TOC É UM DOMINADOR 
70. TOC É DESORDEM 
71. TOC É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
72. TOC É OBSTÁCULO 
73. A EXISTÊNCIA DO TOC É POSSE DE 

UM OBJETO 
 

74. TRISTEZA É PARA BAIXO 
75. TRISTEZA É TRAJETO 
76. DEPRESSÃO É PARA BAIXO 
77. DEPRESSÃO É UM PROJÉTIL 
78. DEPRESSÃO É DESORDEM 
79. DEPRESSÃO É UM INIMIGO 
80. DEPRESSÃO É UM OBJETO 

CONTROLÁVEL 

 

 

Metáforas de diferentes domínios que se relacionaram com a ansiedade apenas nos 

seus contextos: 

 
Quadro 19 - Levantamento de metáforas de outros domínios 

 
1. DOENÇA MENTAL É DESORDEM 
2. TRATAMENTO PSICOLÓGICO É SUPORTE 
3. TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR UMA GUERRA 
4. TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR UM CAMINHO 
5. TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO RECIPIENTE 
6. TRATAMENTO ALTERNATIVO É ESCAPAR DE UM LOCAL 
7. EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA 
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8. MOVIMENTO CARDÍACO SÃO BATIDAS 
9. VIDA É PERÍODO TEMPORAL 
10. TEMPO É ESPAÇO 
11. UMA SITUAÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI 
12. A VIDA É UMA VIAGEM 
13. ENTENDER É VER 
14. A MENTE É EXTENSÃO NO ESPAÇO 
15. MUDAR É VIRAR 
16. SITUAÇAO PSICOLÓGICA É CLIMA  
17. DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA, ou metonímia de “a parte pelo todo” 

18. SAÚDE MENTAL É SAÚDE FÍSICA, ou metonímia de “a parte pelo todo” 

 

 
Após essa etapa de identificação das metáforas, as reflexões sobre as 

conceptualizações da ansiedade ganharão maior estabilidade, visto que argumentar sobre 

fenômenos mentais é sempre uma questão que se move por terrenos arenosos. A identificação 

de metáforas conceptuais, metonímias conceptuais, conceitos relacionados e frames 

semânticos é um caminho teórico na busca pela compreensão dos processos cognitivos que 

ocorrem no RECIPIENTE que é a nossa mente. 
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: O MCI DA ANSIEDADE 

 
 
Este capítulo dedica-se à discussão dos elementos que contribuem para a organização 

do modelo cognitivo idealizado da ansiedade58. Organizou-se da seguinte forma: 

• num primeiro momento, observando o conceito de ansiedade frente aos conceitos 

mais gerais de emoções, conforme Kövecses (2000); 

• em seguida, observando o papel das metáforas primárias na conceptualização da 

ansiedade;  

• analisando como a ansiedade, mediante um processo metafórico, é entendida em 

termos de doença; 

• discutindo as possibilidades metonímicas e metafóricas nos domínios DOENÇA 

FÍSICA e DOENÇA MENTAL; 

• observando o papel de três estados mentais principais (almejo, temor e expectativa) 

na compreensão da emoção; e, 

• finalmente, propondo uma metáfora de coerência do MCI baseada na ideia de 

encomenda; e com a análise das metáforas da ansiedade, descrevendo os modelos cognitivos 

que são considerados submodelos do MCI da ansiedade. 

 

4.1 Conceituando a ansiedade 

 

O significado mais concreto, dicionarizado, para o lexema “ansiedade” é o de “grande 

mal-estar físico e psíquico; aflição, agonia” (HOUAISS, 2012), mas verificamos, no capítulo 

sobre a identificação de metáforas, que a manifestação linguística dessa emoção é bastante 

variada, envolve vários outros conceitos59. Nosso objetivo é entender como a linguagem 

reflete, e ao mesmo tempo constrói, alguns fenômenos, conscientes ou não conscientes, que 

ocorrem na cognição humana. 

Pesquisas sobre conceitos, na perspectiva da linguística sociocognitiva, podem ser 

abordadas de duas maneiras, segundo Kövecses (2008, p.131-132): as do tipo bottom-up e as 

do tipo top-down. A abordagem top-down sugere uma estrutura cognitiva global baseada em 

alguns dados linguísticos; essa estrutura seria suficiente para explicar os dados. A abordagem 

                                                           
58 Além dos resultados das análises, apresentados no capítulo anterior, a discussão será apoiada nos conceitos 
emergentes dos eixos teóricos enfocados no capítulo 2. 
59 O Dicionário de Sinônimos Online fornece dois sentidos principais que concentram os sinônimos de 
ansiedade: 1. Aflição: agonia, angústia, apreensão, arquejo, ânsia, cuidado, desassossego, estertor, estresse, 
impaciência, inquietação, inquietude, preocupação, receio, tormento, vasca; 2. Desejo: ambição, anelação, anelo, 
anseio, aspiração, desejo, ofego, sofreguidão. Disponível em: <http://www.sinonimos.com.br/ansiedade/>, 
acesso em 11 dez. 2013. 
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bottom-up trabalha com um grande número de dados, faz generalizações mínimas sobre os 

dados e é menos empenhada em sugerir uma estrutura cognitiva global. Em virtude desta 

pesquisa possuir um caráter bottom-up, os resultados obtidos não devem ser generalizados, 

embora apontem uma tendência nesse sentido. 

A formulação do conceito de ansiedade é restrita aos dados empíricos levantados. 

Apenas no corpus A, por exemplo, 1173 (um mil cento e setenta e três) unidade lexicais foram 

selecionadas a partir de seu contexto de uso. A maioria dessas unidades foi confrontada entre 

o seu significado contextual e o seu significado mais básico, mas apenas 164 (cento e sessenta 

e quatro) delas estão detalhadas nas fichas de análise, por terem sido consideradas realizações 

ou instanciações metafóricas (ver Apêndice A). 

 

Unidades lexicais (ULs) selecionadas (corpus A) 1173 

ULs usadas metaforicamente (corpus A) 164 

Metáforas de ansiedade (corpora A e B) 80 

Metáforas de outros domínios 18 

Total de metáforas  98 

 

Com a exposição de Kövecses (2000, p.36) sobre os domínios fontes aplicáveis às 

emoções, objeto de sua pesquisa, havia a expectativa de que pudéssemos identificar, 

principalmente, metáforas que derivassem desses conceitos emocionais. No corpus sobre 

ansiedade, foram confirmadas várias metáforas equivalentes àquelas descritas por Kövecses 

no que concerne aos conceitos aplicáveis a todas as emoções e aos conceitos aplicáveis a 

maioria das emoções.  

A metáfora A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI, proposta por 

Kövecses, é identificada no corpus por meio da metáfora MEDO É UMA PRESENÇA AQUI, 

percebida no exemplo linguístico “o tratamento prevê uma exposição progressiva ao medo” 

(A,9,i)60. 

Outras metáforas que conceptualizam as emoções num sentido amplo, como A 

EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É UM ESPAÇO DELIMITADO, A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É POSSE DE 

UM OBJETO e EMOÇÃO É UM ORGANISMO VIVO também apontam um caminho para emoções 

específicas, como as identificadas: 

ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO, “alem de gerar ansiedade e uma competitividade 

desnecessária” (A,4,e); 

                                                           
60 Doravante as menções a exemplos do corpus A serão referidas seguindo o modelo “(A,9,i)”, que corresponde 
ao “texto 9” e ao segmento “i” desse texto. 
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A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM OBJETO, “quem tem fobia social relata sentir 

medo diante de expressões hostis” (A,11,d). 

ANSIEDADE É UM OBJETO DELIMITADO, “40 milhões de adultos americanos vivem 

alguma forma de ansiedade” (A,7,f); 

 

Seguindo os domínios fontes que Kövecses (2000, p.37-38) considerou aplicáveis à 

maioria das emoções, observamos que esses são igualmente projetados no domínio alvo da 

ansiedade, pois foram encontradas evidências de pelo menos uma metáfora em cada um dos 

domínios citados pelo linguista: 

- Recipiente. ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE “uma dose de música para 

reduzir a ansiedade” (A,6,a). 

- Força natural. PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO “esse desequilíbrio [do pânico] só 

consegue ser restabelecido com remédio” (A,9,j) 

- Superior social. ANSIEDADE É UM DOMINADOR “a ansiedade faz alguém mudar a 

rotina de forma frequente” (A,10,e). 

- Adversário, animal cativo, insanidade. PÂNICO É UM INIMIGO “ele tinha sofrido um 

ataque de pânico” (A,7,b). 

- Peso. ANSIEDADE É FARDO “componente da maconha alivia fobia social” (A,3,a). 

- Doença. ANSIEDADE É DOENÇA “médicos da Inglaterra vão prescrever livros para 

pacientes com ansiedade” (A,2,b). 

 

4.2 As metáforas primárias 

 

Para entender os mecanismos cognitivos do conceito de ansiedade, é necessário 

entender os elementos mais simples que estruturam a compreensão que as pessoas têm do 

mundo. As mais de vinte recorrências, apenas considerando o corpus A, de unidades lexicais 

metafóricas que foram alicerçadas sobre a imagem do recipiente apontam na direção das 

metáforas primárias.  

A consciência de que o nosso corpo é um recipiente é ampliada a muitas entidades 

físicas e não físicas a que temos acesso. Essa perspectiva permite a relação “dentro-fora” que 

as pessoas compartilham naturalmente e permite com que se possa dizer que um conceito 

qualquer está dentro (ou faz parte) de uma determinada categoria. 

A mente encarnada no corpo serve de base para que os mecanismos cognitivos 

construam um sentido para as experiências cotidianas. É um tipo de linguagem interna que 

deixa transparecer a sua sintaxe em diversos traços da linguagem formal. Ao discutir sobre a 
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natureza corporificada do pensamento, Feldman (2006, p.7) leva em consideração a assertiva 

de que “o pensamento abstrato se desenvolve sobre as experiências corpóreas concretas, 

experiências tipicamente sensório-motoras. Muito do pensamento abstrato faz uso do 

raciocínio baseado na experiência corpórea”61. Mesmo sabendo que as emoções são 

experiencialmente subordinadas ao corpo, a compreensão dessas requer um nível de abstração 

que não é exigido em experiências corpóreas mais concretas, como tocar, cheirar e andar, por 

exemplo. 

O primeiro a abordar as metáforas primárias foi Grady (1997), que percebeu que 

muitas metáforas eram formadas por subpartes atômicas que compunham metáforas 

complexas. Por conta da relação com o corpo, essas metáforas são as que mais se aproximam 

da hipótese de metáforas conceptuais universais (ou muito difundidas). Em vista às metáforas 

primárias, e mantendo o formato de apresentação das metáforas detalhadas em Lakoff e 

Johnson (1999, p.50-54), buscou-se analisar, aqui, como o conceito de ansiedade é 

fundamentado em grande parte por experiências que tomam o corpo como referência. 

 

4.2.1 Recipiente 

 

A imagem do recipiente permite que diversas metáforas sejam usadas para 

entendermos o conceito de ansiedade. O recipiente demonstrou ser o recurso cognitivo com 

maior variedade de metáforas conceptuais identificadas no corpus. O que ocorre quando um 

juízo subjetivo, como a percepção emocional, tenta ser compreendido pelos seres humanos é 

que quase sempre se torna necessária uma apropriação de conceitos mais básicos de uso 

compartilhado.  

É algo que ocorre, por exemplo, com o estresse e com a ansiedade, em casos que 

demonstram que as metáforas ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE e ANSIEDADE É 

CONTEÚDO NO RECIPIENTE estão apoiadas no nosso domínio sensório-motor, com relação à 

percepção espacial que temos a partir do nosso próprio corpo. Esse recurso cognitivo habilita 

as realizações linguísticas para quando as pessoas precisam explicar a variabilidade de sua 

própria emoção, com algo tão natural quanto falar “o estresse diminuiu” e “a ansiedade 

aumentou”.  

Estresse é conteúdo no recipiente 
Juízo subjetivo: percepção do estresse 
Domínio sensório-motor: espaço 
Exemplo: “ler reduz os níveis de estresse em 67%” (A,2,d) 

                                                           
61 “Abstract thought grows out of concrete embodied experiences, typically sensory-motor experiences. Much of 
abstract thought makes use of reasoning based on the underlying embodied experience”. 
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Experiência primária: a observação de alterações no material interno de um recipiente 
causando o aumento ou diminuição do conteúdo. 

 
Ansiedade é recipiente 

Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: espaço 
Exemplo: “[transtorno de ansiedade] é um termo que abrange diversos distúrbios” (A,9,n) 
Experiência primária: a observação de material interno de um recipiente que permite dizer a 
composição do que está ali dentro. 
 

Não apenas isso, a perspectiva do recipiente permite que seja possível dizer o que faz 

parte da ansiedade. Se pensarmos a ansiedade como uma categoria qualquer, poderemos 

incluí-la na metáfora, mencionada por Lakoff e Johnson (1999, p.51), CATEGORIAS SÃO 

RECIPIENTES. Isso permite um silogismo despretensioso de pensar que: se ansiedade é 

categoria, e categorias são recipientes, então ansiedade é recipiente. Dessa forma, a leitura da 

ansiedade como o próprio recipiente habilita o uso linguístico ao expressar que o transtorno 

de ansiedade “é um termo que abrange diversos distúrbios” (A,9,n), entre eles o medo, o 

estresse e o pânico. A partir dessa visão, esses distúrbios funcionam como a composição de 

elementos que estão dentro do “recipiente” ansiedade, permitindo a identificação da metáfora 

ANSIEDADE É RECIPIENTE. 

Enquanto que numa metáfora a ansiedade era o conteúdo dentro do recipiente, nessa 

última, a ansiedade passa a ser o próprio recipiente. Contudo, as construções advindas da ideia 

de container não se restringem a apenas essas metáforas.  

Para dizer que os problemas com a ansiedade se realizam em comportamentos mais 

introspectivos, é necessária a metáfora: 

ANSIEDADE É PARA DENTRO, “já a ansiedade é internalizante” (A,4,b). 

A noção de recipiente também pode ser percebida em mais um exemplo do domínio 

sensório-motor: 

 

Ansiedade é invólucro 
Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: espaço 
Exemplo: “pessoas com transtorno de ansiedade sentem-se intensamente isoladas” (A,7,i) 
Experiência primária: a percepção de que o corpo está em um local isolado e sem 
possibilidade de comunicação/relação com o lado externo. 

 

Esse último exemplo instancia a metáfora ANSIEDADE É INVÓLUCRO, claramente 

fundamentada na noção de recipiente fechado. Mas a ideia de invólucro reflete não somente 

um limite físico, mas também a impossibilidade de contato (ou comunicação) com o conteúdo 

externo ao recipiente.  
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Como um objeto possui suas limitações físicas, podemos inferir que há, nele, alguma 

topografia que o caracterize: 

ANSIEDADE É UM OBJETO DELIMITADO, “40 milhões de adultos americanos vivem 

alguma forma de ansiedade” (A,7,f). 

Se a ansiedade é um espaço limitado, o pânico, que é uma das facetas da ansiedade, 

também pode ser percebido como recipiente. Trata-se de um conceito que permite o falante 

dizer que “entra ou sai” do estado de pânico: 

SENTIR PÂNICO É ESTAR DENTRO DO RECIPIENTE, “quando entro em pânico” (A,7,h). 

Como um espaço possui limites, esses limites podem ser ultrapassados. Vale dizer que 

a metáfora a seguir não se baseia na “ansiedade como recipiente”, mas na “mente como 

recipiente”, com isso o conceito de ansiedade está em ultrapassar os limites da mente, que, 

contextualmente, é usado como “sair dos limites seguros da mente”: 

ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPASSADO, “ele viu que tinha ultrapassado algum tipo de 

fronteira da mente” (A,9,d). 

A ansiedade é, em grande parte das vezes, caracterizada como doença. Até na 

ocorrência de outra metáfora, a metáfora do recipiente pode ajudar a compor o sentido. Isso 

ocorre em:  

TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO RECIPIENTE, “as saídas individuais de quem sofre 

com distúrbios [de ansiedade e pânico]” (A,9,g).  

Entretanto, não se pode afirmar que essa última se trata de uma “metáfora primária”, 

pois necessita da junção de mais de uma metáfora na sua composição: a primeira, que diz que 

doença é recipiente, e a segunda, que diz que tratamento é saída, para, a partir daí, compor a 

ideia de cura como saída do recipiente. 

  
4.2.2 Percepção de espaço 

 
Parte da compreensão que temos sobre ansiedade deve-se a nossa compreensão de 

espaço. Quando precisamos falar sobre o início e a duração de uma emoção, é preciso 

pressupor a sua existência e continuidade no espaço, como algo que tenha origem e fim, um 

trajeto percorrido. Para tal, entendemos que ANSIEDADE É TRAJETO. Essa noção tem como 

base a percepção que as pessoas têm do próprio corpo e do corpo dos outros objetos que lhes 

estão acessíveis, mediante os sentidos perceptivos do corpo. Sem pretender esboçar a clássica 

discussão filosófica sobre a existência (ou não) do mundo exterior, a nossa cognição apenas 

pressupõe e reproduz o que é de domínio geral e individual a respeito da existência dos 

objetos no espaço.  
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Dessa forma, podemos entender o “medo”, sentimento que estrutura as emoções 

ansiosas, como uma presença que pode ser percebida em diversos locais, permitindo a 

identificação da metáfora MEDO É UMA PRESENÇA AQUI. Além de existir como espaço 

percorrido e de estar presente aqui, a ansiedade e seu grupo de emoções ansiosas podem ser 

igualmente entendidos como “o local mais distante”. A grande distância de um local implica 

maior esforço, maior tempo e maior desgaste para alcançá-lo, entende-se, assim, ANSIEDADE 

É LOCAL MAIS DISTANTE. Evidências empíricas dessas três últimas metáforas estão expostas a 

seguir, junto à exposição das experiências primárias correspondentes: 

 

A ansiedade é trajeto 
Juízo subjetivo: existência da ansiedade 
Domínio sensório-motor: a experiência de objetos no espaço 
Exemplo: “a origem do estado de humor ruim [ansiedade]” (A,8,c) 
Experiência primária: a percepção de que objetos, e o próprio corpo, podem-se locomover no 
espaço realizando algum percurso. 

 
Medo é presença no espaço 

Juízo subjetivo: existência do medo 
Domínio sensório-motor: a experiência de objetos/coisas no espaço 
Exemplo: “o tratamento prevê uma exposição progressiva ao medo” (A,9,i) 
Experiência primária: a descoberta de que há objetos e outras coisas perceptíveis no mesmo 
espaço onde o corpo está localizado. 

 
Ansiedade é local mais distante 

Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: espaço 
Exemplo: “Pessoas com esse tipo de transtorno sentem uma ansiedade extrema” (A,11,c) 
Experiência primária: a percepção do próprio corpo, ou outros corpos, em um determinado 
espaço e a relação entre o ponto mais distante daquele espaço. 

 

A percepção de mudanças no espaço do corpo (postura) orienta várias metáforas 

conceptuais na ocorrência de diversos estados de humor. Enquanto que em sentimentos felizes 

a postura tende a ficar mais ereta e a expressão facial num nível superior, os sentimentos 

infelizes influem numa postura cabisbaixa, em que expressão facial decai e ombros tendem a 

curvar-se para frente. Isso propicia a identificação da metáfora ANSIEDADE É PARA BAIXO. 

 

Ansiedade é direcionamento para baixo 
Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: orientação corporal 
Exemplo: “a correlação estatística entre o uso do Facebook e o declínio do bem-estar afetivo 
[para a ansiedade] é forte” (A,8,a) 
Experiência primária: a descoberta de que emoções consideradas felizes ou tristes têm uma 
relação direta com a postura corporal. 
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4.2.3 Interação com corpos ou forças 

 

Alguns juízos subjetivos são norteados por experiências primárias em que o corpo 

interage com o meio. 

 
Pânico é desequilíbrio físico 

Juízo subjetivo: percepção do pânico 
Domínio sensório-motor: estabilidade corporal 
Exemplo: “esse desequilíbrio [do pânico] só consegue ser restabelecido com remédio” (A,9,j) 
Experiência primária: condicionamento físico no qual as forças que atuam sobre um corpo 
alteram a sua estabilidade. 

 

O exemplo anterior é uma instanciação da metáfora PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO, 

e sugere a percepção de que várias forças (como gravidade, vento, temperatura, etc.) atuam 

sobre o corpo e podem retirá-lo de sua posição estável. Essa instanciação sugere uma 

metáfora que abrange contextos mais gerais como EQUILÍBRIO MENTAL É EQUILÍBRIO FÍSICO. 

Da mesma forma, o corpo interage com o meio ao fazer contato direto com outros 

objetos físicos. ANSIEDADE É FARDO é um conceito criado a partir da experiência de se 

carregar cargas e objetos pesados, sendo bastante usado para referir-se a emoções 

consideradas negativas. Quando a ansiedade faz parte da vida de alguém, é possível dizer que 

a ansiedade “toca, alcança, atinge” aquela pessoa. Em construções desse tipo é observada a 

metáfora ANSIEDADE É UM PROJÉTIL.  

 

Ansiedade é fardo 
Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: esforço físico-muscular 
Exemplo: “componente da maconha alivia fobia social” (A,3,a) 
Experiência primária: a sensação de desconforto e o efeito desagradável causados ao se 
carregar cargas pesadas. 

 
Ansiedade é projétil 

Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: tato 
Exemplo: “ele [o transtorno de ansiedade] atinge 12% dos brasileiros” (A,9,p) 
Experiência primária: a percepção do mundo intermediada pelo contato físico e pelo toque 
orienta a compreensão de temas subjetivos quando há interação direta com o indivíduo. 

 

O domínio do PROJÉTIL envolve a ideia de contato físico, pois o seu significado básico 

inclui qualquer objeto lançado em direção a uma pessoa ou coisa. Nesse sentido, “projétil” 
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carrega não apenas o sentido de contato físico, mas o sentido de contato físico que provoca 

lesão, dano: “pode afetar a saúde física e psicológica” (A,9,o).  

 

4.2.4 Desenvolvimento orgânico 

 

Enquanto organismo vivo, nosso corpo nasce, cresce, adoece, gera outros corpos e 

morre, servindo, assim, de parâmetro para entendermos o funcionamento e desenvolvimento 

de diversos juízos subjetivos.  ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO é uma metáfora que ajuda 

a entender o desenvolvimento da emoção e até as suas consequências como “gerar confusão e 

esquecimento”. De certa forma, ver a emoção como um organismo vivo também propicia a 

metáfora ANSIEDADE É DOENÇA. Porém, apesar dessa última ter aspectos primários, ou seja, 

corpóreos, ela contém aspectos estruturais que envolvem conceitos como saúde, diagnóstico, 

medicina, tratamento etc., que serão abordados na próxima seção.   

 

Ansiedade é organismo vivo 
Juízo subjetivo: percepção da ansiedade 
Domínio sensório-motor: desenvolvimento do corpo 
Exemplo: “a ansiedade pode gerar confusões e esquecimento” (A,5,g) 
Experiência primária: a observação de que o nosso corpo nasce, cresce e gera outros corpos 
serve de parâmetro para coisas que surgem e que se desenvolvem. 

 
Ansiedade é doença 

Juízo subjetivo: percepção de emoção de valor negativo 
Domínio sensório-motor: saúde biológica do corpo 
Exemplo: “médicos da Inglaterra vão prescrever livros para pacientes com ansiedade” (A,2,b) 
Experiência primária: o mau funcionamento de um corpo doente serve como parâmetro para 
coisas que não funcionam bem e que prejudicam. 

 

 

4.3 A metaforização da emoção em doença 

 

Nesta seção abordaremos como se dá a projeção metafórica da doença sobre a emoção. 

Veremos os principais domínios fontes dessa metaforização, e como as patologias de 

ansiedade são entendidas por meio de metáforas. Constataremos, sem nos aprofundarmos na 

descrição, que há motivações institucionais e ideológicas nesse processo metafórico. 

 

DESORDEM é um domínio fonte de referência para a patologização da ansiedade e de 

outros problemas psiquiátricos. As teorias técnicas das ciências da saúde utilizam amplamente 

o termo “desordem” para patologias mentais, como ocorre com o manual da Associação 
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Psiquiátrica Americana (2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. No 

entanto, nossa metodologia de identificação de metáforas não foi a primeira abordagem a 

observar a evidência da “metáfora da desordem” para patologias mentais. No Brasil, há 

algumas décadas, Albuquerque (1978) publicara o livro Metáforas da desordem, porém com 

um enfoque sociológico nas relações de poder das instituições jurídica e psiquiátrica: 
 

Essa aproximação entre os dois saberes teórico-práticos e altamente 
institucionalizados, um sobre a ordem legal e o outro, sobre a desordem 
mental, não é mero acaso. O contato íntimo entre o saber das leis e da 
desordem social e o saber das leis e da desordem mental é praticamente 
constitutivo da ciência da doença mental [...] (p.20) 
 

Mesmo tendo teor sociológico, a abordagem de Albuquerque manifesta a importância 

do conceito de ordem para a caracterização do conceito de doença mental. Esse conceito é o 

que motiva a ampla recorrência da metáfora ANSIEDADE É DESORDEM nos textos do corpus A. 

O significado de “ordem” se refere à relação inteligível entre elementos, à organização 

metódica e à disposição lógica de objetos. Por isso, várias marcas linguísticas como 

“distúrbio”, “transtorno”, “desobedecer”, “infringir”, “inadequados” etc. podem evidenciar a 

estrutura conceptual da desordem. Algumas ocorrências no corpus: 

“ansiedade, um transtorno que começa na infância” (A,1,a) 

“para as pessoas não sofrerem a vida toda com transtornos” (A,1,e) 

“o distúrbio geralmente é desencadeado a partir da exposição a determinadas 

situações (A,9,l). 

O termo “desencadeado” também pode ser veículo para uma versão mais concreta 

similar à metáfora da desordem: ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA. Nele, o domínio fonte é 

mais concreto e subentende a quebra de um elo/anel da corrente/cadeia. De forma ampla, 

pode ser visto como “desordem”, mas sem as implicações estruturais de ordem, lei, 

inadequação, irracionalidade, etc. Contudo, a desordem não é a única caracterização 

semântica da doença mental. Passemos a observar como a linguagem pode indicar a transição 

da emoção ansiosa para a doença.  

Na realização linguística “ele viu que tinha ultrapassado algum tipo de fronteira da 

mente” (A,9,d), podemos inferir uma instanciação de A MENTE É EXTENSÃO NO ESPAÇO. 

Visto dessa forma, quando alguém ultrapassa as fronteiras da mente está saindo da jurisdição 

em que a mente governa, e, ao fazer isso, entra num espaço geográfico onde a mente não tem 

o controle. O que parece motivar metáforas como ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPASSADO e 

PÂNICO É UM OBJETO SEM CONTROLE. 

O “limite ultrapassado” em que a ansiedade se realiza é desordenado e sem controle, o 

que caracteriza uma doença. Até uma doença “física” possui o conceito de desordem, pois a 
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inteligibilidade das funções de um órgão do corpo, em seu funcionamento considerado 

saudável, serve de parâmetro para quando há o mau funcionamento desse mesmo órgão: 

desarranjo intestinal, desordens hemodinâmicas, desordens reumáticas, distúrbio cardíaco 

congênito etc. 

Mas trabalhamos com a hipótese de que as desordens consideradas “doenças físicas” 

são mais convencionalizadas do que as desordens consideradas doenças mentais. Para 

fortalecer essa hipótese, citamos algumas expressões que fazem referência à saúde física sem 

precisar explicitar o atributo “físico”, como: “correr faz bem à saúde”, “alimentação 

balanceada beneficia a saúde”, “praticar esportes faz bem à saúde” (encontráveis em corpus 

gerais da internet). A referência à saúde mental, por sua vez, possui maior tendência a 

explicitar o atributo “mental” (que é o atributo marcado), como em: 

“uma série de títulos de autoajuda voltados a pessoas com problemas de saúde mental” 

(A,2,c). 

Esse último exemplo, do corpus A, reflete que, embora saibamos que a mente se 

realiza pelo funcionamento cerebral e que é parte do corpo, muitas vezes é necessário 

especificar que estamos tratando de “saúde mental” e não apenas “saúde”.  

Parece necessário que, durante um período de adaptação conceptual, precisemos de 

comparações que evidenciem, cognitivamente, que SAÚDE MENTAL É SAÚDE FÍSICA e que 

DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA. Há uma ampla tradição filosófica que avalia a mente e o 

corpo como realidades distintas, tendo Descartes como um dos mais lembrados nessa 

dicotomização, além da tradição poética, inaugurada pelo poeta romano Juvenal, na célebre 

expressão mens sana in corpore sano (uma mente sã num corpo são)62. Por isso, não se pode 

dizer que a visão de separação entre o corpo e a mente é uma exclusividade do pensamento 

popular e não especializado, característico ao senso comum. 

Sabendo, conceptualmente, que desordens qualificam doenças e que a doença física é 

parâmetro para a doença mental, resta-nos saber de que forma uma emoção comum aos seres-

humanos – mesmo que, muitas vezes, considerada desagradável – torna-se uma doença 

mental. Ao dizer que ANSIEDADE É DOENÇA, o domínio fonte traz consigo uma série de traços 

específicos do frame das patologias, como sintomas, diagnóstico, medicamentos, tratamento, 

exames, remédios, terapia entre outros. Mas apenas declarar que a ansiedade é uma doença 

não esclarece o fato de que uma emoção comum se tornou uma patologia. O que se encontrou 

de mais próximo à transição da emoção para a doença está na percepção de “excesso” e “falta 

de comedimento”, permitindo a ideia de que qualquer EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA, 

                                                           
62 Presente na Sátira X (10.356), Livro IV, Sátiras, coleção de poemas satíricos de Juvenal. 
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seja ela ansiedade, medo, tristeza, amor ou qualquer outra que se encaixe no “não 

comedimento”. 

EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA, “tive uma crise de choro” (A,5,i). 

ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA, “a ansiedade exagerada é característica de 

diversas doenças” (A,10,f); 

MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA, “excessivo e persistente medo de específico objeto” 

(A,9,u); 

O “excesso” é um conceito advindo da ideia de quantidade numérica, e parece ser 

definidor como sintomatologia da ansiedade doente. Algo que é focalizado por alguns dos 

critérios de diagnósticos descritos pela APA (2013): 

 
1. Recorrente e excessiva aflição ao antecipar ou experimentar separação do 
lar ou de figuras de apego maior. 
2. Persistente e excessiva preocupação em perder figuras de apego ou em 
ocorrer danos a elas, tais como doença, injúria, desastres ou morte. 
3. Persistente e excessiva preocupação ao experimentar um evento 
desagradável63 [...]  (grifos nossos, p. 190-191) 

 

O manual da APA (DSM-V) descreve oito critérios para o desenvolvimento 

inapropriado do medo e da ansiedade, e alerta para a necessidade de haver pelo menos três 

desses critérios como evidência do problema. Em grande parte desses critérios os adjetivos 

“excessivo” e “persistente” se repetem constantemente. 

A demarcação da “ansiedade patológica”, no domínio da doença, não exclui, porém, as 

significações do domínio da emoção, isso pode ser elucidado pelo conceito de mescla 

conceptual, advindo de Fauconnier (1997) e de Fauconnier e Turner (2002). Propomos aqui 

que a caracterização da doença mental, pelo menos no tocante à patologização de uma 

emoção, realiza-se num espaço-mescla advindo de dois domínios que servem de espaços 

mentais inputs. Temos o domínio da DESORDEM, com características de: irracionalidade, 

confusão, inadequação, desobediência à ordem; e temos o domínio da EMOÇÃO, que no caso 

da ansiedade apresenta características de: forte sentimento, desorientação, perda do 

autodomínio, aceleração cardíaca. 

O conceito estrutural de desordem fornece o elemento “irracionalidade”, que em 

conexão com o elemento “forte sentimento”, do domínio da emoção, leva ao elemento 

“emoção não comedida” (ver figura 2). O não comedimento (ou exagero, exacerbação) é um 

dos principais elementos na patologização de alguma emoção. Nesse sentido, há estudos 

                                                           
63 1. Recurrent excessive distress when anticipating or experiencing separation from home or from major 
attachment figures. 2. Persistent and excessive worry about losing major attachment figures or about possible 
harm to them, such as illness, injury, disasters, or death. 3. Persistent and excessive worry about experiencing 
an untoward event […]. 
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especializados, inclusive, sobre o “amor patológico”, caracterizado por Sophia, Tavares e 

Zilberman (2007) como um comportamento “repetitivo e sem controle”.  

 
Figura 2 - Mescla conceptual da doença mental 

 

 

O elemento “confusão”, do input 2, está relacionado à falta de ordem de objetos, de 

ideias, de papéis sociais, e coisas em sentido lato, elemento que se conecta com a “sensação 

de desorientação” do input 1 e leva à “confusão mental persistente” típica de doenças mentais. 

O elemento “desobediência à ordem” se conecta com a “perda do autodomínio” e leva ao 

“descumprimento do contrato social”, pois quem não tem autodomínio pode não obedecer à 

ordem social e descumprir os acordos tácitos e os acordos regulamentados socialmente, 

procrastinando suas funções de trabalhador, de chefe de família, de bom vizinho, de cidadão 

etc.  

Finalmente, o elemento “inadequação”, que é utilizado tanto para fenômenos físicos 

quanto para fenômenos mentais devido a seu sentido de desordem, conecta-se com a 

“aceleração cardíaca” e representa um dos fenômenos fisiológicos possíveis advindos da 

ansiedade: “aceleração cardíaca inadequada”. 

O espaço mescla é o espaço de realização da doença da ansiedade. As conexões entre 

os elementos dos inputs 1 e 2, respectivamente emoção e desordem, constroem um espaço 
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significativo para a doença mental. E como os sintomas das doenças mentais apresentam um 

nível maior de subjetividade se comparado às doenças físicas, os elementos do espaço mescla 

funcionam como condição sintomática dessa doença.  

Tendo uma estrutura conceptual relativamente estável, é possível incluir uma série de 

transtornos que são considerados realizações da ansiedade patológica. Há uma tendência a 

crermos que a maioria das metáforas identificadas para a ansiedade seja projetável a cada um 

desses distúrbios, mas essa crença não pôde ser comprovada porque limitamo-nos apenas às 

metáforas descritas pelo corpus. 

Temos o conhecimento de que a abordagem técnica, como a versão DSM-V do manual 

da APA (2013), retirou alguns distúrbios que compõem a variedade dos transtornos de 

ansiedade. Mas nosso compromisso é com a teoria popular da ansiedade, baseada em modelos 

culturais, marcados linguisticamente, e sem compromisso direto com as teorias especialistas. 

As variedades de distúrbios, apresentadas aqui, são mencionadas nos textos do corpus A e se 

relacionam, em seus discursos, com os efeitos da ansiedade. 

 

4.3.1 O medo e as fobias 

 

O medo é um sentimento básico nos transtornos de ansiedade. Medo das 

possibilidades futuras na ansiedade, medo de um objeto específico nas fobias, medo irracional 

e o medo do próprio medo no pânico, medo da desordem ideal e subjetiva no transtorno 

obsessivo-compulsivo. 

As metáforas permitem a interpretação de que o medo é uma substância interna no 

“recipiente” que somos; essa substância aumenta, diminui ou até extravasa; o aumento da 

substância nos causa inadequações e desordem; essas inadequações provocadas pelo excesso 

de medo é uma doença; personificamos o medo como uma pessoa que age e que pode se 

tornar um inimigo; entificamos como um objeto que podemos carregar, colocar, retirar, pôr 

para fora etc.; a entificação do medo permite que o vejamos com suas medidas e dimensões e, 

assim, possamos avaliá-lo. Metáforas subjacentes identificadas no corpus: 

 

MEDO É DESORDEM 

MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 

MEDO É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL 

MEDO É UMA PESSOA 

MEDO É UM INIMIGO 

MEDO É UM OBJETO 

MEDO É UM ORGANISMO VIVO 
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MEDO É UMA PRESENÇA AQUI 

MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA 

A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM OBJETO 

 
Os exemplos linguísticos para as metáforas expostas nesta seção e nas seções 4.3.2, 

4.3.3, 4.3.4 e 4.3.5 podem ser consultados no terceiro capítulo e no apêndice A deste estudo. 

 

4.3.2 O estresse 

 

As metáforas identificadas no conceito de estresse permitem a interpretação de que 

alguém possui dentro de si uma substância que aumenta de nível, substância que é a 

entificação do sentimento; o aumento dessa substância provoca inadequações na normalidade 

psico-física, sendo considerada uma desordem; a pessoa percebe que precisa lutar contra essa 

desordem e a personifica como um inimigo. Metáforas no corpus: 

 

ESTRESSE É DESORDEM 

ESTRESSE É UM INIMIGO, 

ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 

 

4.3.3 O pânico 

 

As metáforas identificadas para o conceito de pânico habilitam a interpretação de que 

a ideia subjetiva do plano emocional é entendida em termos de percepção subjetiva da dor no 

plano físico; o pânico é entendido como um recipiente em que se pode entrar e sair; a 

percepção subjetiva da dor causa desordem, inadequações; o sujeito entifica o pânico como 

um material forte, resistente, difícil de controlar e que lhe pode desequilibrar; ele personifica a 

emoção como uma pessoa que vai e que volta, como um inimigo a quem se deve lutar, um 

dominador que causa impotência no dominado, e um algoz que prejudica suas vítimas. 

Metáforas no corpus: 

 

PÂNICO É DESORDEM 

PÂNICO É UM MATERIAL RESISTENTE 

PÂNICO É RECIPIENTE  

PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO 

PÂNICO É UMA PESSOA EM TRÂNSITO 

PÂNICO É UM INIMIGO 

PÂNICO É UM ALGOZ 

PÂNICO É UM DOMINADOR 
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SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO DE DOR 

PÂNICO É UM OBJETO SEM CONTROLE 

SENTIR PÂNICO É PERDER O RUMO  

 

4.3.4 O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

 

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) foi, durante algum tempo, considerado pela 

classe especializada como um distúrbio relacionado à ansiedade. Mas, recentemente ganhou 

tópico específico e separado das desordens de ansiedade no manual da APA (2013, p.235-

264). Devido a isso, alguns textos do corpus ainda o incluíam como transtorno da ansiedade, e 

mesmo estando presente em alguns textos, a sua ocorrência foi esporádica. 

As metáforas do TOC permitem a interpretação de que o transtorno é entificado como 

algo que domina o sujeito e a ele se interpõe, atrapalhando o curso natural dos seus 

sentimentos, causando desordem e inadequações comportamentais. A existência do problema 

é entificada como a posse sobre um objeto; esse objeto possuído pelo doente é difícil de negar 

e deve ser assumido/declarado para que haja melhorias na saúde: 

 

TOC É DESORDEM 

TOC É OBSTÁCULO 

TOC É UM DOMINADOR 

A EXISTÊNCIA DO TOC É POSSE DE UM OBJETO 

TOC É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 

 

4.3.5 A tristeza e a depressão 

 

A tristeza foi mencionada apenas no texto 8 do corpus A, estando tematizada junto à 

ansiedade, enquanto que a depressão foi mencionada nos textos 2, 4 e 12. Suas metáforas 

permitem a interpretação de que são sentimentos direcionados para baixo e, em termos de 

percepção primária, estar em uma posição baixa é estar vulnerável aos demais objetos, o que 

dificulta a percepção geral do ambiente. O sentimento de tristeza subentende uma origem no 

espaço, um trajeto com início, meio e fim; enquanto que a depressão é entificada como um 

objeto que atinge e causa dano. Visto dessa forma, torna-se um inimigo, mas quando o 

inimigo começa a ser vencido, torna-se um objeto controlável: 

 

TRISTEZA É PARA BAIXO 

DEPRESSÃO É PARA BAIXO 

TRISTEZA É TRAJETO  
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DEPRESSÃO É PROJÉTIL  

DEPRESSÃO É DESORDEM  

DEPRESSÃO É UM INIMIGO  

DEPRESSÃO É UM OBJETO CONTROLÁVEL 

 
 
4.3.6 Metáforas terapêuticas 

 

Sendo definido conceptualmente como uma patologia, outras implicações do frame da 

doença provocam novas metáforas relacionadas a esse enquadramento.  

Se vimos, em páginas anteriores, que a ANSIEDADE É RECIPIENTE, então é possível a 

interpretação de que TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO RECIPIENTE. “Sair do recipiente” é 

uma expressão inferida pelo termo “saídas”, de um exemplo como “as saídas individuais de 

quem sofre com distúrbios muitas vezes fogem do padrão” (A,9,g), enquanto que o termo 

“fogem”, do mesmo exemplo, indica que, naquele contexto, TRATAMENTO ALTERNATIVO É 

ESCAPAR DE UM LOCAL (ou recipiente). 

 O domínio da guerra, desenvolvido na argumentação de Lakoff e Johnson (1980 

[2002]) quanto à ação de discutir, também é utilizado no domínio alvo da ansiedade. Se 

identificamos que a ansiedade pode ser ADVERSÁRIO, INIMIGO, DOMINADOR e ALGOZ, nada 

mais natural que a GUERRA seja um domínio previsível. No entanto, não é novidade que o 

domínio da doença seja visto como uma guerra. Hillmer (2007) publicou um trabalho em que 

demonstra o conceito estrutural da guerra nas doenças, identificando a metáfora TRATAR UMA 

DOENÇA É TRAVAR UMA GUERRA. A metáfora da guerra foi encontrada no texto 12, 

referindo-se a diversos distúrbios “muitas enfrentam batalhas públicas contra uma série de 

distúrbios” (A,12,b). Quando a metáfora da guerra referia-se apenas à ansiedade, preferimos 

adaptá-la ao nosso objeto: 

TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR UMA GUERRA, “ele não baixa a guarda, já que o 

transtorno de ansiedade tem predisposições genéticas” (A,9,k). 

As “metáforas terapêuticas”, abordadas nesta seção, são metáforas que destacam o 

processo de cura. Nessa direção, mais duas metáforas foram acionadas para auxiliar a 

compreensão do processo de cura da ansiedade: uma indica que o tratamento serve de apoio e 

sustenta o ansioso, e a outra indica que a escolha por algum tratamento é um caminho seguido 

pelo doente: 

TRATAMENTO PSICOLÓGICO É SUPORTE, “o tratamento é feito com ansiolíticos e apoio 

psicológico” (A,5,h); 
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TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR UM CAMINHO, “guia para ajudar vítimas de fobias” 

(A,10,d). 

 

Sistematizando os resultados obtidos mediante a análise do corpus, observam-se dois 

agrupamentos de metáforas bastante representativas para o frame 2: aquelas que servem para 

identificar a patologia e aquelas que servem para tratá-la. 

 

Quadro 20 - Metáforas de diagnóstico e metáforas terapêuticas 

 
Metáforas de diagnóstico Metáforas terapêuticas 

 

- EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA 

- ANSIEDADE É DESORDEM 

- ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA 

- ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPASSADO 

- SAÚDE MENTAL É SAUDE FÍSICA 

- ANSIEDADE É DOENÇA 

 

 

- TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO RECIPIENTE 

- TRATAMENTO ALTERNATIVO É ESCAPAR DE UM 

LOCAL 

- TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR UMA GUERRA 

- TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR UMA GUERRA 

- TRATAMENTO PSICOLÓGICO É SUPORTE 

- TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR UM CAMINHO 

 

 

 
4.4 Metonímias 

 

Em quantidade visivelmente menor que a das metáforas, algumas metonímias foram 

observadas nesta pesquisa. Kövecses (2008, p.133) declarou que as metonímias conceptuais, 

no que se refere às emoções, podem ser de dois tipos: CAUSA DA EMOÇÃO PELA EMOÇÃO e 

EFEITOS DA EMOÇÃO PELA EMOÇÃO. Seguimos os preceitos de Kövecses (2010, p.173), que 

sugere que, no caso da metonímia, as entidades conceptuais devem estar no mesmo domínio: 

“metonímia é um processo cognitivo em que uma entidade conceptual, o veículo, provê 

acesso mental a outra unidade conceptual, o alvo, no interior de um mesmo domínio, ou 

modelo cognitivo idealizado (MCI)”64. 

Os exemplos a seguir tendem a evidenciar a relação “efeito pela causa”, dando 

destaque aos efeitos fisiológicos da emoção: 

 
SINTOMAS FÍSICOS POR ANSIEDADE, “mão suando, perna tremendo, respiração 

ofegante” (A,5,e), cada um desses sintomas, vistos isoladamente, indicam SUOR POR 

                                                           
64 “Metonymy is a cognitive process in which one conceptual entity, the vehicle, provides mental access to 
another conceptual entity, the target, within the same domain, or idealized cognitive model (ICM)”. 
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ANSIEDADE, TREMOR POR ANSIEDADE e OFEGO POR ANSIEDADE, sendo passíveis de 

adaptação aos conceitos relacionados de pânico, estresse etc. 

Outra metonímia fundamental para o frame 2, correspondente ao frame-doença, 

embora não faça referência direta ao domínio da ansiedade, representa uma contiguidade entre 

o corpo fisiológico e a mente. Já identificada como metáfora anteriormente65, temos: 

DOENÇA MENTAL POR DOENÇA FÍSICA, “no pânico e no TAG, os sintomas podem 

pegar a pessoa de surpresa” (A,5,f). 

SAÚDE MENTAL POR SAÚDE FÍSICA, “problemas de saúde mental entre leves e 

moderados” (A,2,c). 

Dito dessa forma, o mental e o físico estão numa relação contígua, no mesmo domínio 

do corpo ou da saúde. A visão “encarnada” da mente, adotada pelas teorias cognitivas de 

Lakoff e Johnson (1999), de Johnson (2007) e de Gallagher (2005). Entende que não há 

antagonismo entre as entidades mente e corpo; na verdade, a mente é formada, em grande 

parte, pelas percepções do corpo, que são recrutadas como parâmetro para cognição, daí o 

conceito de “mente encarnada/corporificada”. Isso daria base à relação metonímica “a parte 

pelo todo” nas entidades mente e corpo. 

Apesar disso, se realizarmos o teste do “é como” (“is like” test), proposto por Gibbs 

(1994, p.322) na afirmação “X é como Y”, teríamos uma comparação significativa para os 

padrões de metáfora. Significativa no sentido de que o domínio fonte transfere sentidos do seu 

campo semântico para o domínio alvo, enquanto que, na metonímia, a transferência é mais 

referencial do que de significados. Sendo assim: 

 
Doença mental é como uma doença física. 

Saúde mental é como saúde física. 

 
Esse teste de Gibbs indica que a metáfora sempre fornece uma comparação 

significativa, enquanto que a metonímia causa algum estranhamento na comparação. Não 

percebemos nenhum estranhamento ao se comparar o mental com o físico dentro do tema 

desta pesquisa. Esse tipo de comparação é um recurso bastante utilizado, no cotidiano, para 

convencer alguma pessoa, com problemas comportamentais, a procurar ajuda médica. Para 

confirmar o teste, em contraste com as outras propostas de metonímia já citadas, verificou-se: 

- aceleração cardíaca é como pânico: não é uma comparação significativa, não 

saberíamos fazer um mapeamento do domínio da aceleração cardíaca que possa ser 

                                                           
65 Uma introdução a esse tema foi apresentada no 3º capítulo deste estudo, na seção 3.2 (p.61). 
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comparável a elementos do domínio pânico; trata-se apenas de uma relação de “efeito pela 

causa”; 

- suor é como ansiedade: além de causar estranhamento, não poderíamos dizer quais 

os elementos do suor que se assemelham à ansiedade nessa comparação; 

- ofego é como ansiedade: não é uma comparação significativa pelo mesmo caso dos 

anteriores; 

- tremor é como ansiedade: também não é uma comparação significativa. 

Essas verificações corroboram nossa assunção de que, embora conceitualmente seja 

possível afirmar a metonímia entre a “doença mental” e a “doença física”, a compreensão do 

senso comum mantêm os domínios semânticos separados. Sendo assim, na comparação 

“doença mental é como doença física”, é possível mapear o mau funcionamento de um 

organismo adoecido com o mau funcionamento de uma mente obsessiva, ou os danos que 

uma doença causa no corpo com os danos sociais que um distúrbio mental provoca. Trata-se 

de uma comparação significativa que não causa estranhamento algum, licenciando, então, a 

metáfora: DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA. 

Poderíamos supor que há uma relação metonímica de “causa e efeito” entre as 

patologias da ansiedade, por exemplo, “estresse causa ansiedade”, “medo/fobia causa 

ansiedade” e “ansiedade/medo causa pânico”. Ou, num sentido não patológico, “expectativa 

causa ansiedade”. Contudo, não podemos confirmar a totalidade dessas metonímias, por não 

termos evidências empíricas para isso. 

Os procedimentos do PIM, como a própria nomenclatura informa, servem para 

identificar metáforas, nesse sentido, não utilizamos uma metodologia específica para 

identificar metonímias conceptuais. Apenas a literatura disponível sobre o tema serviu como 

apoio metodológico. A metonímia é um aspecto importante da estrutura conceptual de uma 

emoção, embora tenha sido pouco evidenciada em nossos corpora.   

 

4.5 Conceitos relacionados 

 

O que Kövecses (2008, p.133) chama de conceitos relacionados “são as emoções ou 

atitudes que o sujeito da emoção tem em relação ao objeto ou à causa da emoção”. O corpus A 

evidencia, com uma certa clareza, o que poderia compor os conceitos relacionados à 

ansiedade:  

 

(SENTIMENTO DE) ESTRESSE 

(SENTIMENTO DE) PÂNICO 
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(SENTIMENTO DE) MEDO / FOBIA 

 
O corpus B traria o acréscimo de: 

(SENTIMENTO DE) ÂNSIA 

 
Esses são sentimentos que o sujeito tem em relação à ansiedade ou que a ansiedade 

produz no sujeito. Mas há, também, sentimentos que causam a ansiedade, ou que, de alguma 

maneira, participam do seu significado. Aceitamos que esses sentimentos são representáveis 

em forma de estados mentais. De acordo com Searle (1983 [2002]), os estados mentais podem 

ser intencionais, quando há direcionalidade, e podem ser não intencionais, quando não são 

direcionados. Para o filósofo, intencionalidade não significa ter intenção, mas ter, de modo 

cognoscitivo, a consciência de algo.  

Voltemos aos frames da ansiedade: 

 
Quadro 21 - Divisão da ansiedade em frames 

 

Da emoção, frame 1:  Emoção de valor positivo ou neutro – frame 1-A 

    Emoção de valor negativo – frame 1-B 

Da doença, frame 2:  Emoção patologizada 

 

Em nossos frames, o estado mental da expectativa parece ter um papel relevante como 

conceito relacionado, mas esse estado mental será abordado mais adiante, na seção 4.6 sobre 

os modelos cognitivos. O que vale, por enquanto, é a afirmação de que a expectativa importa 

como causa da emoção ansiosa.  

Em grande parte dos casos evidenciados nos corpora, a noção de expectativa ainda 

carece de um complemento semântico. Tendemos a crer que esse complemento está na noção 

de temor. Pois em muitos casos, além da expectativa de algo no futuro, há um temor por esse 

mesmo algo. Para tal, aproveitamos a descrição dos estados intencionais mencionada na 

problematização de Searle (1983 [2002], p.42) no que se refere ao temor: 

Temor (p) → Cren (◊ p) & Des (~p) 

Trata-se de uma formulação que descreve que o estado mental do temor implica a 

crença de que um objeto p é possível, e que, em conjunção a essa crença, deve haver o desejo 

que esse objeto p não ocorra. Searle (1983 [2002], p.47) adverte que não se pode tratar os 

estados intencionais apenas como variações de “crença” e “desejo” por causa dos níveis de 

consciência de alguns estados mentais. No entanto, essa formulação é bastante elucidativa em 

nossos exemplos, como, por exemplo, o tema da síndrome do pânico:  
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“eu estava chorando de medo de que aquela sensação voltasse” (A,7,c) 

O Temor implica:  

Crença de que uma determinada sensação é possível, &  

Desejo de que essa sensação não ocorra. 

 
Essa formulação não é exclusividade do tema do pânico, e pode ocorrer em outros 

contextos. O exemplo a seguir é um enunciado produzido num contexto de ansiedade 

generalizada. 

“eles se preocupam constantemente e se sentem impotentes para controlar essas 

preocupações” (texto 7) 

O Temor implica:  

Crença de que há a possibilidade de um motivo p para se preocupar, &  

Desejo de que o motivo dessa preocupação não ocorra. 

 
Há também, um estado mental representado por um nível de desejo (geralmente forte), 

que denominamos aqui como “estado de almejo”. O almejo seria alguma combinação de 

Crença (p) em conjunção com Desejo (p). Esse estado mental de almejar é mais prototípico no 

frame 1-A, da ansiedade considerada uma emoção boa, por exemplo: 

“rainha está ansiosa com a chegada do bebê” (B,85) 

Podemos inferir uma combinação de estados mentais em cada enquadramento da 

ansiedade, que definem, ou apontam, um direcionamento para uma emoção boa, uma ruim, e 

uma emoção patologizada. De certa forma, essa combinação de estados mentais e sentimentos 

atuam como uma evidência da metáfora CAUSAS SÃO FORÇAS, mencionada em Lakoff e 

Johnson (1999), da metáfora EMOÇÕES SÃO FORÇAS, de Kövecses (2000), e do esquema de 

FORÇA, de Talmy (1988). 

 
Figura 3 - Esquema de conceitos relacionados 
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4.6 Modelos cognitivos (submodelos do MCI) 
 

Os modelos cognitivos a que se refere esta seção são submodelos que se formam 

dentro do MCI da ansiedade. Kövecses (2008, p.137) denomina “modelos cognitivos 

prototípicos”, enquanto Lakoff (1987, p.68) diz que os MCIs são a “fonte de efeitos 

prototípicos”.  Estamos considerando o conjunto global de possibilidades semânticas da 

terminologia “ansiedade/ansioso(a)” como o MCI da ansiedade, uma espécie de macro-frame 

pelo qual submodelos são percebidos. 

Ao propor modelos cognitivos que estruturam o conceito de ansiedade, nossa 

investigação não pôde negligenciar o fato de que o conceito em questão se realiza em mais de 

um enquadramento semântico. Tendo isso em mente, usamos a noção de “frame” para se 

referir a determinadas especificidades contextuais de realização daquele conceito, 

considerando a importância do enquadre semântico para a significação de uma palavra. Como 

afirmam Fillmore e Atkins (1992, p.76-77), “o significado de uma palavra só pode ser 

compreendido com referência a um pano de fundo estruturado da experiência, crenças, ou 

práticas, constituindo uma espécie de pré-requisito conceptual para compreensão do 

significado”66.  

Propomos que, em nosso contexto cultural, o conceito de ansiedade é realizado em 

dois frames semânticos: emoção e doença. Esses enquadramentos não são semanticamente 

opostos, mas complementares: o frame da ansiedade-doença tem o seu sentido composto, 

parcialmente, pelo frame da ansiedade-emoção. Para entendê-los procuramos identificar o 

significado básico da emoção67 que também fundamenta parte da compreensão da ansiedade 

enquanto doença. Muitas vezes o uso do lexema “ansiedade” remete a outros lexemas como 

“ansioso(a)” e “ânsia”, o que reforça a ideia de que esses lexemas cooperam entre si na 

construção semântica da emoção em questão. O Dicionário Houaiss (2012), descreve o 

significado dos lexemas com os seguintes verbetes: 

 
ansiedade-  
1. grande mal-estar físico e psíquico; aflição, agonia.  
2. fig. desejo veemente e impaciente 
3. fig. falta de tranquilidade; receio [...] 
ansioso-  
1. que tem ânsia (‘desconforto físico’); ofegante 

                                                           
66 “a word’s meaning can be understood only with reference to a structured background of experience, beliefs, 
or practices, constituting a kind of conceptual prerequisite for understanding the meaning”. 
67 Essa visão de significado, como vimos na nota de rodapé nº 50 (p.53), não reflete a abordagem objetivista de 
sentido literal, que atribui à palavra um significado próprio, independente de sua construção sociocognitiva. O 
sentido básico, para a metodologia do PIM, seria apenas aquele de natureza mais concreta, ou ligado ao 
funcionamento do corpo, ou o menos vago, que é dicionarizado como tal.  
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2. fig. que revela inquietação; aflito, angustiado 
3. fig. muito desejoso de; ávido [...] 
ânsia-  
1. manifestação física provocada pela contração do epigástrio 
2. sensação de desconforto físico causada por uma pressão na região peitoral 
3. conjunto de fenômenos mórbidos que antecedem a morte; agonia, estertor 
[...] 
 

O que há de comum aos três lexemas é a manifestação de experiência física que 

envolve o significado mais básico, coincidentemente o primeiro na lista de significações 

possíveis. Nos três casos, um fenômeno físico, ou a sensação de desconforto físico, está no 

topo das opções como possibilidade basilar. Não é por acaso que haja sentidos 

complementares, como “desejo veemente”, “impaciente”, “falta de tranquilidade”, “receio”, 

“angustiado”, “desejoso” etc., e que esses sentidos sejam expostos pelos lexicógrafos como 

figuras. O discurso natural aponta, em grande parte das vezes, recorrências de significados em 

que o dicionário considera “figura”, por exemplo: 

“a ansiedade aumenta com as proximidades de um casamento” (B,88), sentido de 

inquietação; 

“estou ansioso para sair na porrada” (B,57), sentido de desejo impaciente; 

“quem não sente a ânsia de ser mais, não chegará a ser nada” (B,49), sentido de desejo 

veemente. 

Nesses enunciados, o significado de ansiedade se confunde com o significado de 

inquietação, de desejo, de expectativa, etc. Tal fato contribui para que a compreensão popular 

remeta automaticamente ao sentido figurado desses lexemas, e sem maiores distinções ao 

significado básico. 

Esse fenômeno poderia provocar algum estranhamento; contudo, leva-nos à 

identificação de uma relação de “causa e efeito” que coordena o frame da emoção e, por 

vezes, o frame da doença.  

Observando o corpus do frame relativo à emoção, nota-se que, na maior parte dos 

exemplos, é perceptível uma “causa” que provoca a ansiedade. Essa causa quase sempre é 

projetada para evento futuro, ou trata-se de uma experiência do passado que projeta 

expectativa futura. Isso necessita do critério de “avaliação” (positiva ou negativa) que, 

segundo Smith e Lazarus (1990), indica o direcionamento da emoção e do comportamento: 

“como evitar a ansiedade para não falhar na ‘hora h’?” (B,1), avaliação negativa;  

“qual o seu grau de ansiedade em relação à viagem?” (B,93), avaliação positiva; 

“Colônia de Férias supera expectativas e deixa ansiedade para a volta do projeto” 

(B,12), avaliação positiva. 
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Sabemos que o significado mais básico dos lexemas envolvidos na emoção da 

ansiedade é sempre um fenômeno físico. Mas isso não é tão claro nos últimos exemplos (B, 

12, 49, 57, 88 e 93), pois não há garantias de que a ansiedade mencionada ali se refira a 

incômodos físicos ou à contração do epigástrio, embora o fenômeno físico não seja 

impossível neles.  

A não obrigatoriedade da referência a efeitos físicos indica que há um processo 

cognitivo subjacente a essas realizações linguísticas que, por enquanto, chamamos apenas de 

relações de forças, ou CAUSAS SÃO FORÇAS. 

As causas observáveis nos últimos exemplos são diversas como: hora ‘h’ do sexo, 

viagem, férias, casamento, luta, etc. Não parece lógico que numa relação de FORÇAS, 

possamos dizer que a “ansiedade seja necessariamente causada pelas férias”, ou que “a 

ansiedade é necessariamente causada pelo casamento”. Mas há algo comum a cada um desses 

eventos: o fato de estarem projetados para o futuro. Se há uma projeção para o futuro, então 

há o estado mental da “expectativa”, e a relação de forças adquire mais sentido. 

Nem sempre a relação de causa está evidente quando os lexemas são observados em 

sentenças isoladas do seu contexto: 

“quão ansioso você é?” (B,56) 

“eu sou ansioso, mas quero mudar” (B,60) 

“estou em uma fase super ansiosa” (B,77) 

Isso se deve às particularidades dos verbos ser e estar em língua portuguesa. Nas 

línguas francesa e inglesa, usa-se um único verbo, être (francês) / be (inglês), para significar o 

que, em português, chamamos de “ser” e “estar”. Constatamos que o verbo “ser” tem a 

tendência a apagar a causa da emoção de ansiedade, pois “ser ansioso” é uma característica da 

personalidade do sujeito, enquanto que “estar ansioso” tem uma tendência maior a evidenciar 

uma causa, motivo ou direcionamento da ansiedade. 

A utilização dos lexemas “ansioso”, “ansiedade”, “ânsia” não implica diretamente a 

existência de uma causa, mas prototipicamente, no frame da emoção, é comum haver a 

consciência da causa, ou sua direcionalidade. Essa consciência de algo é o que proporciona o 

estado mental da “expectativa”.  

 

4.6.1 A causação da expectativa  

 

A expectativa é caracterizada no Dicionário Houaiss (2009) como “situação de quem 

espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade de ocorrência, em determinado momento”. 

A análise dos exemplos coletados leva-nos a inferir que o conceito de expectativa é 



100 

 

determinante na maioria dos casos do frame-emoção e determinante em alguns casos do 

frame-doença. Temos a expectativa como estado mental causador da ansiedade, e a ansiedade 

que nem sempre remete à sensação física. Isso nos leva a um problema: 

 
• Ora, se o dicionário aponta que “ansiedade”, “ansioso” e “ânsia” possuem, no 

significado mais básico, o sentido de desconforto físico, então, que fenômeno ocorreu com os 

sentidos de ansiedade em B,12, 49 e 93 e em vários outros?  

• O mesmo dicionário aponta que “ansiedade” e “ansioso”, quando significam “desejo 

veemente”, “muito desejoso”, “inquietação” e “ávido” estão, de fato, sendo usados no sentido 

figurado. Se isso é verdade, que figura seria essa? 

Acreditamos que, uma possível solução do problema estaria em uma das duas 

respostas: 

1) Essa figura ocorre porque, prototipicamente, a “ansiedade é causada pela 

expectativa”; por isso, mesmo nos casos reais de “expectativa pura” ou de “desejo puro”68, a 

ansiedade é recuperada por conta dessa relação causal. As metáforas CAUSAS SÃO FORÇAS e 

EMOÇÕES SÃO FORÇAS estariam por trás da questão. 

2) Por conta da relação “efeito pela causa”, isso seria uma metonímia de ANSIEDADE 

POR EXPECTATIVA, visto que são duas entidades de um mesmo domínio. A metonímia se 

realizaria apenas no sentido de que “expectativa causa ansiedade”, mas não no sentido inverso 

de que “ansiedade causa expectativa”. 

 
Esses são casos em que o conceito de expectativa (de futuro) parece estar em maior 

evidência que o conceito de ansiedade (sensação física). 

Exemplos do frame-emoção: 

 “jogadores não escondem a ansiedade para a despedida da torcida” (B,96) 

“10 momentos para estimular a ansiedade de escritores novatos” (B,35) 

 
Contudo, exemplos do conceito de expectativa se sobrepondo à percepção física 

contida no conceito de ansiedade não são os exemplos mais comuns do frame-doença.  

Apesar de termos visto que o conceito de expectativa pode se sobrepor à percepção 

contextual de sensação física e incômodo no frame-emoção, tal fato não é prototípico no 

frame-doença. Isso porque as características de ser desconfortável, de ser incômodo e de 

alterar negativamente o funcionamento do organismo são características básicas do que 

popularmente se entende por doença. 

                                                           
68 Usamos o termo “puro” apenas para refletir o sentido mais prototípico dos conceitos de expectativa e de 
desejo, quando a sua compreensão não implica a compreensão de outros conceitos emocionais unidos a eles. 
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No frame da doença, os textos do corpus permitem a interpretação de que a ansiedade 

pode ser direcionada a algo e pode não ser. É o que Searle (1983 [2002]) se referiria como ter 

intencionalidade e não ter intencionalidade.  

Ao observarmos a ansiedade em fobias específicas, por exemplo, vemos que há uma 

“consciência de”69, ou seja, há uma direcionalidade representada pelo medo de lugares 

abertos, medo de animais, medo de relações sociais, etc. Mas quando se foca apenas no 

transtorno de ansiedade generalizada, não há uma “consciência de”, um direcionamento, nem 

causa motivadora aparente. Nesse último caso, o estado mental da expectativa, que é 

direcionada tanto nos casos de fobias quanto nos casos do frame-emoção, deixa de apresentar 

o aspecto direcionado de sua ontologia e passa funcionar como uma referência que não é a 

expectativa em si, mas algo como um “modo de expectativa”, ou uma expectativa que não se 

sabe de quê. 

Com isso, o conceito de expectativa, quer na sua realização convencional, quer na 

referência ao modo de ser da expectativa, permanece como um conceito relacionado não 

apenas à ansiedade enquanto emoção, mas também à ansiedade enquanto doença.  

Para encerrar as observações em torno da relação “expectativa causa ansiedade”, 

vejamos um exemplo representativo para cada enquadramento semântico. 

- Ansiedade enquanto emoção de valor positivo ou neutro, frame 1-a: 

“felicidade, ansiedade e muito, muito prazer por ser mãe” (B,91) 

- Ansiedade enquanto emoção de valor negativo, frame 1-b: 

“a época dos vestibulares exige controle da ansiedade dos estudantes” (B,26) 

- Ansiedade enquanto doença, frame 2: 

“forte ansiedade e desconforto de ser envergonhado ou desprezado em situações 

sociais” (A,9,v) 

Sabemos que a expectativa compõe o conceito de ansiedade, porém a ansiedade não é 

equivalente à expectativa. Há um ganho semântico no uso de lexemas que descrevem 

ansiedade, pois ansiedade pode significar vontade, anseio, expectativa, temor, aflição ou, até 

mesmo, a simples ansiedade, todos definidos contextualmente, e quase sempre com 

prospecção ao futuro. Então, voltamos aos significados lexicografados para os lexemas que, 

na emoção em questão, envolvem desconforto físico, sensação ofegante e contração do 

epigástrio. Em cada frame semântico, a expectativa que causa ansiedade implica o quê? 

                                                           
69 A expressão “consciência de” é muito utilizada por fenomenólogos e por filósofos da mente que consideram o 
fenômeno da intencionalidade como dotação de sentido para a consciência. Searle (1983 [2002]) parece seguir 
essa tendência. Husserl (1929 [2001]), conhecido como fundador da fenomenologia, diz que “a palavra 
intencionalidade não significa nada mais que essa particularidade fundamental e geral que a consciência tem de 
ser consciência de alguma coisa, de conter, em sua qualidade de cogito, seu cogitatum em si mesma” (§14, p.51, 
grifos do autor). 
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No exemplo B,91 não somos habilitados a inferir nenhum dos efeitos físicos da 

ansiedade, nem ao menos de aflição psíquica. Embora saibamos que, durante uma gravidez, 

há efeitos físicos bem maiores que o da ansiedade, o contexto e o texto de realização de B,91 

envolvia um ato testemunhal de alegria, prazer e expectativa. 

Já no exemplo B,26 somos habilitados a inferir tanto os efeitos físicos, quanto a 

expectativa de um evento. O desconforto psíquico e físico faz com que a emoção seja 

valorada de maneira negativa, o que é expresso por meio do substantivo “controle”. 

Considerando os exemplos empíricos, o conceito de ansiedade, no frame 1, 

corresponde a uma expectativa que não necessariamente está ligada ao incômodo físico do 

significado básico, incômodo esse que não ocorre em B,91, mas ocorre em B,26. Trata-se de 

uma expectativa em que o incômodo físico, discursivamente percebido, é possível (◊)70, mas 

não é obrigatório. Isso leva à proposição conclusiva de que: se há expectativa então é possível 

que haja incômodo físico71. 

Assim, a relação metonímica do “efeito pela causa” no frame-emoção indica que 

Expectativa → ◊ Incômodo físico 72 

 
O exemplo A,9,v, colhido de um texto sobre a ansiedade enquanto doença, possui uma 

valoração negativa percebida por conta do substantivo “desconforto” e dos adjetivos 

“envergonhado” e “desprezado”, que, combinados na frase, indicam desconforto psíquico e 

apontam para o incômodo físico percebido no decorrer do seu discurso de realização.  

Os exemplos do frame 2 indicam uma expectativa, ou modo de expectativa, que 

necessariamente está ligada ao desconforto, ao incômodo físico. O incômodo, que se relaciona 

com cada causador contextual da ansiedade, é chave fundamental para a compreensão do 

enquadramento “doença”. Por isso o incômodo físico é necessário (□) ao seu entendimento, 

pois doenças incomodam, perturbam, causam dor e levam à proposição de que: se há 

expectativa então é necessário que haja incômodo físico73. 

Nesses termos, o conceito de ansiedade no frame-doença indica que 

Expectativa → □ Incômodo físico 74 

 
 
 

                                                           
70 Simbologia de modalidades aléticas para indicar possibilidade ◊ e indicar necessidade □. 
71 Verdade contingente representada no frame 1 da ansiedade-emoção. Proposições e formulações dos frames 1 e 
2 são verdades contingentes de conhecimento a posteriori. 
72 Formulação indica que, no frame da emoção ansiosa, a expectativa implica que o incômodo físico é possível, 
mas não é obrigatório.  
73 Proposição referente apenas ao frame 2. 
74 Formulação, exclusiva para o frame-doença, indica que a expectativa implica que o incômodo físico é 
necessário. Ou seja, a expectativa, que ocorre na doença, sempre é acompanhada por sensações desagradáveis. 
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4.6.2 A metaforização da encomenda 

 

A investigação causal indicou uma prospecção ao futuro, representada, principalmen- 

te, pelo estado mental da expectativa, ou, em alguns casos patológicos, um modo de ser da 

expectativa. A tendência ao futuro nos proporcionou a busca por uma estrutura que 

organizasse o conhecimento popular sobre essa emoção. O conceito mais concreto, e por 

consequência menos abstrato, que pudemos formular sobre o modelo cognitivo envolve a 

noção de “encomendar”. 

Temos trabalhado principalmente com o Dicionário Houaiss nesta pesquisa, mas é a 

definição do Dicionário Aulete (2008) que melhor condiz com as implicações do que cremos 

ser a ação de encomendar: 

encomendar-  
1. (bit.) [prep.: a, para] mandar ou pedir a (alguém) que faça (obra, compra 
etc.) [...]     
(HOUAISS, 2009) 
encomendar- 
1. mandar fazer ou mandar entregar (algo) a ser adquirido [...]  
(AULETE, 2008) 

 

A definição do Houaiss foi preterida por parecer mais restrita ao desejo do receptor 

que solicita a encomenda. Para nossa postulação metafórica do modelo cognitivo da 

ansiedade, a segunda definição pareceu mais adequada, porque nela está implícita não apenas 

a ideia do receptor que solicita algo, mas também do remetente que envia a encomenda, 

mesmo sem essa ter sido solicitada pelo receptor. A definição do Aulete é, do ponto de vista 

metafórico, mais adequada ao caso da ansiedade, porque nem tudo o que nos é remetido é 

solicitado ou desejado por nós.  

A sensação ou expectativa de que algo está por vir causa ansiedade na forma de 

emoção, e parece causar diversos casos de ansiedade enquanto doença. Criamos expectativas 

diante daquilo que nos é enviado e, quando conhecemos previamente o conteúdo do 

objeto/evento que está por vir (se há alguma “avaliação”, no sentido de SMITH; LAZARUS, 

1990), teremos ansiedade mediante boas expectativas ou más expectativas. 

O frame 1 é composto pela emoção da ansiedade por coisas boas e por coisas más. 

Nesse enquadramento, a ansiedade é apenas uma emoção convencional à natureza humana, 

como raiva, alegria, felicidade, tristeza. O frame 2 é composto pelas varias manifestações da 

ansiedade em sentido patológico, quando a recorrência da emoção prejudica a saúde da pessoa 

que a possui. 

Lakoff (1987, p.68) diz que cada modelo cognitivo idealizado (MCI) é um todo 

estruturado e complexo que utiliza quatro tipos de princípios: estrutura proposicional, 



104 

 

estrutura de esquema-imagem, mapeamentos metafóricos e mapeamentos metonímicos. Com 

esse fim, temos visto diversas estruturas proposicionais e uma infinidade de metáforas 

conceptuais da ansiedade. Mas foi a causação da expectativa que apontou para um 

direcionamento de futuro que implica uma compreensão do conceito de tempo. 

Nesse caso, a construção do modelo cognitivo da ansiedade depende do conceito de 

tempo e seus desdobramentos. Lakoff e Johnson (1999, p.139-143) descreveram que o tempo 

é entendido em termos de espaço, localização e deslocamento no espaço, e que a metáfora 

conceptual TEMPO É ESPAÇO é amplamente difundida na maioria das culturas do mundo. 

 
Figura 4 - Metáfora TEMPO É ESPAÇO 

 

 

 

Em nossa cultura, entendemos os conceitos temporais de passado e futuro como 

objetos dispostos no espaço. O futuro é um local do espaço a que o sujeito observador ainda 

não alcançou, ou um objeto visualizado que está por vir. O que permite realizações 

linguísticas tais como: “ele espera por um futuro melhor”, “o futuro chegou” etc. 

A reincidência de eventos direcionados ao futuro, observada mediante os corpora, em 

adição ao reconhecimento da metáfora conceptual do tempo, levou-nos a propor uma 

metáfora para dar coerência ao MCI de ansiedade: ANSIEDADE É EXPECTATIVA DE 

ENCOMENDA (vindoura). Essa metáfora pode, também, ser compreendida pela sentença 

“ansiedade é espera por algo”, que é uma sentença menos metafórica por não fazer referência 

a termos de existência concreta. Ambas as sentenças emergem das metáforas conceptuais 

TEMPO É ESPAÇO e EVENTO É OBJETO. 

Sabendo do tempo como espaço, sentir ansiedade é ter conhecimento de que algo está 

por vir (no futuro). E é a consciência do que está por vir (objeto/evento) que provoca as 

sensações físicas e mentais da ansiedade.  

Quando se faz analogia à “expectativa de encomenda”, a ansiedade é mapeada para o 

tempo presente justamente enquanto o futuro idealizado pela recepção do objeto ainda não se 
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concretizou. A pessoa com ansiedade visualiza o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, 

e sente, no tempo presente, pelo fato projetado para o tempo futuro. 

 
Figura 5 - Metáfora da encomenda 

 

 
 

Convém esclarecer que essa proposta de metáfora situada para o MCI de ansiedade 

não possui relação causal com as metáforas conceptuais identificadas por meio do método 

MIP. Essas são metáforas que se desenvolvem paralelamente sem necessariamente serem 

causadas umas pelas outras. 

Após as diversas inferências, pode-se observar que a noção de expectativa se ajusta a 

muitos casos canônicos, o que leva à busca por uma caracterização mais formal do estado 

mental da expectativa. Ao constatar que, na proposta searleana, a visão de linguagem como 

filosofia da mente não seria contraditória ao realismo corpóreo do cognitivismo lakoff-

johnsoniano, aproveitamos a descrição do estado intencional da expectativa, como 

mencionada na problematização de Searle (1983 [2002], p.44): 

Expectativa (p) ↔ Crença (Futuro p) 

 
Essa fórmula indica que a expectativa implica a crença de um futuro objeto p 

qualquer, e que crer num futuro objeto p implica a expectativa. Representando, assim, uma 

bicondicionalidade em que ambos se implicam mutuamente. 

A analogia da encomenda, construída pelo conceito de expectativa, pode orientar a 

compreensão entre os dois frames da ansiedade quando dois elementos são identificados: o 

receptor e o objeto encomendado (a encomenda). Metaforicamente, consideramos “objeto de 

encomenda” tudo que envolva uma “consciência de” (dotação de sentido) na aparição da 

ansiedade, e que seja passível de ocorrência futura, como: 

- eventos (casamento, jogo, prova, palestra, nascimento de filho etc.); 

- situações sociais (encontros, desempenho de funções, dirigir veículos etc.); 
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- memórias (fatos avaliados negativamente e esperados para se repetirem no futuro, 

desprezos, humilhações etc.). 

 
Isso se torna mais ilustrativo com os exemplos do corpus. 

- Frame 1: 

• “Maracanã provoca encantamento e aumenta ansiedade da seleção” (B,89) 

Receptor: seleção [jogadores do time de futebol] 

Encomenda por vir: Maracanã [estádio] 

 
• “dicas para acalmar a ansiedade pré-casamento” (B,95) 

Receptor: pessoa ansiosa [implícito] 

Encomenda por vir: casamento 

 
• “Rainha está ansiosa com a chegada do bebê real” (B,85) 

Receptor: rainha 

Encomenda por vir: chegada do bebê 

 

- Frame 2: 

• “transtornos de ansiedade, fobia e pânico... Estudantes podem ser vítimas da tensão  

pré-vestibular” (A,5,a) 

Receptor: estudantes 

Encomenda por vir: vestibular 

 
• “o transtorno de pânico faz a vítima achar que está prestes a morrer ou a enlouque- 

cer” (A,10,g) 

Receptor: vítima [pessoa ansiosa] 

Encomenda por vir: morte ou loucura 

 
• “pessoas com esse tipo de transtorno sentem uma ansiedade extrema ao serem ‘ava- 

liadas’ pelas outras” (A,11,c) 

Receptor: pessoa com transtorno [fobia social] 

Encomenda por vir: entrevista com psicólogo [recuperada no contexto do discurso] 

 

Nem sempre o receptor da encomenda está explícito discursivamente, mas sempre está 

cognitivamente implícito, visto que a ansiedade necessita de um indivíduo que a hospede. 
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Observamos que a analogia da encomenda é ocultada em grande parte dos casos. Isso 

ocorre quando o receptor da encomenda é passível de inferência, mas o objeto da encomenda 

não é identificável na frase que está isolada de seu contexto. Como ocorre em: 

“não é a primeira vez que a ansiedade a atrapalha” (A,5,c) 

“ansiedade, um transtorno que começa na infância” (A,1,a) 

“se a ansiedade atrapalha a rotina, vira doença e é preciso tratá-la” (A,10,b) 

 “uma dose de música para reduzir a ansiedade” (A,6,a) 

A princípio, postulamos a hipótese de que a conceptualização da ansiedade com 

metáforas de entidade, tais como ANSIEDADE É OBSTÁCULO, ANSIEDADE É ALGOZ, 

ANSIEDADE É UMA PESSOA, ANSIEDADE É INVÓLUCRO, ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 

RECIPIENTE, seria um elemento favorecedor para a ocultação ou neutralização do 

objeto/evento aguardado na encomenda. Embora essa hipótese não seja totalmente 

equivocada, lembramos do verbo “ser”, mencionado há algumas páginas, que se tratava 

apenas de uma característica da personalidade e que por isso não precisava de uma relação de 

causa, assim, se não há causa evidente não há encomenda. Os casos com o verbo ser são 

potencialmente liberados da metáfora da encomenda: “eu sou ansioso, mas quero mudar” 

(B,60). 

Mas há alguns outros, em que a falta de encomenda é apenas um fenômeno frasal, já 

que o objeto da encomenda pode ser recuperado contextualmente, como em alguns dos 

exemplos já mencionados. 

Em A,5,c não se sabe se ansiedade é em relação a quê, mas é possível recuperar o 

objeto da encomenda no discurso de realização: os exames vestibulares. O mesmo ocorre em 

A,1,a, texto aponta para a sobrecarga de atividades na infância; em A,10,b, o texto aponta 

medo de dirigir, de usar elevador, de situações sociais e outros; em A,6,a, o texto aponta para 

exames médicos como motivadores da ansiedade.  

Mas não é em todos os casos que o objeto motivador da ansiedade é recuperável pelo 

contexto, pois esses são casos em que o elemento motivador não importa pragmaticamente ao 

texto. Nos exemplos a seguir, não se recupera o objeto motivador passível de analogia com a 

encomenda: 

“como diminuir a ansiedade com a respiração e a meditação” (B,39) 

“pessoas com transtornos de ansiedade sentem-se intensamente isoladas” (A,7,h) 

“cerca de 40 milhões de adultos americanos vivem alguma forma de ansiedade” 

(A,7,e) 

Tais casos remetem a metáforas de entificação da ansiedade, com exemplos que 

emergem de metáforas baseadas na ideia de recipiente, e evidenciadas pelos termos: 
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“diminuir”, “isoladas” e “forma”. Contudo, a hipótese de favorecer a neutralização do 

objeto/encomenda não é defensável, visto que há vários outros exemplos, com as mesmas 

metáforas, expondo um objeto motivador para a expectativa. Com isso, percebemos que o 

apagamento ou a exposição da encomenda causadora de expectativa são pragmaticamente 

definidos pelas necessidades discursivas do locutor da sentença. Em B,39 a ênfase temática 

era a meditação, em A,7,h e A,7,e a ênfase textual era a sintomatologia da ansiedade, e o 

objeto motivador da emoção é pragmaticamente neutralizado. 

Uma outra inferência motivada pela analogia da encomenda envolve a certeza do 

objeto/evento. Note-se que, prototipicamente, a produção dos exemplos do frame-emoção é 

propiciada por um pano de fundo em que a concretização do evento é dada como certa, mas 

não há tal certeza de concretização do evento nos exemplos do frame-doença. 

Em um exemplo como “Maracanã provoca encantamento e aumenta ansiedade da 

seleção”, existe a certeza da vinda do evento/objeto “Maracanã”; trata-se de um caso 

representativo da ansiedade enquanto emoção de valor positivo. No caso do sintagma “dicas 

para acalmar a ansiedade pré-casamento”, também há a certeza da vinda do evento/objeto 

“casamento”. O frame da emoção forma um tipo de estrutura “receptor + expectativa de 

encomenda + certeza do envio do objeto”. Leva-nos à proposição de que: se há expectativa 

então há a crença de um objeto enviado75. Não por coincidência, a proposição acaba sendo 

uma derivação da descrição da expectativa mencionada em Searle (1983 [2002]), e que foi 

apresentada parágrafos antes.  

Nesses termos, a ansiedade no frame da emoção indica que 

Expectativa → Crença (Objeto enviado) 76 

 
Por outro lado, quando temos exemplos do frame 2, “forte ansiedade e desconforto de 

ser desprezado em situações sociais” (A,9,w), não há certeza na concretização do evento 

“desprezo em situações sociais”. O sujeito (ou receptor) aguarda (possui expectativa) apenas 

porque sabe que é possível que o evento/objeto se realize. Forma um modelo com os 

seguintes elementos: “receptor + expectativa de encomenda + possibilidade de objeto 

enviado”. Com isso, inferimos outra proposição derivada da proposição básica de Searle: se 

há expectativa então há a crença na possibilidade um objeto enviado77. 

 
Nesses termos, a ansiedade no frame da doença indica que 

                                                           
75 Proposição associada apenas à ansiedade do frame 1, da emoção. 
76 Formulação exclusiva para o frame da emoção, indica que, na emoção ansiosa, a expectativa implica a crença 
de um objeto enviado (ou futuro p); a crença não é modalizada por possibilidade ou incertezas. 
77 Proposição associada à ansiedade do frame 2, da doença. 
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Expectativa → Crença (◊ Objeto enviado) 78 

 
Ocorrem pequenas nuances conceptuais que são determinantes na compreensão de 

cada frame semântico. O que determina o frame-doença e o frame-emoção é, basicamente, a 

racionalidade. O fato de ser racionalmente justificável é o que determina os limites entre a 

emoção e a doença. Se eu tenho a consciência de certeza em um futuro objeto, minha 

ansiedade é justificável enquanto emoção. Mas se não tenho a certeza de um futuro objeto, ou 

se tenho a certeza, mas supervalorizo frequentemente os seus efeitos, minha ansiedade é 

injustificada e chegou ao enquadramento da doença. 

Note-se que o papel da linguagem nessa diferenciação é fundamental, visto que os 

efeitos físicos são praticamente os mesmos. 

 

4.6.3 Ansiedade como estado de preocupação 

 

Esta seção volta-se à estrutura da emoção seguindo a proposta de Kövecses (2000, 

p.130), que indica um esquema básico para um “modelo popular de senso-comum” da 

emoção: 

causa ⇒ emoção ⇒ (controle) ⇒ resposta 

 
Com base nesse esquema, nossa descrição dos modelos prototípicos – fundamentada 

no MCI de Lakoff (1987) – mantém a forma de apresentação detalhada em Kövecses (2008, 

p.138-141), em trabalho sobre a felicidade: causa (da emoção) / existência (da emoção) / 

tentativa de controle / perda do controle / ação de resposta. Os modelos prototípicos vistos 

nesta e na próxima subseção serão considerados submodelos do MCI da ansiedade. 

 
A ansiedade como preocupação ocorre na maioria dos casos canônicos da ansiedade, 

por isso o modelo ocorre tanto no frame-emoção quanto no frame-doença. Essa forma de 

ansiedade é valorada negativamente pelas pessoas. Quando eventualmente ocorre é 

considerada normal, quando ocorre frequentemente é considerada doença. 

 
Causa da preocupação: 

Uma pessoa X toma conhecimento de vinda de um objeto p. Ela já conhece o conteúdo 

de p porque já passou por uma experiência perceptiva de p, ou conhece o conteúdo de 

p através da crença em relatos sobre p. 

                                                           
78 Formulação derivada da expectativa, mas modalizada por ◊, de possibilidade. Indica que é possível o envio do 
objeto, como também, é possível que ele não tenha sido enviado. Refere-se apenas ao frame-doença. 
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Existência da preocupação: 

X está tensa, em estado de preocupação constante por p. Sente que a mente não 

consegue se concentrar plenamente em outros temas. X tem uma sensação de 

desordem por não conseguir ordenar naturalmente os seus pensamentos.  

Percebe alterações respiratórias que refletem um desconforto na região do tórax e 

epigástrio. 

Ela sente uma sensação desagradável que tende a aumentar. 

Há a sensação de que se está lutando contra alguém indesejado.  

Tentativa de controle: 

X faz uso de técnicas de respiração e meditação, tenta empreender outras atividades 

para tentar reduzir a sensação desagradável do momento. X busca uma forma de 

controlar o que sente e tenta não se engajar numa resposta comportamental da 

preocupação de p. 

Perda do controle: 

Apesar de tudo isso, X perde o controle. 

Ação de resposta: 

X demonstra respostas comportamentais, ou respostas expressivas, ou comunica aquilo 

que sente. Além disso, é possível exibir um comportamento descontrolado (na forma 

de postura cabisbaixa, excessivamente introspectiva, e reações enérgicas e agressivas 

em muitos momentos). 

 
Pode-se conjecturar a emergência desse modelo a partir de metáforas, metonímias e 

conceitos relacionados da seguinte forma: tomemos a ideia de que algo está por vir e alguém 

está ansioso por esse algo, e que essa pessoa não consegue controlar o que sente sobre isso. 

Um indício desse modelo é dado por metáforas conceptuais, como ANSIEDADE É FARDO, 

ANSIEDADE É PARA BAIXO, ANSIEDADE É OBSTÁCULO, ÂNSIA É OBSTÁCULO, ANSIEDADE É 

UM INIMIGO, ANSIEDADE É UM DOMINADOR, ANSIEDADE É UM ALGOZ, SENTIR ANSIEDADE É 

ESTAR PERDIDO. Os exemplos linguísticos dessas metáforas sugerem uma pessoa ansiosa com 

muita preocupação, alguém que sente uma sensação de peso sobre si, que sabe que terá 

obstáculos pelo caminho, que se sente numa luta contra inimigos que podem vencê-lo. A 

linguagem que usamos sobre a ansiedade pode revelar a forma como pensamos a ansiedade. 

 

4.6.4 Ansiedade como estado de almejo 

 
A ansiedade como um forte desejo ocorre em muitos casos do frame-emoção, sendo 

um conceito  bastante  próximo do conceito de  almejar. Por  essa característica, é considerada  
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de valor positivo e não possui conotação patológica. 

 
Causa do almejo: 

Uma pessoa X toma conhecimento de vinda de um objeto p. Ela já conhece o conteúdo 

de p porque já passou por uma experiência perceptiva de p, ou conhece o conteúdo de 

p através da crença em relatos sobre p. 

Existência do almejo: 

X está satisfeita pela expectativa da vinda de p.  

Ela sente um desejo ardente de que a chegada de p ocorra o mais breve possível. Sente 

que, às vezes, não consegue se concentrar plenamente em outros temas.  

Em alguns momentos, X pode sentir alterações respiratórias e físicas na região do 

tórax e epigástrio, mas nada que cause desconforto. 

X sente que a emoção sobre p está aumentando dentro de si, ela consegue mensurar o 

tamanho da emoção. 

Ela se sente exultante e inquieta sempre que lembra de p. E quando outras pessoas 

estão compartilhando do mesmo sentimento por p, X acaba percebendo que a condição 

ambiental do local mudou. 

Tentativa de controle: 

Caso X não queira transparecer sua inquietação, pode tentar pensar em outros temas, 

pode tentar disfarçar sua ansiedade e não se engajar numa resposta comportamental de 

exibição do desejo ardente de p. 

Perda do controle: 

Apesar de tudo isso, X perde o controle. 

Ação de resposta: 

X demonstra respostas comportamentais, ou respostas expressivas, ou comunica aquilo 

que sente. Ela exibe uma postura apreensiva (podendo alternar entre um semblante 

inquieto, alegre e até um pequeno nível de preocupação). 

 

Esse modelo é mais representativo para o frame 1-A, mas também pode ocasionar 

efeitos no frame 1-B, quando alguém almeja alguma coisa, mas não consegue controlar os 

efeitos negativos de sua expectativa. As metáforas que costumam evidenciar esse modelo são 

metáforas que não exprimem uma interpretação negativa: ANSIEDADE É UM OBJETO, 

EXISTÊNCIA DA ÂNSIA É POSSE DE UM OBJETO, ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL, 

ANSIEDADE É UM OBJETO EM EXPANSÃO, ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE, 

ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL. Os exemplos linguísticos dessas metáforas 
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indicam uma pessoa exultante com o conhecimento de algum evento; ela sabe que possui um 

sentimento dentro de si e sabe até que ponto pode controlá-lo. A pessoa sabe que esse 

sentimento pode aumentar dentro de si a ponto de se tornar incontestável, e vê-se obrigada a 

“admiti-lo”, “demonstrá-lo”, “revelá-lo”. Quando o objeto de desejo é almejado por alguma 

coletividade, ou grupo de pessoas, é possível dizer que o ambiente psicológico compartilhado 

e percebido por aquelas pessoas mudou, como ocorre com “em Porto Alegre, clima é de 

ansiedade por confrontos e chegada dos turistas”, indício da metáfora SITUAÇAO 

PSICOLÓGICA É CLIMA. 

 
A seguir, concluímos este capítulo com um resumo do MCI da ansiedade, 

esquematizando os resultados obtidos até aqui. 

Figura 6 - Esquema do MCI da ansiedade - parte 1 
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Figura 7 - Esquema do MCI da ansiedade - parte 2 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo percorrido brevemente a trajetória da metáfora, esta pesquisa partiu do texto à 

unidade lexical, da metáfora aos modelos cognitivos e da emoção à doença, sempre no intuito 

de compreender a conceptualização da ansiedade em nossa cultura, ou seja, o seu modelo 

cognitivo idealizado, mais especificamente entre os falantes do português.  

Portanto, regressamos às perguntas de pesquisa, para que delas, já iluminadas por 

nossas análises e reflexões, possamos extrair algumas conclusões: 

 

a) Quais os níveis de organização conceptual que permeiam o MCI de ansiedade?  

Vimos no decorrer da pesquisa que o modelo cognitivo idealizado é uma organização 

de caráter amplo que abarca elementos que tornam possível o conhecimento sobre algum 

conceito. Nesse sentido, categorizações metafóricas, modelos cognitivos prototípicos e 

elementos menos prototípicos são considerados seus subprodutos. Assim, o MCI da ansiedade 

se realiza em dois frames semânticos: o da emoção e o da doença. As metáforas conceptuais 

identificadas no corpus A e no corpus B permitiram a identificação de dois submodelos: 

“ansiedade como estado de preocupação” e “ansiedade como estado de almejo”. 

 

b) Que metáforas conceptuais subjazem ao discurso sobre as emoções ansiosas? 

O método PIM proporcionou a identificação de mais de duzentas unidades lexicais de 

uso metafórico na junção dos resultados do corpus A e do corpus B. Essas unidades lexicais 

evidenciaram a identificação de dezenas de metáforas conceptuais listadas no terceiro 

capítulo. Em virtude do caráter bottom-up da pesquisa, as metáforas encontradas não devem 

ser generalizadas. A maioria das metáforas identificadas são derivações possíveis de 

metáforas emocionais (cf. KÖVECSES, 2000), metáforas primárias (cf. LAKOFF; 

JOHNSON, 1999) e metáforas de entidade e personificação (cf. LAKOFF; JOHNSON, 1980 

[2002]), porém adaptadas ao domínio alvo da ansiedade. 

Quanto aos conceitos metonímicos, dividiram-se entre a relação “efeito pela causa”, 

com metonímias de teor fisiológico, entre a relação “causa pelo efeito”, com metonímias 

usando elementos causadores de ansiedade, e entre a relação “parte pelo todo”, com 

metonímias relacionadas ao corpo. Nessa última, houve uma discussão acerca do valor 

metonímico ou metafórico de uma das figuras, tentamos explorar a dualidade de SAÚDE 

MENTAL É SAÚDE FÍSICA (metáfora) ou SAÚDE MENTAL POR SAÚDE FÍSICA (metonímia) 

mediante o teste de Gibbs (1994) em sua proposição “X é como Y”. 
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c) Como os frames da emoção e da doença são discursivamente realizados no MCI de 

ansiedade? 

Alguns conceitos de estados mentais exercem um papel que definem prototipicamente 

o frame ao qual a ansiedade se insere discursivamente. A “expectativa” pode exercer 

influência em qualquer desses enquadramentos; no entanto, em alguns casos do frame B 

(doença), a ansiedade se manifesta como um modo de expectativa sem direcionamento 

aparente. O “temor” exerce maior influência no subframe 1-B (emoção de valor negativo) e 

no frame B; o “almejo” exerce maior influência nas realizações ansiosas do subframe 1-A 

(emoção de valor positivo). As materializações linguísticas de estados mentais (como 

expectativa, temor e almejo) e de conceitos relacionados (como sentimentos de MEDO, ÂNSIA, 

ESTRESSE e PÂNICO) são elementos determinantes na demarcação dos frames e atuam entre si 

como relações de FORÇAS. 

 

Além dessas perguntas que nortearam a pesquisa, refletimos acerca da metaforização 

da doença e dos recursos analíticos que evidenciaram a transição emoção/doença. No tocante 

a isso, analisamos a metáfora SAÚDE MENTAL É SAÚDE FÍSICA, que fornece a primeira 

caracterização de como uma doença mental é conceptualizada; a metáfora EMOÇÃO NÃO 

COMEDIDA É DOENÇA dá-nos um indício da transição entre a emoção e a doença; e a metáfora 

ANSIEDADE É DOENÇA concretiza a metaforização da emoção doente e traz para o campo 

literal a assunção de que a ansiedade seja realmente uma doença, já lexicografada nos 

principais dicionários da língua portuguesa. A única metáfora que refletiu a transição de uma 

emoção comum para uma doença mental foi aquela que se referia à “emoção não comedida”. 

Contudo, a metáfora não nos pareceu satisfatória para explicar a estrutura completa da 

transição. Nesse intuito, partimos para o conceito de blending, de Fauconnier (1997), que se 

adequou bem na elucidação dos espaços mentais conectados a formar um espaço mescla, 

espaço de realização da doença mental da ansiedade. A mescla conceptual (blending) foi o 

recurso teórico-metodológico que melhor expôs a confirmação da hipótese de que o domínio 

da doença não ressignifica a ansiedade, mas apenas expande o seu significado. 

 

Já a segmentação dúplice do MCI, em frame-emoção e em frame-doença, ajudou na 

distinção das possibilidades semânticas da ansiedade. A principal diferença entre os frames é 

que, do ponto de vista do frame 1, a emoção pode ser avaliada positivamente ou 

negativamente, o incômodo/desconforto é o principal fator de avaliação refletida em: 

“Expectativa → ◊Incômodo físico”. Enquanto que no frame 2, a doença implica 
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necessariamente o desconforto e o incômodo, e por isso é avaliada negativamente. No que 

concerne ao frame 1-A (da emoção positiva), alguns exemplos poderiam gerar discussão: 

Vimos que algumas frases podem permitir a interpretação de que não há nenhum 

efeito físico da ansiedade. O sujeito enuncia construções como “estou tão ansiosa e alegre” ou 

“tanta felicidade e ansiedade”, em que não podemos depreender o sentido de incômodo, 

desconforto, respiração ofegante, nem na realização da frase, nem na realização do texto. 

Pensando dessa forma, em alguns exemplos do frame 1-A, a ansiedade não seria na verdade 

apenas uma “expectativa pura”79 ou um “desejo puro”? 

Mesmo que isso seja verdade, acreditamos que só seja possível graças a relações 

metonímicas (ANSIEDADE POR EXPECTATIVA) aproveitadas de realizações mais prototípicas 

da ansiedade, relações influenciadas, provavelmente, por um princípio que Rosch (1978, p.28) 

denomina economia cognitiva.  

 

A metáfora geral do MCI, ANSIEDADE É EXPECTATIVA DE ENCOMENDA, possui uma 

peculiaridade quanto ao frame 2, representa-se pela falta de certeza no objeto encomendado, 

“Expectativa → Crença (◊Objeto enviado)”. Isso é melhor representado pelo Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG), em que o sujeito não possui a consciência do que lhe está 

causando ansiedade, mas sabe que é possível que ocorra alguma coisa em relação ao futuro. 

Devido a essa falta de consciência, cunhamos a expressão modo de expectativa, pois, segundo 

Searle (1983 [2002]), o estado mental da expectativa é intencional, ou seja, é direcionado, o 

sujeito teria a consciência daquilo que motiva a sua crença. Não poderíamos afirmar que há 

“expectativa” nos casos de TAG, visto que essa não é direcionada, mas poderíamos dizer que 

há um “modo de expectativa”, visto que esse modo parece uma simulação da primeira. 

 

Há observações relativas a gênero feminino e masculino que não abordamos no 

decorrer da pesquisa, apesar da visão dicotômica entre homem e de mulher ser 

problematizada na contemporaneidade, que reivindica uma multiplicidade de gêneros. No 

caso da ansiedade, a adjetivação de quem realiza a emoção é feita pelos morfemas 

desinenciais “a” e “o”. As formas “ansiosa” e “ansioso” definem o gênero do sujeito da 

emoção, e são usadas, na maioria das vezes, para indicar expectativa e anseio pelo futuro, 

sendo, assim, uma emoção de valor positivo. No corpus B, percebeu-se que os eventos 

perspectivados pela ansiedade em pessoas do gênero masculino eram: jogo de futebol, 

                                                           
79 Como dito na nota de rodapé nº 68 (p.100), usamos o termo “puro” apenas para fazer referência ao sentido 
mais prototípico de expectativa e de desejo, quando não é necessário inferir vários conceitos emocionais unidos a 
esses. Não há conotação essencialista no uso do termo. 
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corrida, luta, trabalho, premiação, ficar doente, férias; enquanto que em sujeitos de gênero 

feminino eram: engravidar, trabalho, casamento, comida, dar à luz, primeiro beijo, festa, 

cirurgia plástica. Sem a intenção de traçar um perfil dos estereótipos sociais, podemos sugerir 

que esses são os principais temas que a ansiedade, enquanto emoção não patológica, costuma 

frequentar.  

As ocorrências frasais de “ansiosa” e “ansioso” demonstraram-se como casos em que 

menos ocorreram evidências linguísticas de metáforas conceptuais. Isso pode indicar que 

dizer “estou ansioso” evoca um menor grau de metaforização do que dizer “tenho ansiedade”, 

que seria uma nominalização a qual requer uma metáfora ontológica (ANSIEDADE É OBJETO 

ou A EXISTÊNCIA DA EMOÇÃO É POSSE DE UM OBJETO). 

Percebemos, também, que, apesar dos adjetivos “ansioso” e “ansiosa” se referirem 

quase sempre à emoção não patológica, vários exemplos já apontavam alguma preocupação 

com a doença, como em “quão ansioso você é?” (B,56). Acreditamos que isso seja efeito da 

influência recente da patologização nas últimas três décadas. Caberia alguma investigação 

futura nesse sentido. 

 

Um outro ponto a ser considerado é quanto à construção social do conceito de 

ansiedade. Apesar de sabermos que a ansiedade, ou o sentimento que convencionamos 

chamar de ansiedade, é uma emoção natural aos seres-humanos e aos demais mamíferos (cf. 

ÖHMAN, 2008), entendemos que a construção social no frame-doença é mais deliberada e 

consciente do que no frame-emoção. Pois, no 4º capítulo, comprovamos que há questões 

ideológicas na formulação da metáfora ANSIEDADE É DOENÇA, evidenciadas pelo estudo 

sociológico de Albuquerque (1978). Nossa sugestão é de que a abordagem da Análise Crítica 

da Metáfora, de Charteris-Black (2004), possa trazer luz às conexões entre as diferentes áreas 

intelectuais na motivação da metáfora da DOENÇA MENTAL, indicando o que Reddy(1979 

[1993]) chamou “conflitos de enquadramento”. Essa abordagem crítica da metáfora não foi 

trabalhada na presente pesquisa. 

Nesse mesmo direcionamento, sugerimos o conceito de “intencionalidade coletiva”, 

proposto por Searle (2001, p.56), como uma abordagem que pode se tornar produtiva em 

estudos futuros. Para Searle, a intencionalidade coletiva “habilita a criação de fatos 

institucionais” e esses fatos se constituem pela proposição “X conta como Y em C”80. No caso 

da ansiedade, vê-se um fato institucional, representado pelo manual DSM-III da APA (1980), 

que definiu que um determinado fenômeno passasse a ser considerado uma patologia de 

                                                           
80 “Colletive intentionality enables the creation of institutional facts. Institutional facts are created in 
accordance with constitutive rules of the form ‘X counts as Y in C’”. 
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desordem mental. Antes da edição do DSM-III, a ansiedade só possuía o status de sintoma ou 

de um tipo de neurose, Angstneurose (FREUD, 1926 [1980]), mas não era considerada uma 

doença. Sobre isso, Viana (2010) afirma que: 
 

com a publicação do DSM-III, o termo neurose, enquanto conceito amplo 
[...] para os quais não havia substratos biológicos bem definidos, deixa de ser 
utilizado. A ansiedade passa, assim, a ser postulada como um quadro clínico 
específico, desvinculado da ideia de neurose, e a utilização do termo 
“transtornos ansiosos” é adotada. (p.11) 

 

Esse fato ilustra a proposição de Searle de que “X(ansiedade) conta como Y(doença) 

em C(Associação Psiquiátrica)”. Induzindo a metáfora ANSIEDADE É DOENÇA. 

 

Finalmente, esperamos que a perspectiva linguística deste estudo possa contribuir para 

o conhecimento interdisciplinar da ansiedade/emoção, tema que é tradicionalmente discutido 

nos campos da filosofia e da psicologia. A abordagem da metáfora pode revelar os processos 

tanto inconscientes quanto deliberados envolvidos na conceptualização de algum tema. 

Lembramos que a metáfora licencia a recategorização de um conceito, como ocorreu com os 

comportamentos socioemocionais da depressão, do alcoolismo, da ansiedade. Nesses termos, 

o processo cognitivo de patologização de um fenômeno depende do processo de 

metaforização para estabelecer seu sentido em uma comunidade linguística. Não se pode 

negar o poder social de um fenômeno metafórico, pois diversos fatos institucionais, derivados 

de conceptualizações dessa natureza, começam a ser criticados recentemente: como o caso de 

um psiquiatra, que denuncia que a medicina transformou comportamentos normais em 

doença81; ou de um outro psiquiatra, que admite que o Transtorno de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade é um exemplo de doença fictícia82. Esta pesquisa transitou distante dessas 

controvérsias, mas a menção a esses temas polêmicos indica a relevância e a amplitude de 

assuntos relacionados à metáfora e à cognição. 

Os resultados obtidos, aqui, visam a contribuir, portanto, com a teoria sociocognitiva 

da linguagem e com os estudos mais específicos da metáfora conceptual. Não vislumbra, 

assim, uma aplicação prática a nenhum campo específico do conhecimento, apesar de já 

existirem estudos que unem elementos de metáfora conceptual à psicoterapia e à psicanálise83. 

Cremos que entender a linguagem e os seus mecanismos cognitivos implica entender, por 

                                                           
81 In: <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/11/1366864-psiquiatra-diz-que-a-medicina-transfor 
mou-comportamentos-normais-em-doenca.shtml>, acesso em 15 jan. 2014. 
82  In: <http://portugalmundial.com/2014/01/pai-do-transtorno-de-deficit-de-atencao-declara-se-mentiroso/>, 
acesso em: 24 jan. 2014. 
83 McMullen (2008) trabalhou com as metáforas na psicoterapia; Borbely (2008) sugeriu metonímias e metáforas 
conceptuais em elementos da psicanálise; Schmitt (2005) defendeu a metáfora, inclusive a conceptual, como 
método de investigação qualitativa em estudos psicológicos e psicanalíticos. 
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exemplo, que a compreensão de “doença mental” é uma questão de encadeamento entre o 

domínio EMOÇÃO e o domínio DESORDEM, e que a separação desses domínios é parte do que 

se entende sobre o conceito de “saúde”. Este trabalho, acreditamos, contribuiu para a 

compreensão da natureza sociocognitiva desta e de outras projeções que, imersas nas nossas 

práticas sociais, levam-nos a falar, pensar e agir de um modo e não de outro (cf. LAKOFF; 

JOHNSON, 1980 [2002], p.156). O estudo representa, portanto, um passo pequeno – mas, 

cremos, relevante – em direção a uma visão mais ampla (sem pretensão de ser profunda ou 

conclusiva) da construção social e cognitiva das emoções ansiosas. 
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APÊNDICE A 
 

Fichas de análise do CORPUS A 

 
 
 

Ficha de análise TEXTO 1 
(contida no 3º capítulo deste estudo) 

 
 

Ficha de análise TEXTO 2 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 9 
Segmentos com metáforas 8 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 84 
ULs usadas metaforicamente 13 
Metáforas de ansiedade 7 
Metáforas de outros domínios 2 
Total de metáforas 9 

 
Metáforas de ansiedade (7):     
 
ANSIEDADE É DOENÇA 
ANSIEDADE É FARDO  
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
PÂNICO É UM INIMIGO  
DEPRESSÃO É PARA BAIXO  
SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO DE DOR 
ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
Metáforas de outro domínio-alvo (2): 
 
SAÚDE MENTAL É SAUDE FÍSICA 
A VIDA É UMA VIAGEM 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Médicos / da / Inglaterra / vão / receitar / 
livros / de / autoajuda. 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 
 

- Segmento b: 
Médicos / da / Inglaterra / vão / prescrever / 
livros / para / pacientes / com / ansiedade / e / 
depressão. 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 

- Período c: 
títulos / de / autoajuda / voltados / a / pessoas 
/ com / problemas / de / saúde / mental / entre 
/ leves / e / moderados. 

2 SAÚDE MENTAL É SAÚDE FÍSICA 
ANSIEDADE É FARDO 

- Segmento d:  
ler / reduz / os / níveis / de / estresse / em / 
67%. 

2 ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 

-Segmento e:  
a / leitura / reduz / o / risco / de / demência / 
em / mais / de / um terço. 

1 ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

- Segmento f: 
30 / títulos / de / autoajuda / que / estarão / 
disponíveis / sob receita. 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 
 

- Segmento g: 
Os / doentes / frequentemente / recorrem / à / 
internet / para / buscar / orientações 

2 ANSIEDADE É DOENÇA 
A VIDA É UMA VIAGEM 

- Segmento h: 3 SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO DE 
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Então / pessoas / que / sofrem / depressão / ou 
/ ataques / de / pânico / serão / aconselhadas / 
a / lerem? 

DOR 
DEPRESSÃO É PARA BAIXO 
PÂNICO É UM INIMIGO 
 

Total de ULs: 84 Total: 13 
Total de metáforas: 9 

Metáforas de ansiedade: 7 
 
Análises dos segmentos do texto 2 
 
Médicos / da / Inglaterra / vão / receitar / livros / de / autoajuda. 
 
receitar 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “receitar” significa indicar, por escrito ou não, um 
comportamento ou atitude aconselhável. No caso, o ato de ler é aconselhado como atitude indicada. 

(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “receitar” é o de prescrever por escrito 
algum medicamento. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O sentido de “receitar” não está sendo 
complementado por um medicamento, mas por algo que substitui um medicamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Médicos / da / Inglaterra / vão / prescrever / livros / para / pacientes / com / ansiedade / e / depressão. 
 
prescrever 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “prescrever” está restrito à área médica, significa receitar, 
indicar uma medicação / tratamento. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “prescrever” é o de ordenar, regular algo 
antecipada e explicitamente. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Receitar, na área médica, pode ser 
compreendido em comparação ao ato de prescrever em termos gerais, visto que as duas ações 
regulam e ordenam algo antecipadamente. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
títulos / de / autoajuda / voltados / a / pessoas / com / problemas / de / saúde / mental / entre / leves / e / 
moderados. 
 
saúde 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “saúde” significa bem-estar psíquico e social, embora essa 
noção componha parte da compreensão contemporânea do lexema, esta não é uma visão prototípica 
do termo. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “saúde” é o de nomear o bom estado 
do organismo, cujas funções fisiológicas se vão fazendo regularmente e sem estorvos. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Saúde é amplamente entendido no sentido 
mais orgânico de patologias físicas advindas de vírus, bactérias, fungos, etc. A saúde, sob o ponto 
de vista psíquico, quase sempre é explicitada com algum termo como “mental” para que a sua 
compreensão seja alcançada no nível da mente. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
leves 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “leves” toca a questão da gravidade ou perigo de algo, no 
caso, problemas de saúde mental que não são graves ou perigosos. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “leve” está ligado ao peso físico de algo, 
significa, portanto, “o que pesa pouco”. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A gravidade ou perigo de algo é medido 
pelos esforços necessários para sua realização ou existência. Isso é compreendido em relação a 
esforços mais básicos como levantar objetos de diferentes pesos. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
ler / reduz / os / níveis / de / estresse / em / 67%. 
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reduz 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduz” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse sentido 

é bastante utilizado para conceitos abstratos como dor, prepotência, emoções, etc. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas não mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
níveis 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “níveis” diz respeito às situações aparentes (físicas e 
comportamentais) que tornam possíveis mensurar o sentimento de estresse. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “nível” é o de instrumento que serve 
para verificar a diferença de altura entre dois pontos ou para averiguar se um plano está na 
horizontal. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Da mesma forma que é possível entender o 
nível de uma substância que preenche um recipiente, entende-se os níveis de estresse como uma 
substância que preenche mais, ou menos, um indivíduo tomado por esse sentimento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
a / leitura / reduz / o / risco / de / demência / em / mais / de / um terço. 
 
reduz 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduz” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse sentido 
é bastante utilizado para conceitos abstratos como dor, prepotência, emoções, etc. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas não mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
30 / títulos / de / autoajuda / que / estarão / disponíveis / sob receita. 
 
sob receita 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “sob receita” é uma unidade lexical que significa “com 
autorização”, com a receita médica (autorização) ganha-se inscrição imediata em uma biblioteca 
local. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “sob receita” está vinculado à área médica para os 
casos de medicação e outros tipos de procedimentos que são autorizados através de receita. Ex: 
“produtos farmacêuticos vendidos sob receita”. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A unidade lexical “sob receita” remete 
diretamente a procedimentos médicos e autorizados, uma biblioteca não costuma ser local de 
procedimentos médicos, mas o sentido de “autorização médica” é transposto para domínio da 
leitura, antes restrito a estudos ou lazer. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Os / doentes / frequentemente / recorrem / à / internet / para / buscar / orientações 
 
doentes 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “doentes” é um recurso anafórico que se refere a termos já 
citados no decorrer do texto, no caso, as pessoas com ansiedade e depressão. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “doente” é o de aquele que tem doença. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Embora ansiedade e tristeza sejam emoções 
normais de qualquer indivíduo, é necessário a sua caracterização como doença para que pessoas 
ansiosas e tristes sejam entendidas como “doentes”. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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orientações 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “orientações” significam determinações específicas sobre 

um tema para direcionar escolhas cotidianas. 
(b) significado básico: O substantivo “orientação” possui em sua base morfológica o termo “oriente”, 

local onde o sol nasce. O significado mais básico de “orientação” é o ato de se orientar, ou 
determinação dos pontos cardeais a partir do lugar em que estamos.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Podemos entender as orientações de uma 
viagem em termos de escolhas e direcionamentos na vida cotidiana. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Então / pessoas / que / sofrem / depressão / ou / ataques / de / pânico / serão / aconselhadas / a / lerem? 
 
sofrem 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “sofrem” significa “passam por” (algo de valor negativo). 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “sofrer” é sentir dores físicas ou morais, ex: 

sofrer a dor da dúvida, a ciática fazia-o sofrer”. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser entendido em comparação a ele. Enquanto emoções, “depressão” e “pânico” não 
possui caráter físico, nem valores morais, com isso, o significado básico de sofrer é entendido como 
passar por algo considerado negativo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
depressão 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “depressão” significa abatimento físico e moral de nível 
patológico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “depressão” é a ação de deprimir, 
abaixamento de nível, quase sempre ligada a geografia ou anatomia de algo.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos depressão na área 
comportamental, em termos de depressão física, por isso, depressão é compreendida como um 
movimento para baixo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
ataques 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “ataques” possui significado atrelado à área médica como 
“acesso súbito de um mal”, por exemplo: ataque cardíaco. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “ataque” está na ação ou efeito de 
atacar, assalto ou investida.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Podemos entender ataque e agressão no 
nível social em termos de ataque e agressão no nível fisiológico ou de saúde. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 3 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 6 
Segmentos com metáforas 4 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 54 
ULs usadas metaforicamente 6 
Metáforas de ansiedade 4 
Metáforas de outros domínios 0 
Total de metáforas 4 

 
Metáforas de ansiedade (4):     
 
ANSIEDADE É FARDO  
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM  
MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE  
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Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Componente / da / maconha / alivia / fobia 
social. 

1 ANSIEDADE É FARDO 
 

- Segmento b: 
Um / componente / da / Cannabis sativa / é / 
capaz / de / reduzir / a / ansiedade / de / 
pessoas / que / sofrem / de / um / transtorno / 
psiquiátrico / conhecido / como / fobia social. 

2 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento c:  
estudos / anteriores / já / apontavam / a / 
redução / da / ansiedade, / mas / só / em / 
pessoas / sem / transtornos. 

2 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento d: 
apenas / uma / dose, / de / 600 mg, / já / foi / 
suficiente / para / reduzir / o / medo / dessas / 
pessoas 

1 MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 

Total: 54 Total: 6 
Total de metáforas: 4 

Metáforas de ansiedade: 4 

 
Análises dos segmentos do texto 3 
 
Componente / da / maconha / alivia / fobia social. 
 
alivia 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “alivia” significa diminui, atenua. O verbo é amplamente 
utilizado em contextos de sensações avaliadas negativamente. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “aliviar” é o de tornar leve, ou mais leve; 
diminuir em peso. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. “Aliviar”, em termos físicos, provoca uma 
sensação total ou parcial de bem-estar pela supressão de uma carga, de forma similar, em termos 
emocionais, emoções consideradas de valor negativo são percebidas com uma sensação de bem-
estar quando o incômodo reduz ou desaparece. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Um / componente / da / Cannabis sativa / é / capaz / de / reduzir / a / ansiedade / de / pessoas / que / sofrem / de / 
um / transtorno / psiquiátrico / conhecido / como / fobia social. 
 
reduzir 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduzir” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse 
sentido é bastante utilizado para conceitos abstratos como dor, prepotência, emoções, etc. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas não mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
estudos / anteriores / já / apontavam / a / redução / da / ansiedade, / mas / só / em / pessoas / sem / transtornos. 
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redução 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “redução” significa um “abrandamento”, uma “suavização” 
da ansiedade. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “redução” é o ato ou efeito de reduzir, 
diminuição, resumo, simplificação. Esse significado básico tem relação primária com tamanho 
físico ou visualmente mensurável. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A redução / diminuição, em termos físicos, 
serve de parâmetro para entendermos a redução/diminuição em termos emocionais. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtornos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
apenas / uma / dose, / de / 600 mg, / já / foi / suficiente / para / reduzir / o / medo / dessas / pessoas 
 
reduzir 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduzir” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse 
sentido é bastante utilizado para conceitos abstratos, no caso, reduzir o medo. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas não mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 4 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 9 
Segmentos com metáforas 8 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 96 
ULs usadas metaforicamente 10 
Metáforas de ansiedade 6 
Metáforas de outros domínios 1 
Total de metáforas 7 

 
 
Metáforas de ansiedade (6):     
 
ANSIEDADE É UM PAINEL 
ANSIEDADE É PARA DENTRO 
ANSIEDADE É UM ORÁCULO 
ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 
ANSIEDADE É DESORDEM 
MEDO É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL  
  

Metáforas de outro domínio-alvo (1): 
 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 
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- Segmento a: 
a / terapia / cognitivo-comportamental / é / tão 
/ eficaz / quanto / medicamentos / para / tratar 
/ quadros / de / ansiedade 

1 ANSIEDADE É UM PAINEL 
 

- Segmento b: 
já / a / ansiedade / é / internalizante 

1 ANSIEDADE É PARA DENTRO 

- Segmento c: 
A / ansiedade / na / infância / pode / predizer / 
quadros / de / depressão, / bipolaridade / e / 
pânico / em / adultos. 

2 ANSIEDADE É UM ORÁCULO 
ANSIEDADE É UM PAINEL 

- Segmento d: 
mas / fatores / de / estresse / antecipam / os / 
sintomas 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

-Segmento e:  
Escola, / atividade / física, / música / e / inglês 
/ na / idade / pré-escolar / é / demais, / além 
de / gerar / ansiedade / e / uma / 
competitividade / desnecessária. 

1 ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 

- Segmento f: 
4,6% / de / crianças / entre / 6 / e / 12 / anos / 
com / quadros / de / ansiedade / e / 6,6% / de / 
adolescentes / entre / 12 / e / 17 / anos / com / 
o / transtorno 

2 ANSIEDADE É UM PAINEL 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento g: 
Em geral / os / sintomas / da / ansiedade / em 
/ crianças / são / físicos 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento h: 
Na / pré-escola / são / identificáveis / medos / 
mensuráveis 

1 MEDO É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL 
 

Total: 96 Total: 10 
Total de metáforas: 7 

Metáforas de ansiedade: 6 
 
 
Análises dos segmentos do texto 4 
 
a / terapia / cognitivo-comportamental / é / tão / eficaz / quanto / medicamentos / para / tratar / quadros / de / 
ansiedade 
 
quadros 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação animada de uma coisa 
ou acontecimento baseada numa descrição. 

(e) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de espaço ou objeto 
quadrado ou retangular. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se “quadro”, em termos abstratos, como 
uma representação de algum fato baseado em descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma 
estrutura retangular em que são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que por si só, 
descrevem algum acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
já / a / ansiedade / é / internalizante 
 
internalizante 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “internalizante” é uma característica para comportamentos 
retraídos. Termo bastante usado em temáticas de psicologia e psicanálise. 

(b) significado básico: O termo ainda não consta em muitos dicionários, mas deriva de “internalizar” 
que é o mesmo que “interiorizar”, seu significado básico é a qualidade daquilo que se manifesta 
interiormente. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Comportamentos retraídos e menos expansivos 
são menos perceptíveis que os comportamentos externalizantes, portanto, podem ser entendidos 
como algo que se manifesta internamente. 



133 

 

Usado metaforicamente? Sim. 
 
A / ansiedade / na / infância / pode / predizer / quadros / de / depressão, / bipolaridade / e / pânico / em / adultos. 
 
predizer 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “predizer” significa ser uma característica que serve como 
sintoma para um fato futuro. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “predizer” é o de anunciar com 
antecedência o que vai acontecer. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. No significado básico de predizer está implícito 
um “ser que fala” e anuncia com antecedência, no contexto em que se usou “predizer”, não há uma 
pessoa que profere, mas há um fato que serve como prognóstico anunciando algo futuro. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
quadros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação animada de uma coisa 
ou acontecimento baseada numa descrição. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de espaço ou objeto 
quadrado ou retangular. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se “quadro”, em termos abstratos, como 
uma representação de algum fato baseado em descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma 
estrutura retangular em que são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que, por si só, 
descrevem algum acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
mas / fatores / de / estresse / antecipam / os / sintomas 
 
sintomas 

(d) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa a exteriorização de problemas 
emocionais. 

(e) significado básico: O significado mais básico do nome “sintoma” pela origem grega é infelicidade, 
má sorte; pela origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, significa as 
manifestações de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um diagnóstico 
médico. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Escola, / atividade / física, / música / e / inglês / na / idade / pré-escolar / é / demais, / além de / gerar / ansiedade 
/ e / uma / competitividade / desnecessária. 
 
gerar 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “gerar” significa causar, formar, no caso, as atividades 
excessivas causam ansiedade. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “gerar” é de dar a existência, procriar, 
reproduzir-se. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O verbo “gerar”, em termos mais concretos, dá 
existência ou procria, em termos mais amplos e abstratos, o verbo é estendido metaforicamente a 
toda relação de causa, mesmo que essa relação não exista em termos físicos. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
4,6% / de / crianças / entre / 6 / e / 12 / anos / com / quadros / de / ansiedade / e / 6,6% / de / adolescentes / entre / 
12 / e / 17 / anos / com / o / transtorno 
 
quadros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação animada de uma coisa 
ou acontecimento baseada numa descrição. 
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(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de espaço ou objeto 
quadrado ou retangular. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se “quadro”, em termos abstratos, como 
uma representação de algum fato baseado em descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma 
estrutura retangular em que são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que por si só, 
descrevem algum acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(e) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Em geral / os / sintomas / da / ansiedade / em / crianças / são / físicos 
 
sintomas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa as características físicas 
(febre, taquicardia) e não físicas (comportamentais) da ansiedade como uma doença de cunho 
psicológico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do nome “sintoma” origina-se da área médica em que 
é o fenômeno da constituição material dos órgãos, próprio para indicar a existência, a sede e a 
natureza de uma enfermidade. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Na / pré-escola / são / identificáveis / medos / mensuráveis 
 
mensuráveis 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “mensuráveis” significa a qualidade de algo com relativa 
facilidade de ser percebido. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “mensurável” é o daquilo que se pode 
medir, ou seja, que se pode determinar a extensão ou grandeza. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Apesar de medir/medida ter um conceito plano 
ideal, seu significado é objetivo e transmite clareza. Essa objetividade e clareza são transmitidas 
para sentido contextual de “medos mensuráveis”. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 5 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 10 
Segmentos com metáforas 9 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 97 
ULs usadas metaforicamente 10 
Metáforas de ansiedade 5 
Metáforas de outros domínios 3 
Total de metáforas 8 

 
Metáforas de ansiedade (5):     
 
ANSIEDADE É DESORDEM 
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ANSIEDADE É UM ALGOZ  
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO,  
ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
 

Metáforas de outro domínio-alvo (3): 
 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA, 
EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA 
TRATAMENTO PSICOLÓGICO É SUPORTE 
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Transtornos / de / ansiedade, / fobia / e / 
pânico... / Estudantes / podem / ser / vítimas / 
da / tensão / pré-vestibular 

2 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM ALGOZ 

- Segmento b: 
a / ansiedade / é / uma / das / principais / 
responsáveis / por / problemas / de / saúde / 
dos / vestibulandos. 

1 ANSIEDADE É UMA PESSOA 

- Segmento c: 
não / é / a / primeira / vez / que / a / ansiedade 
/ a / atrapalha 

1 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 

- Segmento d:  
os / problemas / mais / comuns / entre / 
vestibulandos / são / fobia, / pânico / e / 
transtorno / de / ansiedade / generalizada / 
(TAG). 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

-Segmento e:  
os / sintomas / são / parecidos: / taquicardia, / 
mão / suando, / perna / tremendo, / respiração 
/ ofegante, / tensão / muscular... 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento f: 
No / pânico / e / no / TAG, / os / sintomas / 
podem / pegar / a / pessoa / de surpresa 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento g: 
A / ansiedade / pode / gerar / confusões / e / 
esquecimento 

1 ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 

Segmento h: 
O / tratamento / é / feito / com / ansiolíticos / 
e / apoio / psicológico 

1 TRATAMENTO PSICOLÓGICO É SUPORTE 

Segmento i: 
tive / uma / crise / de / choro 

1 EMOÇÃO NÃO COMEDIDA É DOENÇA 

Total: 97 Total: 10 
Total de metáforas: 8 

Metáforas de ansiedade: 5 

 
 
Análises dos segmentos do texto 5 
 
Transtornos / de / ansiedade, / fobia / e / pânico... / Estudantes / podem / ser / vítimas / da / tensão / pré-
vestibular  
 
transtornos 

(g) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbações do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(h) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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vítimas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “vítimas” possui o significado de  aqueles que sofrem 
danos ou são prejudicadas. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “vítima” é o de pessoa ou animal que 
se imolava a uma divindade; é amplamente entendido como pessoa ferida ou violentada por outra. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “pessoa sacrificada 
às paixões ou aos interesses de outrem”, é metaforicamente transposto a qualquer sofrimento ou 
prejuízo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
a / ansiedade / é / uma / das / principais / responsáveis / por / problemas / de / saúde / dos / vestibulandos. 
 
responsáveis 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “responsáveis” tem o significado de  “causadoras”, no caso, 
aquilo que está causando os problemas de saúde. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “responsável”, quando está na função de 
substantivo, é a pessoa que é chamada à responsabilidade ou que assume a culpa. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O termo “responsáveis” refere-se ao termo 
ansiedade que é personificado como um ser que age. Um ser que assume a responsabilidade quase 
sempre é um ser “causador”, qualidade essa que é transposta ao significado contextual. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
não / é / a / primeira / vez / que / a / ansiedade / a / atrapalha 
 
atrapalha 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “atrapalha” significa que a ansiedade “age de maneira 
importuna, impedindo as ações de outrem”. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “atrapalhar” é ser obstáculo a, ou perturbar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Ser um obstáculo, em termos concretos, é como 
impedir as ações de alguém, em termos abstratos, principalmente levando em conta que ansiedade 
não possui existência concreta. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
os / problemas / mais / comuns / entre / vestibulandos / são / fobia, / pânico / e / transtorno / de / ansiedade / 
generalizada / (TAG). 
 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
os / sintomas / são / parecidos: / taquicardia, / mão / suando, / perna / tremendo, / respiração / ofegante, / tensão / 
muscular... 
 
sintomas 

(g) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa as características físicas 
(febre, taquicardia) e não físicas (comportamentais) da ansiedade como uma doença de cunho 
psicológico. 

(h) significado básico: O significado mais básico do nome “sintoma” origina-se da área médica em que 
é o fenômeno da constituição material dos órgãos, próprio para indicar a existência, a sede e a 
natureza de uma enfermidade. 
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(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
No / pânico / e / no / TAG, / os / sintomas / podem / pegar / a / pessoa / de surpresa 
 
sintomas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa as características físicas e não 
físicas da ansiedade como uma doença de cunho psicológico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do nome “sintoma” origina-se da área médica em que 
é o fenômeno da constituição material dos órgãos, próprio para indicar a existência, a sede e a 
natureza de uma enfermidade. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. É também metafórica, nesse contexto, a entificação de “sintomas” como um ser que age e 
“pega de surpresa”. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
A / ansiedade / pode / gerar / confusões / e / esquecimento 
 
gerar 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “gerar” significa causar, formar; no caso, a ansiedade causa 
confusões. 

(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “gerar” é de dar a existência, procriar, 
reproduzir-se. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O verbo “gerar”, em termos mais concretos, dá 
existência ou procria, em termos mais amplos e abstratos, o verbo é estendido metaforicamente a 
toda relação de causa, mesmo que essa relação não exista em termos físicos. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
O / tratamento / é / feito / com / ansiolíticos / e / apoio / psicológico 
 
apoio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “apoio” significa auxílio que se presta a alguém; ajuda. 
(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “apoio” é aquilo que serve para 

firmar, segurar, sustentar; sustentáculo. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Aquilo que serve para segurar/sustentar, em 
termos físicos, fornece melhores condições de existência a algo, nesse sentido, o significado 
contextual de apoio é entendido em termos de ajuda, de algo que fornece melhores condições de 
existência a alguém. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
tive / uma / crise / de / choro 
 
crise 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “crise” significa uma “situação aflitiva”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “crise” vincula-se à área médica, em 

que há o momento decisivo em uma doença, quando toma o rumo da melhora ou do desenlace fatal. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O nome “crise”, pelo significado básico, implica 
em doença, mas a situação grave, decisiva e aflitiva da doença é metaforicamente remetida a 
qualquer momento grave e decisivo (crise política, crise emocional, etc.). 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 6 
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Frases relacionadas à ansiedade 7 
Segmentos com metáforas 5 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 59 
ULs usadas metaforicamente 7 
Metáforas de ansiedade 4 
Metáforas de outros domínios 2 
Total de metáforas 6 

 
Metáforas de ansiedade (4):     
 
ESTRESSE É UM INIMIGO 
ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE  
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
ANSIEDADE É ACELERAÇÃO CARDÍACA (met) 
 

Metáforas de outro domínio-alvo (2): 
 
Música é remédio 
MOVIMENTO CARDÍACO SÃO BATIDAS 
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Uma / dose / de / música / para / reduzir / a / 
ansiedade 

2 
Música é remédio 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

- Segmento b: 
Apresentação / de / violinistas, / harpistas / e / 
flautistas / é / novo / remédio / contra / 
estresse 

2 
Música é remédio 
ESTRESSE É UM INIMIGO 
 

- Segmento c:  
O / coração / de / quem / aguarda / a / 
realização / de / um / exame / geralmente / 
bate / acelerado 

1 MOVIMENTO CARDÍACO SÃO BATIDAS 
 

-Segmento d:  
uma / clínica / carioca / tem / usado / música / 
instrumental / como / remédio / para / reduzir 
/ o / estresse / de / seus / pacientes. 

1 ESTRESSE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 

- Segmento e: 
Sem dúvida / música / é / algo / que / reduz / a 
/ ansiedade / causada / por / exames. 

1 ANSIEDADE É CONTEÚDO NO 
RECIPIENTE 

Total: 59 Total: 7 
Total de metáforas: 6 

Metáforas de ansiedade: 4 

 
Análises dos segmentos do texto 6 
 
Uma / dose / de / música / para / reduzir / a / ansiedade 
 
dose 

(g) significado contextual: Nesse contexto, “dose” significa um espaço de tempo dedicado a alguma 
coisa, que no contexto é dedicado à música.  

(h) significado básico: O significado mais básico do substantivo “dose” é quantidade, porção. Quando 
vinculado a área médica, significa a quantidade de medicamento a ser tomada. 

(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em termos médicos, “dose” tem seu sentido 
complementado por um medicamento, no entanto, a música é, metaforicamente, o medicamento 
que complementa o sentido de dose. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
reduzir 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “reduzir” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse 
sentido é bastante utilizado para conceitos abstratos como a ansiedade. 
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(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas que não são mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Apresentação / de / violinistas, / harpistas / e / flautistas / é / novo / remédio / contra / estresse 
 
remédio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “remédio” possui o sentido de procedimento ou maneira de 
agir em relação a algo. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “remédio” é aquilo que serve para atenuar um mal 
físico ou moral. Na área médica, medicamento para curar. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A ação de remediar envolve uma maneira de 
proceder em direção à cura, essa maneira de proceder é metaforicamente transposta ao significado 
contextual, em que a apresentação musical serve como remédio.  
Usado metaforicamente? Sim. 

 
contra 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “contra” possui o significado de alívio, de diminuição de 
um mal. 

(b) significado básico: O significado mais básico da preposição “contra” é em luta com, em oposição 
hostil a. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “contra” é 
compreendido em termos de luta, hostilidade, dessa forma, a diminuição de um mal ou de uma 
doença é entendida sob os termos de estar em uma luta. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
O / coração / de / quem / aguarda / a / realização / de / um / exame / geralmente / bate / acelerado 
 
bate 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “bate” possui o significado de pulsa, lateja. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “bater” é dar pancadas em. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico do verbo “bater” sugere 
impacto, tal como o movimento vital do coração, que possui um impacto interno similar a pancadas 
ou batidas.  
Usado metaforicamente? Sim. 

 
uma / clínica / carioca / tem / usado / música / instrumental / como / remédio / para / reduzir / o / estresse / de / 
seus / pacientes. 
 
reduzir 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduzir” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse 
sentido é bastante utilizado para conceitos abstratos como o estresse. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas que não são mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Sem dúvida / música / é / algo / que / reduz / a / ansiedade / causada / por / exames. 
 
reduz 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “reduz” possui o sentido de abrandar, mitigar; esse sentido 
é bastante utilizado para conceitos abstratos como o estresse. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “reduzir” é o de diminuir, tornar menor. 
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(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Mesmo sendo muito utilizado em contextos 
abstratos, o verbo “reduzir” possui seu sentido mais básico ligado a tamanho físico, esse sentido 
acaba sendo expandido a coisas que não são mensuráveis em termos de tamanho físico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 7 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 12 
Segmentos com metáforas 9 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 75 
ULs usadas metaforicamente 13 
Metáforas de ansiedade 12 
Metáforas de outros domínios 0 
Total de metáforas 12 

 
Metáforas de ansiedade (12):     
 
MEDO É UMA PESSOA  
SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO DE DOR 
PÂNICO É UM INIMIGO  
PÂNICO É UMA PESSOA EM TRÂNSITO 
ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
PÂNICO É UM OBJETO SEM CONTROLE  
SENTIR PÂNICO É PERDER O RUMO 
ANSIEDADE É UM OBJETO DELIMITADO 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
PÂNICO É RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É INVÓLUCRO  
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
O / medo / tomou conta / dele / entre / um / 
buraco / e / o / seguinte. 

1 MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento b:  
Ele / tinha sofrido / um / ataque / de / pânico. 

2 
SENSAÇÃO DE PÂNICO É SENSAÇÃO DE 
DOR 
PÂNICO É UM INIMIGO 

- Segmento c: 
Eu / estava / chorando / de / medo / de / que / 
aquela / sensação / voltasse 

1 PÂNICO É UMA PESSOA EM TRÂNSITO 

- Segmento d: 
a / tragédia / pode / de fato / nos / atingir 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento e: 
o / medo / descontrolado / de / um / ataque / 
de / pânico / é / especialmente / desorientador. 

3 
PÂNICO É UM OBJETO SEM CONTROLE 
PÂNICO É UM INIMIGO 
SENTIR PÂNICO É PERDER O RUMO 

- Segmento f: 
Cerca de / 40 milhões / de / adultos / 
americanos / vivem / alguma / forma / de / 
ansiedade. 

1 ANSIEDADE É UM OBJETO DELIMITADO 
 

- Segmento g: 
A / ansiedade / ocorre / quando / qualquer / 
medo / interfere / na / vida / cotidiana 

1 ANSIEDADE É UMA PESSOA 

- Segmento h: 
Quando / entro / em / pânico [...] 

1 PÂNICO É RECIPIENTE 

- Segmento i: 
pessoas / com / transtornos / de / ansiedade / 
sentem-se / intensamente / isoladas. 

2 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É INVÓLUCRO 

Total: 75 Total: 13 
Total de metáforas: 12 

Metáforas de ansiedade: 12 
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Análise dos segmentos do texto 7 
 
O / medo / tomou conta / dele / entre / um / buraco / e / o / seguinte. 
 
Tomou conta 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “tomou conta” possui o significado de “influenciou 
fortemente”. 

(b) significado básico: O significado mais básico da expressão “tomar conta” é cuidar, vigiar, 
administrar, o que subentende um ser que age conscientemente. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O ato de cuidar, vigiar e administrar, em 
termos de seres conscientes, é entendido como qualquer influência que algo mantém sobre algo, 
mesmo que seja algo abstrato e não deliberado como o medo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Ele / tinha sofrido / um / ataque / de / pânico. 
 
tinha sofrido 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “tinha sofrido” significa “tinha passado por” (algo de valor 
negativo). 

(e) significado básico: A unidade lexical “tinha sofrido” é forma composta do tempo mais-que-perfeito 
“sofrera”. O significado mais básico do verbo “sofrer” é sentir dores físicas ou morais. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser entendido em comparação a ele. Enquanto emoção, “pânico” não possui caráter 
físico, nem moral, com isso, o significado básico de sofrer é entendido como passar por algo 
considerado negativo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
ataque 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “ataque” possui o significado atrelado à área médica de um 
acesso súbito de um mal, no caso, o fenômeno emocional do pânico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “ataque” está na ação ou efeito de 
atacar, assalto ou investida agressiva. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser entendido em comparação a ele. Podemos entender ataque e agressão no nível 
social em termos de ataque e agressão no nível fisiológico e emotivo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Eu / estava / chorando / de / medo / de / que / aquela / sensação / voltasse 
 
voltasse 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “voltasse” significa “repertir-se” ou “reaparecer”. 
(b) significado básico: O verbo “voltar” possui um significado mais básico de vir ou ir (de um ponto ou 

local) para (o ponto ou local de onde partira ou no qual estivera antes). 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Um ser qualquer capaz de transitar entre 
locais e voltar ao mesmo local é comparável a uma repetição de algo, ou o reaparecimento de algo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
a / tragédia / pode / de fato / nos / atingir 
 
atingir 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “atingir” significa “chegar a”. No caso, a tragédia que 
chega a nós. 

(e) significado básico: O verbo “atingir” possui um significado mais básico de pôr-se em contato com; 
tocar. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Atingir em termos de contato e presença 
física pode ser entendida em termos de presença no plano ideal. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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o / medo / descontrolado / de / um / ataque / de / pânico / é / especialmente / desorientador 
 
descontrolado 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “descontrolado” significa irracional, injustificável e que 
não se pode entender. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “descontrolado” é aquele que perdeu o 
controle, o domínio. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser entendido em comparação a ele. Controlar é verificar, examinar, fiscalizar alguma 
coisa ou pessoa, em termos concretos, perder o controle é perder a capacidade de observação e 
racionalização sobre algo, em termos emocionais, uma emoção não justificável é um objeto sem 
controle. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
ataque 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “ataque” possui o significado atrelado à área médica de um 
acesso súbito de um mal, no caso, o fenômeno emocional do pânico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “ataque” está na ação ou efeito de 
atacar, assalto ou investida agressiva. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser entendido em comparação a ele. Podemos entender ataque e agressão no nível 
social em termos de ataque e agressão no nível fisiológico e emotivo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
desorientador 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “desorientador” significa perturbador o que faz perder os 
rumos da vida. 

(b) significado básico: O adjetivo “desorientador” possui o significado mais básico naquilo que desvia 
a orientação, muda ou perde o rumo. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Perder o rumo, em termos de viagem, é 
comparável a perder o domínio sobre si, em termos de vida cotidiana. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
Cerca de / 40 milhões / de / adultos / americanos / vivem / alguma / forma / de / ansiedade 
 
forma 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “forma ” representa uma das significações mais comuns 
para esse lexema, significa a constituição, o modo particular de ser de algo. 

(b) significado básico: O substantivo “forma” possui o significado mais básico de figura ou aspecto 
exterior dos corpos materiais. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos a “forma” de algum ente em 
termos materiais e físicos, a partir disso, entendemos a “forma” de algum ente em termos não 
materiais, como ocorre com a ansiedade no presente texto. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
A / ansiedade / ocorre / quando / qualquer / medo / interfere / na / vida / cotidiana. 
 
interfere 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “interfere” significa “prejudicar”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “interferir” é intrometer-se com intenção de 

influir sobre o seu desenvolvimento, ou encontrar-lhe solução.  
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado de interferir pressupõe um ser que 
age e que tem intenções. Intrometer-se numa questão, em termos de entidades intencionais, é 
comparável ao ato de prejudicar em termos de entidades não intencionais (como uma emoção) 
envolvendo, assim, uma espécie de “intromissão / interferência” não desejada. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Quando / entro / em / pânico 
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entro 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “entro” significa começar a estar em (um estado, uma 
situação). 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “entrar” é deslocar-se ou passar de fora para 
dentro.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado básico de “entrar” compreende o 
momento inicial de se estar dentro de um recipiente qualquer, desse modo, o início de um estado 
emocional (como pânico, êxtase, tristeza, etc.) é comparado ao momento inicial de se entrar em 
algum recipiente. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
pessoas / com / transtornos / de / ansiedade / sentem-se / intensamente / isoladas. 
 
transtornos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtornos em níveis 
comportamentais, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente?Sim. 

  
isoladas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “isoladas” tem o significado de “solitárias” 
emocionalmente, embora não estejam fisicamente isoladas.  

(b) significado básico: O adjetivo “isolado” origina-se do particípio do verbo “isolar” que possui como 
significado mais básico o ato de separar algo com impossibilidade de comunicação.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos “isoladas” em termos em 
termos emocionais, da mesma forma que entendemos “isoladas” em termos físicos. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 8 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 6 
Segmentos com metáforas 3 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 49 
ULs usadas metaforicamente 3 
Metáforas de ansiedade 2 
Metáforas de outros domínios 0 
Total de metáforas 2 

 
 
Metáforas de ansiedade (2):     
 
ANSIEDADE / TRISTEZA É PARA BAIXO  
ANSIEDADE / TRISTEZA É TRAJETO  
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
a / correlação / estatística / entre / o / uso / de / 
Facebook / e / o / declínio / do / bem estar / 
afetivo / é / forte 

1 ANSIEDADE/TRISTEZA É PARA BAIXO 

- Segmento b: 
por que / o / uso / da / rede social / tem / uma / 

1 ANSIEDADE/TRISTEZA É PARA BAIXO 
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associação / tão / forte / com / o / baixo / 
astral 
- Segmento c: 
a / natureza / das / interações / sociais / que / 
as / pessoas / estavam / tendo / seria / a / 
origem / do / estado / de / humor / ruim 

1 TRISTEZA/ANSIEDADE É TRAJETO 

Total: 49 
Total: 3 

Total de metáforas: 2 
Metáforas de ansiedade: 2 

 
Análises dos segmentos do texto 8 
 
a / correlação / estatística / entre / o / uso / de / Facebook / e / o / declínio / do / bem estar / afetivo / é / forte 
 
declínio 

(j) significado contextual: Nesse contexto, “declínio” significa cessação, diminuição ou interrupção do 
sentimento de bem estar, no contexto, essa “cessação” causa tristeza e ansiedade. 

(k) significado básico: O significado mais básico do substantivo “declínio” é o de inclinação para 
baixo. 

(l) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Na percepção humana, estar embaixo é estar em 
situação ruim ou menos cômoda do que estar por cima. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
por que / o / uso / da / rede social / tem / uma / associação / tão / forte / com / o / baixo / astral 
 
baixo 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “baixo” tem o sentido de ruim, inferior. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “baixo” é o de pequena estatura ou altura. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Na percepção humana, estar embaixo é estar em 
situação ruim ou menos cômoda do que estar por cima. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
a / natureza / das / interações / sociais / que / as / pessoas / estavam / tendo / seria / a / origem / do / estado / de / 
humor / ruim 
 
origem 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “origem” tem o significado de causa, motivo. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “origem” é o de ponto no espaço ou no 

tempo que marca o início de algo. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado básico “ponto de origem” é 
remetido ao contexto em termos de “causa” que dá origem a. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 9 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 28 
Segmentos com metáforas 25 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 299 
ULs usadas metaforicamente 50 
Metáforas de ansiedade 25 
Metáforas de outros domínios 5 
Total de metáforas 30 

 
Metáforas de ansiedade (25):     
 
ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É PROJÉTIL 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 
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ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPASSADO 
SENTIR ANSIEDADE É PERDER O RUMO 
ANSIEDADE É UM PAINEL 
TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO RECIPIENTE 
TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR UMA GUERRA 
ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA 
ANSIEDADE É DOENÇA 
ANSIEDADE É UM MATERIAL RESISTENTE 
ANSIEDADE É UM DOMINADOR 
 
MEDO É UM OBJETO 
MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
MEDO É UM ORGANISMO VIVO 
MEDO UMA PRESENÇA AQUI 
MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA 
MEDO É UMA PESSOA 
MEDO É DESORDEM 
 
PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM INIMIGO 
PÂNICO É UM DOMINADOR 
PÂNICO É UM MATERIAL RESISTENTE 
 
Metáforas de outro domínio-alvo (5): 
 
ENTENDER É VER 
A MENTE É EXTENSÃO NO ESPAÇO 
TRATAMENTO ALTERNATIVO É ESCAPAR DE UM LOCAL 
UMA SITUAÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Professor / conta / como / conseguiu / superar 
/ um / transtorno / de / ansiedade / com / 
autorretratos 

2 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento b: 
Distúrbio / atinge / cerca de / 12% / dos / 
brasileiros / e / abrange / fobias / e / síndrome 
/ do / pânico 

3 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento c: 
Era / uma / confusão / mental 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento d:  
ele / viu / que / tinha ultrapassado / algum / 
tipo / de / fronteira / da / mente, / estava / 
dentro / de / algum / labirinto / difícil / de / 
sair 

5 

ENTENDER É VER 
A MENTE É EXTENSÃO NO ESPAÇO 
ANSIEDADE É LIMITE ULTRAPASSADO 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 
SENTIR ANSIEDADE É PERDER O RUMO 

-Segmento e:  
era / algum / transtorno / de / ansiedade, / 
grupo / que / atinge / cerca de / 12% / dos / 
brasileiros, / segundo / o / Instituto / de / 
Psiquiatria / da / USP, / e / abrange, / além / 
do / pânico, / fobias / específicas / e / a / 
agorafobia 

3 
ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento f: 
Mas / muitas / vezes / não / dá, / são / quadros 
/ mistos, / confusos 

2 ANSIEDADE É UM PAINEL 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento g: 
as / saídas / individuais / de / quem / sofre / 
com / distúrbios / muitas / vezes / fogem / do / 
padrão 

3 

TRATAR UMA DOENÇA É SAIR DO 
RECIPIENTE 
ANSIEDADE É DESORDEM 
TRATAMENTO ALTERNATIVO É 
ESCAPAR DE UM LOCAL 

- Segmento h: 
Eu / estava / colocando / para fora / aquele / 
medo / doentio / de / exposição 

3 
MEDO É UM OBJETO 
MEDO É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
MEDO É UM ORGANISMO VIVO 
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- Segmento i: 
o / tratamento / prevê / uma / exposição / 
progressiva / ao / medo 

1 MEDO É UMA PRESENÇA AQUI 

- Segmento j: 
esse / desequilíbrio / só / consegue / ser / 
restabelecido / com / remédio 

1 PÂNICO É DESEQUILÍBRIO FÍSICO 

- Segmento k: 
Ele / não / baixa a guarda, / já / que / o / 
transtorno / de / ansiedade / tem / 
predisposições / genéticas 

2 
TRATAR A ANSIEDADE É TRAVAR UMA 
GUERRA 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento l: 
E / o / distúrbio / geralmente / é / 
desencadeado / a partir da / exposição / a / 
determinadas / situações 

3 

ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É RUPTURA DA CADEIA 
(subentende que “Mente é Cadeia”) 
UMA SITUAÇÃO É UMA PRESENÇA AQUI 

- Perídodo m: 
Fotos / ‘perderam / o / sentido’ / depois / da / 
crise 

1 ANSIEDADE É DOENÇA 

- Segmento n: 
É / um / termo / que / abrange / diferentes / 
distúrbios 

1 ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento o: 
que / pode / afetar / a / saúde / física / e / 
psicológica 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento p: 
Ele / atinge / 12% / dos / brasileiros 

1 ANSIEDADE É UM PROJÉTIL 

- Segmento q: 
A / nomenclatura / transtorno / de / ansiedade 
/ abrange, / portanto, / a / agorafobia, / fobia / 
social, / fobias / específicas / e / distúrbio / do 
/ pânico. 

3 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É RECIPIENTE 

- Segmento r: 
o / paciente / deve / estar / há / mais / de / seis 
/ meses / com / os / sintomas 

1 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento s: 
O / principal / sintoma / do / transtorno / do 
pânico / é / o / ataque / de / pânico, / um / 
momento / avassalador / de / sofrimento / 
físico / e / psicológico. 

4 

DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM INIMIGO 
PÂNICO É UM DOMINADOR 

- Segmento t: 
Como / os / sintomas / são / muito / fortes, / as 
/ pessoas / pensam / que / podem / estar / 
tendo / um / ataque / cardíaco 

2 DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
PÂNICO É UM MATERIAL RESISTENTE 

- Segmento u: 
Excessivo / e / persistente / medo / de / 
específico / objeto 

2 MEDO NÃO COMEDIDO É DOENÇA 
MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento v: 
Forte / ansiedade / e / desconforto / de / ser 
envergonhado / ou / desprezado / em / 
situações / sociais 

1 
ANSIEDADE É UM MATERIAL 
RESISTENTE 
 

- Segmento w: 
Para / receber / um / diagnóstico / de / fobia, / 
o / medo / deve / ser / intensamente / 
perturbador / ou / interferir / 
significativamente / em / suas / atividades / 
diárias. 

2 MEDO É DESORDEM 
MEDO É UMA PESSOA 

- Segmento x: 
Eles / se / preocupam / constantemente / e / se 
/ sentem / impotentes / para / controlar / essas 
/ preocupações 

1 ANSIEADADE É UM DOMINADOR 

- Segmento y: 
Pessoas / com / o / transtorno / são / irritáveis 
/ e / muitas / vezes / têm / problemas / de / 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
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concentração. 

Total: 299 Total: 50 
Total de metáforas: 30 

Metáforas de ansiedade: 25 

 
Análises dos segmentos do texto 9 
 
Professor / conta / como / conseguiu / superar / um / transtorno / de / ansiedade / com / autorretratos 
 
superar 

(m) significado contextual: Nesse contexto, “superar” significa tratar, ou comedir a ansiedade. 
(n) significado básico: O significado mais básico do verbo “superar” é o de obter vitória ou domínio 

sobre. 
(o) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Superar um transtorno que causa males ao 
transtornado é entendido em termos de vencer um oponente que também causa malefícios ao 
combatente. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(j) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(k) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(l) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Distúrbio / atinge / cerca de / 12% / dos / brasileiros / e / abrange / fobias / e / síndrome / do / pânico 
 
Distúrbio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “Distúrbio” é um recurso coesivo para se referir à 
ansiedade, significa o funcionamento inadequado de um comportamento. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 
atrapalhando a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios de saúde como 
perturbação do funcionamento natural do organismo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
atinge 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “atinge” tem o significado de  afetar, abalar de forma física 
ou moral. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “atingir” é o de pôr-se em contato, tocar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entende-se atingir em termos de estar em 
contato físico com algo, da mesma forma que se entende atingir em termos emocionais, como estar 
em contato com o fenômeno. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
abrange 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abrange” tem o significado de  compreender ou assimilar 
racionalmente. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abranger” é o de conter em si, cingir, 
envolver. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O sentido de conter dentro de si do verbo 
abranger é metaforicamente enviado ao contexto da “abrangência” da ansiedade, que inclui fobias e 
pânico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 



148 

 

Era / uma / confusão / mental 
 
confusão 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “confusão” significa inadequação, estado de inadequação 
ao estímulos externos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “confusão” é o ato ou efeito de confundir, ou seja, 
ligar-se tão estreitamente que é impossível distinguir os elementos presentes na mistura. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O aspecto indistinto e misturado do 
significado básico é metaforicamente levado ao contexto pelo sentido de incapacidade de distinguir, 
presente na confusão mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
ele / viu / que / tinha ultrapassado / algum / tipo / de / fronteira / da / mente, / estava / dentro / de / algum / 
labirinto / difícil / de / sair 
 
viu 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “viu” significa “entender”. 
(b) significado básico: O significado mais básico de verbo “ver” é o de perceber pela visão, enxergar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A descoberta perceptiva de ver algo é 
comparada à descoberta intelectual de entender algo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
tinha ultrapassado 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “tinha ultrapassado” significa perder ou ter perdido a 
percepção da mente. 

(b) significado básico: A unidade lexical “tinha ultrapassado” é a forma composta do tempo pretérito 
mais-que-perfeito do verbo “ultrapassar”, significa ir além de (um limite). 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A mente é entendida como extensão 
espacial, perder a percepção mental é como ultrapassar o limite espacial da mente. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
fronteira 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “fronteira” significa adequação. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “fronteira” é a parte limítrofe de um espaço em 

relação a outro. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A adequação da mente ao comportamento 
considerado aceitável é entendida em termos de espaço físico limitado. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
dentro 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “dentro” significa envolvido ou cercado por algo, no caso, 
envolvido por um labirinto mental, não físico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do advérbio “dentro” é “na parte interior”. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Apesar de estar envolvido nem sempre 
significar estar dentro de algo, o aspecto de se estar dentro, sempre envolve o fato de estar cercado 
ou envolto por algum recipiente; é metafórico porque dentro é primariamente um interior físico, 
não mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
labirinto 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “labirinto” significa espaço mental. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “labirinto” significa uma vasta construção onde 

uma rede de salas e galerias se entrecruzam de tal maneira que se torna difícil encontrar a saída. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A sensação de se estar perdido provocada 
pelo labirinto, em termos físicos, é relacionada a estar perdido, em termos mentais. 
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Usado metaforicamente? Sim. 
 
era / algum / transtorno / de / ansiedade, / grupo / que / atinge / cerca de / 12% / dos / brasileiros, / segundo / o / 
Instituto / de / Psiquiatria / da / USP, / e / abrange, / além / do / pânico, / fobias / específicas / e / a / agorafobia 
 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
atinge 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “atinge” tem o significado de  afetar, abalar de forma física 
ou moral. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “atingir” é o de pôr-se em contato, tocar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entende-se atingir em termos de estar em 
contato físico com algo, da mesma forma que se entende atingir em termos emocionais, como estar 
em contato com o fenômeno. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
abrange 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abrange” tem o significado de  compreender ou assimilar 
racionalmente. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abranger” é o de conter em si, cingir, 
envolver. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O sentido de “conter dentro de si” do verbo 
abranger é metaforicamente enviado ao contexto da “abrangência” da ansiedade, que inclui “dentro 
de si” fobias e pânico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Mas / muitas / vezes / não / dá, / são / quadros / mistos, / confusos 
 
quadros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “quadros” significa a representação animada de uma coisa 
ou acontecimento baseada numa descrição. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “quadro” é o de espaço ou objeto 
quadrado ou retangular. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entende-se “quadro”, em termos abstratos, como 
uma representação de algum fato baseado em descrição; em termos mais concretos, “quadro” é uma 
estrutura retangular em que são expostos painéis, pinturas, fotografias, etc., que por si só, 
descrevem algum acontecimento ou paisagem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
confusos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “confusos” significa sem clareza, sem exatidão. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “confuso” é o que se confundiu, o que 

está misturado, desordenado. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O aspecto indistinto e misturado do 
significado básico é metaforicamente levado ao contexto pela incapacidade de analisar com 
exatidão. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
as / saídas / individuais / de / quem / sofre / com / distúrbios / muitas / vezes / fogem / do / padrão 
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saídas 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “saídas” significa maneiras de curar-se ou tratar-se. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “saída” é ação de sair, que é passar do interior ao 

exterior. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O aspecto básico de passar do interior ao 
exterior é entendido, no contexto, como curar-se da ansiedade é sair do espaço físico que a 
corresponde. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
distúrbios 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbios” significam problemas psiquiátricos. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 

atrapalhando a ordem. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento aceitável do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
fogem 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “fogem” não se manifestar convenientemente. O verbo está 
se referindo a tratamentos não convencionais “saídas indidividuais”. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “fugir” é de escapar, deixar (local) 
rapidamente. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Usar tratamentos alternativos é usar um 
modo fora do padrão, o contexto de usar o não padrão é entendido, em termos mais básicos, como 
fugir de um local. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Eu / estava / colocando / para fora / aquele / medo / doentio / de / exposição 
 
colocando 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “colocando” tem o significado de expondo ou conseguindo 
expor.  

(b) significado básico: O verbo “colocar”, por sua etimologia, significa “dar lugar a qualquer coisa”, 
esse sentido básico ainda permanece nos dias atuais.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O verbo “colocar” está se referindo ao 
complemento “medo”, que não é algo que se possa alocar e deixar visível ou exposto. Contudo, o 
medo representado através de autorretratos torna-se um objeto localizável ao qual se pode colocar à 
exposição. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
para fora 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “para fora” tem o significado de expor, esclarecer, declarar 
a todos ou a alguém.  

(b) significado básico: Enquanto locução adverbial, “para fora” tem o seu significado básico descrito, 
no dicionário, da seguinte forma “em direção ao exterior”, “no lado externo”.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A noção de recipiente permite entender que 
o que está do lado externo está visível a todos, nesse sentido, declarar ou expor um sentimento, 
como o medo, é deixá-lo perceptível a todos. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
doentio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “doentio” tem o significado de anormal, incomum.  
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “doentio” é de sujeito a doenças.  
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Estar sujeito a doenças, em termos 
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fisiológicos é estar sujeito a um funcionamento anormal do organismo, em termos emocionais, o 
medo excessivo e anormal é entendido como doença. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
o / tratamento / prevê / uma / exposição / progressiva / ao / medo 
 
exposição 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “exposição” tem o significado de aproximação, ou de estar 
prestes a entrar em contato.  

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “exposição” é de apresentação 
organizada de um assunto, palestra, narração, etc. Apesar desse ser o significado mais básico, é 
amplamente usado o sentido de objetos similares estarem expostos à visitação ou o local onde esses 
objetos são expostos. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Apresentar um assunto por escrito ou 
oralmente, carrega implícita a ideia da presença física de alguém que vê ou ouve a exposição. Esse 
sentido de presença física, é entendido em termos emocionais como estar próximo ou em exposição 
ao medo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
esse / desequilíbrio / só / consegue / ser / restabelecido / com / remédio 
 
desequilíbrio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “desequilíbrio” significa, coesivamente, síndrome do 
pânico.  

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “desequilíbrio” é ausência ou perda do 
equilíbrio, que é a posição estável de um corpo. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. A desestabilidade física de um corpo é 
entendida, em termos emocionais, como desestabilidade ou anormalidade do medo convencional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Ele / não / baixa a guarda, / já / que / o / transtorno / de / ansiedade / tem / predisposições / genéticas 
 
baixa a guarda 

(a) significado contextual: Nesse contexto, não “baixa a guarda” significa que mantém os cuidados 
preventivos para se precaver da doença.  

(b) significado básico: O significado mais básico da expressão “baixar a guarda” é o de sair do estado 
de vigilância, sair de uma postura de defesa num contexto ofensivo. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Não baixar a guarda em termos de confronto 
ofensivo, é entendido como manter os cuidados preventivos para com uma doença. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia/psiquiatria. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
E / o / distúrbio / geralmente / é / desencadeado / a partir da / exposição / a / determinadas / situações 
 
distúrbio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbio” significa transtorno de ansiedade. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 

atrapalhando a ordem. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
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perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento aceitável do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
desencadeado 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “desencadeado” tem o significado de  causado, provocado 
por. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “desencadeado” solto de cadeia, de corrente. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O termo “desencadeado” possui 
dependência contextual com “distúrbio”, como algo que perturba a ordem e a normalidade, o 
provocador do desprendimento da cadeia. Entende-se a ruptura do encadeamento, em termos 
daquilo que provoca a desordem. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
exposição 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “exposição” tem o significado de aproximação, ou de estar 
prestes a entrar em contato.  

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “exposição” é de apresentação 
organizada de um assunto, palestra, narração, etc. Apesar desse ser o significado mais básico, é 
amplamente usado o sentido de objetos similares estarem expostos à visitação ou o local onde esses 
objetos são expostos. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Apresentar um assunto por escrito ou 
oralmente, carrega implícita a ideia da presença física de alguém que vê ou ouve a exposição. Esse 
sentido de presença física, é entendido em termos emocionais como estar próximo ou em exposição 
ao medo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Fotos / ‘perderam / o / sentido’ / depois / da / crise 
 
crise 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “crise” significa uma “situação aflitiva”. 
(e) significado básico: O significado mais básico do substantivo “crise” vincula-se à área médica, em 

que há o momento decisivo em uma doença, quando toma o rumo da melhora ou do desenlace fatal. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O nome “crise”, pelo significado básico, implica 
em doença, mas a situação grave, decisiva e aflitiva da doença é metaforicamente remetida a 
qualquer momento grave e decisivo (crise política, crise emocional, etc.). 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
É / um / termo / que / abrange / diferentes / distúrbios 
 
abrange 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abrange” quer dizer “entende ou significa”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abranger” é conter em si, envolver, 

contornar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entender um conceito como “transtornos de 
ansiedade” é entender as sub-partes conceituais que explicam o conceito de transtornos. Em outros 
termos, é como perceber (entender) o conteúdo que está dentro de um recipiente (transtorno). 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
que / pode / afetar / a / saúde / física / e / psicológica 
 
afetar 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “afetar” significa prejudicar a saúde. 
(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “afetar” é fazer crer, aparentar, fingir. 

Apesar desse não estar obsoleto, o uso mais corriqueiro do verbo afetar é o de “atingir”, produzindo 
lesão (a partir do século XIX). 
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(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O fato da ansiedade “afetar”, prejudicar a saúde, 
é entendido em termos mais básicos como uma força física que atinge e causa lesão. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Ele / atinge / 12% / dos / brasileiros 
 
atinge 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “atinge” significa “está presente” em 12% dos brasileiros. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “atingir” é chegar até (um ponto), alcançar, 

tocar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Alcançar/tocar, em termos físicos, é entendido 
como ocorrência/presença, em termos emocionais. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
A / nomenclatura / transtorno / de / ansiedade / abrange, / portanto, / a / agorafobia, / fobia / social, / fobias / 
específicas / e / distúrbio / do / pânico. 
 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
abrange 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abrange” quer dizer “entende ou significa”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abranger” é conter em si, envolver, 

contornar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Entender um conceito como “transtornos de 
ansiedade” é entender as sub-partes conceituais que explicam o conceito de transtornos. Em outros 
termos, é como perceber (entender) o conteúdo que está dentro de um recipiente (transtorno). 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
distúrbio 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbio” significa transtornos de ansiedade. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 

atrapalhando a ordem. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento aceitável do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
o / paciente / deve / estar / há / mais / de / seis / meses / com / os / sintomas 
 
sintomas 

(j) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa a exteriorização de problemas 
emocionais da ansiedade. 

(k) significado básico: O significado mais básico do substantivo “sintoma” pela origem grega é 
infelicidade, má sorte; pela origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, significa as 
manifestações de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um diagnóstico 
médico. 

(l) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
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Usado metaforicamente? Sim. 
 
O / principal / sintoma / do / transtorno / do pânico / é / o / ataque / de / pânico, / um / momento / avassalador / 
de / sofrimento / físico / e / psicológico. 
  
sintoma 

(a) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintoma” significa a exteriorização do problema 
emocional do pânico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “sintoma” pela origem grega é 
infelicidade, má sorte; pela origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, significa as 
manifestações de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um diagnóstico 
médico. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psiquiatria/psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

ataque 
(d) significado contextual: Nesse contexto, “ataque” possui significado atrelado à área médica como 

“acesso súbito de um mal”, por exemplo: ataque cardíaco. 
(e) significado básico: O significado mais básico do substantivo “ataque” está na ação ou efeito de 

atacar, assalto ou investida.  
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Em termos sociais, entendemos ataque como 
uma investida que prejudica em momentos desprevenidos, em termos de saúde, o ataque de uma 
doença também nos pega desprevenidos, ou de súbito, para prejudicar. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
avassalador 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “avassalador” tem o significado de forte, terrível. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “avassalador”  é o que avassala, aquele 

reduz à condição de vassalo, ou subjuga.  
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Em termos mais concretos, a condição de 
alguém que avassala é a de alguém que domina por força ou poder, em termos mais abstratos, essa 
condição de avassalador/dominador é remetida ao momento em que ocorre o pânico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Como / os / sintomas / são / muito / fortes, / as / pessoas / pensam / que / podem / estar / tendo / um / ataque / 
cardíaco 
 
sintomas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa a exteriorização do problema 
emocional do pânico. 

(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “sintoma” pela origem grega é 
infelicidade, má sorte; pela origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, significa as 
manifestações de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um diagnóstico 
médico. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
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Usado metaforicamente? Sim. 
 
fortes 

(a) significado contextual: Nesse contexto, a unidade lexical “fortes” significa “que se manifestam com 
grande intensidade”. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “forte” é o que tem grande força física e 
orgânica. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado de “forte” é entendido pela 
dimensão física da força, de forma similar, o significado abstrato da sensação de dor é percebido 
pela “dimensão/grandeza” de sua manifestação, como forte ou fraca. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Excessivo / e / persistente / medo / de / específico / objeto 
 
Excessivo 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “excessivo” significa anormal, insano. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “excessivo” é o que excede, que sobra. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em termos de saúde, o sentido contextual de 
anormal/insano, é entendido como o que está em excesso e além da correção, em termos de 
quantidade ou descrição. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
persistente 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “persistente” significa recorrente, que surge repetidas 
vezes. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “persistente” é o que demonstra 
perseverância, persistência, insistência. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em seu sentido mais básico, “persistente” é 
atributo de algum ente dotado de vontade; em termos abstratos, tudo que é recorrente e surge 
repetidamente pode ser comparado como um ato de vontade persistente, mesmo que “medo 
persistente” não seja uma entidade dotada de vontade. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Forte ansiedade e desconforto de ser envergonhado ou desprezado em situações sociais 
 
Forte 

(a) significado contextual: Nesse contexto, a unidade lexical “forte” significa “que se manifesta com 
grande intensidade”. 

(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “forte” é o que tem grande força física e 
orgânica. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado de “forte” é entendido pela 
dimensão física da força, de forma similar, o significado abstrato da sensação de dor é percebido 
pela “dimensão/grandeza” de sua manifestação, como forte ou fraca. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Para / receber / um / diagnóstico / de / fobia, / o / medo / deve / ser / intensamente / perturbador / ou / interferir / 
significativamente / em / suas / atividades / diárias. 
 
perturbador 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “perturbador” significa incômodo. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “perturbador” é o que causa perturbação, 

pela etimologia do afixo “turb-” é turbação, desordem (de uma multidão).  
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O sentido básico de causar desordem, em termos 
mais concretos, é comparável a percepção de incômodo e desagrado causado pelo medo, em termos 
emocionais. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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interferir 
(d) significado contextual: Nesse contexto, “interferir” significa “prejudicar”. 
(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “interferir” é intrometer-se com intenção de 

influir sobre o seu desenvolvimento, ou encontrar-lhe solução.  
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O significado de interferir pressupõe um ser que 
age e que tem intenções. O significado de intrometer-se numa questão, em termos de ação, é 
comparável ao ato de prejudicar, que envolve uma espécie “intromissão/interferência” não 
desejada. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Eles / se / preocupam / constantemente / e / se / sentem / impotentes / para / controlar / essas / preocupações 
 
controlar 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “controlar” significa dominar, exercer poder sobre as 
emoções citadas. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “controlar” é submeter a exame e vigilância 
estritos (algum objeto ou alguém).  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. O sentido básico de monitorar ou submeter à 
vigilância algum objeto ou alguém, pode ser entendido, em termos abstratos, como qualquer 
relação de autoridade e domínio, inclusive as emocionais. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Pessoas / com / o / transtorno / são / irritáveis / e / muitas / vezes / têm / problemas / de / concentração. 
 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
um conceito atrelado à psiquiatria/psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa modificar a ordem, desorganizar. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 10 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 11 
Segmentos com metáforas 10 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 99 
ULs usadas metaforicamente 17 
Metáforas de ansiedade 11 
Metáforas de outros domínios 2 
Total de metáforas 13 

 
 
Metáforas de ansiedade (11):     
 
ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA 
ANSIEDADE É OBSTÁCULO  
ANSIEDADE É UM ALGOZ 
ANSIEDADE É UM DOMINADOR 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM ALGOZ 
PÂNICO É UM DOMINADOR 
ANSIEDADE É DESORDEM 
TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 
ESTRESSE É DESORDEM 
  

Metáforas de outro domínio-alvo (2): 
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MUDAR É VIRAR 
TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR UM CAMINHO 
 
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Ansiedade / exagerada / demanda / tratamento 
/ específico 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA 
 

- Segmento b: 
Mas, / se / a / ansiedade / atrapalha / a / rotina, 
/ vira / doença / e / é / preciso / tratá-la. 

2 ANSIEDADE É OBSTÁCULO 
MUDAR É VIRAR 

- Segmento c: 
são / exageros / típicos / de / doenças / 
relacionadas / à / ansiedade 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA 

- Segmento d:  
guia / para / ajudar / vítimas / de / fobias 

2 
TRATAR UMA DOENÇA É SEGUIR UM 
CAMINHO 
ANSIEDADE É UM ALGOZ 

-Segmento e:  
Quando / a / ansiedade / faz / alguém / mudar 
/ a / rotina / de / forma / frequente, / é / 
preciso / tratar 

1 ANSIEDADE É UM DOMINADOR 

- Segmento f: 
A / ansiedade / exagerada / é / característica / 
de / diversas / doenças 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA 
 

- Segmento g: 
O / transtorno / de / pânico / faz / a / vítima / 
achar / que / está / prestes / a / morrer / ou / a / 
enlouquecer 

3 
PÂNICO É DESORDEM 
PÂNICO É UM DOMINADOR 
PÂNICO É UM ALGOZ 

- Segmento h: 
Outro / distúrbio / é / a / ansiedade / 
generalizada 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento i: 
a / preocupação / exagerada / se / estende / 
pelo / dia / inteiro 

1 ANSIEDADE NÃO COMEDIDA É DOENÇA 

- Segmento j: 
Os / transtornos / obsessivos-compulsivos / e / 
o / transtorno / de / estresse / pós-traumático / 
são / outros / distúrbios / relacionados / à / 
ansiedade. 

4 

TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 
ESTRESSE É DESORDEM 
ANSIEDADE É DESORDEM 
 

Total: 99 Total: 17 
Total de metáforas: 13 

Metáforas de ansiedade: 12 

 
Análises dos segmentos do texto 10 
 
Ansiedade / exagerada / demanda / tratamento / específico 
 
exagerada 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “exagerada” significa anormal, insana. 
(e) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “exagerada” é em que há exagero, aquele 

que se desmediu, excessivo. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em termos de saúde, o sentido contextual de 
anormal/insano, é entendido como o que está em excesso e além da correção, em termos de 
quantidade ou descrição. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Mas, / se / a / ansiedade / atrapalha / a / rotina, / vira / doença / e / é / preciso / tratá-la. 
 
atrapalha 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “atrapalha” significa que a ansiedade “age de maneira 
importuna, impedindo as ações de outrem”. 
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(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “atrapalhar” é o de ser obstáculo a. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Ser um obstáculo, em termos concretos, é como 
impedir as ações de alguém, em termos abstratos, principalmente levando em conta que ansiedade 
não possui existência concreta. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
vira 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “vira” significa transformar-se, assumir a forma ou a 
natureza de (outro). 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “virar” é colocar-se em direção diversa da 
anterior. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. “Transformar-se em outro” é entendido 
metaforicamente como mudar de posição em relação à posição anterior. No contexto, a ansiedade 
(uma emoção natural) transforma-se em doença. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
são / exageros / típicos / de / doenças / relacionadas / à / ansiedade 
 
exageros 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “exageros” significa “sintomas”, características de doenças. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “exagero” é o ato de exagerar, qualidade do que é 

excessivo, demasiado. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. O sentido de “exagero” como além do necessário 
e do normal é entendido, no significado contextual, como funcionamento anormal e excessivo da 
ansiedade quando caracterizada como doença, e portanto, seus sintomas. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
guia / para / ajudar / vítimas / de / fobias 
 
guia 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “guia” significa livro de instruções, manual. 
(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “guia” é ato ou efeito de guiar. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. A ação de guiar, mostrar o caminho, em termos 
básicos, é entendido como conjunto de instruções para alguém para se tratar de um mal. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
vítimas 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “vítimas” possui o significado de  aqueles que sofrem 
danos ou são prejudicadas. 

(e) significado básico: O significado mais básico do substantivo “vítima” é o de pessoa ou animal que 
se imolava a uma divindade; é amplamente entendido como pessoa ferida ou violentada por outra. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “pessoa sacrificada 
às paixões ou aos interesses de outrem”, é metaforicamente transposto a qualquer sofrimento ou 
prejuízo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Quando / a / ansiedade / faz / alguém / mudar / a / rotina / de / forma / frequente, / é / preciso / tratar 
 
faz 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “faz” significa “determina” a alguém em sua maneira de ser 
ou estar, exerce domínio. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “fazer” é realizar, produzir através de 
determinada ação. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “fazer” carrega o 
sentido de dominar as ações para poder realizá-las, esse sentido de execução das ações, ou de 
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domínio sobre elas, é entendido como algo que domina alguém e que o obriga a mudar, no 
significado contextual. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
A / ansiedade / exagerada / é / característica / de / diversas / doenças 
 
exagerada 

(g) significado contextual: Nesse contexto, “exagerada” significa anormal, insana. 
(h) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “exagerada” é em que há exagero, aquele 

que se desmediu, excessivo. 
(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em termos de saúde, o sentido contextual de 
anormal/insano, é entendido como o que está em excesso e além da correção, em termos de 
quantidade ou descrição. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
O / transtorno / de / pânico / faz / a / vítima / achar / que / está / prestes / a / morrer / ou / a / enlouquecer 
 
transtorno 

(m) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(n) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(o) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
faz 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “faz” significa “determina” a alguém em sua maneira de ser 
ou estar, exerce domínio. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “fazer” é realizar, produzir através de 
determinada ação. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “fazer” carrega o 
sentido de dominar as ações para poder realizá-las, esse sentido de execução das ações, ou de 
domínio sobre elas, é entendido como algo que domina alguém e que o obriga a vítima a uma 
situação, no significado contextual. 
Usado metaforicamente? Sim. 

vítima 
(a) significado contextual: Nesse contexto, “vítima” possui o significado de  aqueles que sofrem danos 

ou são prejudicadas. 
(b) significado básico: O significado mais básico do substantivo “vítima” é o de pessoa ou animal que 

se imolava a uma divindade; é amplamente entendido como pessoa ferida ou violentada por outra. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. O significado básico de “pessoa sacrificada 
às paixões ou aos interesses de outrem”, é metaforicamente transposto a qualquer sofrimento ou 
prejuízo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Outro / distúrbio / é / a / ansiedade / generalizada 
 
distúrbio 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbio” está significando o funcionamento inadequado 
de um comportamento. 

(e) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 
atrapalhando a ordem. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento aceitável do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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a / preocupação / exagerada / se / estende / pelo / dia / inteiro 
 
exagerada 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “exagerada” significa anormal, insana. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “exagerada” é em que há exagero, aquele 

que se desmediu, excessivo. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Em termos de saúde, o sentido contextual de 
anormal/insano, é entendido como o que está em excesso e além da correção, em termos de 
quantidade ou descrição. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Os / transtornos / obsessivos-compulsivos / e / o / transtorno / de / estresse / pós-traumático / são / outros / 
distúrbios / relacionados / à / ansiedade. 
 
transtornos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
obsessivos-compulsivos 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “obsessivos-compulsivos” é uma palavra que compõe o 
nome de uma doença psiquiátrica. No contexto da nomenclatura patológica, está se referindo a um 
indivíduo que toma ações injustificáveis. 

(e) significado básico: O adjetivo “obsessivo-compulsivo” é datado do século XX, seu significado 
dicionarizado é “o que se caracteriza pela obsessão compulsiva”. Dessa forma verificamos o 
significado básico de “obsessão” e de “compulsivo”. O significado básico de obsessão é a suposta 
dominação do demônio ao espírito, ou, pela etimologia, vem do latim sitiar, cercar, bloquear. 
Compulsivo é o que é próprio ou destinado a compelir, ou seja, aquilo que é destinado a obrigar, 
constranger, forçar. 

(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Enquanto unidade lexical, “obsessivo-
compulsivo” possui o significado de sitiar e obrigar, é entendido em termos de uma entidade que 
bloqueia e obriga alguém a executar ações, mesmo que não haja ninguém nem nenhuma entidade a 
obrigar. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
distúrbios 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbios” está significando o funcionamento inadequado 
de um comportamento. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 
atrapalhando a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento aceitável do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 11 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 4 
Segmentos com metáforas 4 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 44 
ULs usadas metaforicamente 5 
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Metáforas de ansiedade 4 
Metáforas de outros domínios 0 
Total de metáforas 4 

 
 
Metáforas de ansiedade (4):     
 
ANSIEDADE É DESORDEM 
MEDO É DESORDEM 
ANSIEDADE É LOCAL MAIS DISTANTE 
A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM OBJETO 
  
 

Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Cientistas / criam / aplicativos / para / tratar / 
transtornos / sociais 

1 ANSIEDADE É DESORDEM 
 

- Segmento b: 
um / aplicativo / que / facilite / o / tratamento 
/ de / transtornos / como / fobia / social 

1 MEDO É DESORDEM 

- Segmento c: 
Pessoas / com / esse / tipo / de / transtorno / 
sentem / uma / ansiedade / extrema / ao / 
serem / “avaliadas” / pelas / outras 

2 ANSIEDADE É DESORDEM 
ANSIEDADE É LOCAL MAIS DISTANTE 

- Segmento d:  
quem / tem / fobia / social / relata / sentir / 
medo / diante / de / expressões / hostis 

1 
A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM 
OBJETO 
 

Total: 44 Total: 5 
Total de metáforas: 4 

Metáforas de ansiedade: 4 

 
Análises dos segmentos do texto 11 
 
Cientistas / criam / aplicativos / para / tratar / transtornos / sociais 
 
transtornos 

(p) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(q) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(r) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
um / aplicativo / que / facilite / o / tratamento / de / transtornos / como / fobia / social 
 
transtornos 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
Pessoas / com / esse / tipo / de / transtorno / sentem / uma / ansiedade / extrema / ao serem / “avaliadas” / pelas / 
outras 
 
transtorno 
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(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbação do juízo”, 
termo muito usado para distúrbios psicológicos. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
extrema 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “extrema” tem o significado de  “muito intensa”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do adjetivo “extrema” é o de situado no ponto mais 

afastado; remoto. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Num espaço físico os pontos mais afastado 
ou extremos são os que exigem maior esforço/distância para serem percorridos entre um e outro, 
esse sentido de “maior” esforço/distância acaba sendo remetido a conceitos abstratos que guardem 
o sentido de “grande, maior ou muito intenso”.. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
quem / tem / fobia / social / relata / sentir / medo / diante / de / expressões / hostis 
 
tem 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “tem” significa “sente”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “ter” é o de estar na posse, ser proprietário, 

possuir. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Estar na posse de algum objeto implica que 
esse objeto é perceptível aos sentidos (cheiro, toque, aparência, etc.) de quem o possui, quando uma 
emoção, como medo/fobia, ocorre em alguém, significa que essa foi perceptível a ele como um 
objeto possuído. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 

Ficha de análise TEXTO 12 
 
 

Frases relacionadas à ansiedade 9 
Segmentos com metáforas 9 
Unidades lexicais (UL) selecionadas 100 
ULs usadas metaforicamente 17 
Metáforas de ansiedade 13 
Metáforas de outros domínios 3 
Total de metáforas 16 

 
Metáforas de ansiedade (13):     
 
ANSIEDADE É UM INIMIGO 
ANSIEDADE É DESORDEM 
TOC É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
TOC É UM DOMINADOR 
A EXISTÊNCIA DO TOC É POSSE DE UM OBJETO 
TOC É DESORDEM 
TOC É UMA PESSOA 
MEDO É UM INIMIGO 
A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM OBJETO 
DEPRESSÃO É UM PROJÉTIL 
DEPRESSÃO É DESORDEM 
DEPRESSÃO É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
DEPRESÃO É UM INIMIGO 
 

Metáforas de outro domínio-alvo (3): 
 
TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR UMA GUERRA 
DOENÇA MENTAL É DESORDEM 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 
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Unidades lexicais 
ULs 

metafóricas 
(Veículos) 

Metáforas subjacentes 

- Segmento a: 
Celebridades / que / lutam / publicamente / 
contra / fobias / e / transtornos / de / 
ansiedade 

2 ANSIEDADE É UM INIMIGO 
ANSIEDADE É DESORDEM 

- Segmento b: 
Muitas / enfrentam / batalhas / públicas / 
contra / uma / série / de / distúrbios / 
psicológicos 

2 
TRATAR UMA DOENÇA É TRAVAR UMA 
GUERRA 
DOENÇA MENTAL É DESORDEM 

- Segmento c:  
A / atriz / Jessica Alba / assumiu / 
publicamente / que / tem / transtorno / 
obsessivo-compulsivo 

4 

TOC É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
A EXISTÊNCIA DO TOC É POSSE DE UM 
OBJETO 
TOC É DESORDEM 
TOC É UM DOMINADOR 

-Segmento d:  
O / transtorno / atrapalha / a / vida / de / 2% / 
da / população / mundial 

2 TOC É DESORDEM 
TOC É OBSTÁCULO 

- Segmento e: 
só / superou / o / medo / quando / passou / a / 
ser / acompanhada / por / um / especialista 

1 MEDO É UM INIMIGO 

- Segmento f: 
O / ator / Johnny Depp / também / tem / uma / 
fobia / específica 

1 A EXISTÊNCIA DO MEDO É POSSE DE UM 
OBJETO 

- Segmento g: 
A / depressão, / que / atinge / uma / em / cada 
/ dez / pessoas / em / todo / mundo, / é / um / 
dos / distúrbios / mais / comuns / entre / os / 
artistas 

2 DEPRESSÃO É UM PROJÉTIL 
DEPRESSÃO É DESORDEM 

- Segmento h: 
As / atrizes / Mariah Carey, / Heather 
Locklear / e / Lindsay Lohan / tomam / 
remédios / para / controlar / os / sintomas. 

2 
DEPRESSÃO É UM OBJETO 
CONTROLÁVEL 
DOENÇA MENTAL É DOENÇA FÍSICA 

- Segmento i: 
contaram / com / ajuda / profissional / para / 
superar / episódios / depressivos 

1 DEPRESSÃO É UM INIMIGO 

Total: 100 Total: 17 
Metafóras de ansiedade: 13 

Total de metáforas: 16 

 
Análises dos segmentos do texto 12 
 
Celebridades / que / lutam / publicamente / contra / fobias / e / transtornos / de / ansiedade 
 
lutam 

(p) significado contextual: Nesse contexto, “lutam” significa “empreendem esforços” para superar ou 
conseguir alguma coisa.  

(q) significado básico: O significado mais básico do verbo “lutar” é enfrentar em corpo a corpo um 
adversário com vistas a derrubá-lo. 

(r) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. A execução de esforços para objetivo de algo é 
entendida em termos de esforços empreendidos em uma luta corpo a corpo. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtornos 

(s) significado contextual: Nesse contexto, “transtornos” tem o significado de  “perturbações do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(t) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 
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(u) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
Muitas / enfrentam / batalhas / públicas / contra / uma / série / de / distúrbios / psicológicos 
 
batalhas 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “batalhas” tem o significado de  grande esforço, dificuldade 
enfrentada. 

(b) significado básico: O significado mais básico do nome “batalha” é o de tropa em fileira, em 
disposição de combate. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos os esforços empreendidos em 
uma batalha por extensão a qualquer grande esforço ou dificuldade que não tenham o sentido 
bélico. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
distúrbios 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbios” está significando doenças psicológicas. 
(e) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 

atrapalhando a ordem. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento natural do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
A / atriz / Jessica Alba / assumiu / publicamente / que / tem / transtorno / obsessivo-compulsivo 
 
assumiu 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “assumiu” significa declarar, tornar público. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “assumir” é o de tomar para si, apropriar-se 

de alguma questão ou objeto. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos assumir como uma apropriação 
de alguma questão geralmente problemática, assumir é admitir a responsabilidade de alguém sobre 
algo; enquanto que declarar-se com TOC, é transformar uma doença psiquiátrica em uma questão 
ou objeto de assunção declarável, passando à responsabilidade de alguém. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
tem 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “tem” significa “sente”. 
(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “ter” é o de estar na posse, ser proprietário, 

possuir. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Estar na posse de algum objeto implica que 
esse objeto é perceptível aos sentidos (cheiro, toque, aparência, etc.) de quem o possui, quando uma 
emoção, como medo/fobia, ocorre em alguém, significa que essa foi perceptível a ele como um 
objeto possuído. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbações do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
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Usado metaforicamente? Sim. 
 
obsessivos-compulsivos 

(g) significado contextual: Nesse contexto, “obsessivos-compulsivos” é uma palavra que compõe o 
nome de uma doença psiquiátrica. No contexto da nomenclatura patológica, está se referindo a um 
indivíduo que toma ações injustificáveis. 

(h) significado básico: O adjetivo “obsessivo-compulsivo” é datado do século XX, seu significado 
dicionarizado é “o que se caracteriza pela obsessão compulsiva”. Dessa forma verificamos o 
significado básico de “obsessão” e de “compulsivo”. O significado básico de obsessão é a suposta 
dominação do demônio ao espírito, ou, pela etimologia, vem do latim sitiar, cercar, bloquear. 
Compulsivo é o que é próprio ou destinado a compelir, ou seja, aquilo que é destinado a obrigar, 
constranger, forçar. 

(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Enquanto unidade lexical, “obsessivo-
compulsivo” possui o significado de sitiar e obrigar, é entendido em termos de uma entidade que 
bloqueia e obriga alguém a executar ações, mesmo que não haja ninguém nem nenhuma entidade a 
obrigar. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
 
O / transtorno / atrapalha / a / vida / de / 2% / da / população / mundial 
 
transtorno 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “transtorno” tem o significado de  “perturbações do juízo”, 
um conceito atrelado à psicologia. 

(b) significado básico: O significado mais básico de “transtorno” está na ação ou efeito de transtornar, 
que significa pôr em desordem, perturbar a ordem. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos transtorno em nível 
comportamental, a partir da ideia de transtorno e ordenamento no nível ideal e racional. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
atrapalha 

(g) significado contextual: Nesse contexto, “atrapalha” significa que o transtorno age de maneira 
inoportuna, impedindo o curso natural das coisas. 

(h) significado básico: O significado mais básico do verbo “atrapalhar” é o de ser obstáculo a. 
(i) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em relação a ele. Ser um obstáculo, em termos concretos, é como 
impedir as ações de alguém, em termos abstratos, principalmente levando em conta que o 
transtorno não possui existência concreta. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
só / superou / o / medo / quando / passou / a / ser / acompanhada / por / um / especialista 
 
superou 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “superou” significa exerceu domínio, comediu o 
sentimento. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “superar” é o de alcançar vitória sobre; 
vencer. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Superar, em termos concretos, é alcançar vitória 
sobre um inimigo/adversário, em termos abstratos, pode ser entendido como controlar qualquer 
dificuldade. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
O / ator / Johnny Depp / também / tem / uma / fobia / específica 
 
tem 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “tem” significa “sente”. 
(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “ter” é o de estar na posse, ser proprietário, 

possuir. 
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(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Estar na posse de algum objeto implica que 
esse objeto é perceptível aos sentidos (cheiro, toque, aparência, etc.) de quem o possui, quando uma 
emoção, como medo/fobia, ocorre em alguém, significa que essa foi perceptível a ele como um 
objeto possuído. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
A / depressão, / que / atinge / uma / em / cada / dez / pessoas / em / todo / mundo, / é / um / dos / distúrbios / 
mais / comuns / entre / os / artistas 
 
atinge 

(d) significado contextual: Nesse contexto, “atinge” tem o significado de  afetar, abalar de forma física 
ou moral. 

(e) significado básico: O significado mais básico do verbo “atingir” é o de pôr-se em contato, tocar. 
(f) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entende-se atingir em termos de estar em 
contato físico com algo, da mesma forma que se entende atingir em termos emocionais, como estar 
em contato com o fenômeno. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
distúrbios 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “distúrbios” está significando doenças psicológicas. 
(b) significado básico: O significado mais básico de “distúrbio” é o de algo que perturba, que interfere 

atrapalhando a ordem. 
(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 

básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Entendemos distúrbio, em termos de 
perturbação da ordem ideal, da mesma forma que entendemos distúrbios psicológicos como 
perturbação do funcionamento natural do comportamento. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
As / atrizes / Mariah Carey, / Heather Locklear / e / Lindsay Lohan / tomam / remédios / para / controlar / os / 
sintomas. 
 
controlar 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “controlar” tem o significado de  equilibrar ou tornar 
comedido. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “controlar” é o de submeter a exame e 
vigilância estritos; fiscalizar, monitorar. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em comparação a ele. Em termos básicos, controlar subentende 
que há um objeto que possa ser vigiado, fiscalizado, monitorado; em termos abstratos, equilibrar ou 
tornar comedido é como existir um objeto que se submete à vigilância e ao monitoramento de 
regras institucionais-comportamentais. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
sintomas 

(m) significado contextual: Nesse contexto, o termo “sintomas” significa a exteriorização de problemas 
emocionais. 

(n) significado básico: O significado mais básico do nome “sintoma” pela origem grega é infelicidade, 
má sorte; pela origem latina, que influenciou o uso no português em 1646, significa as 
manifestações de uma doença (dor, febre, enjôo, etc.) tomadas como partida para um diagnóstico 
médico. 

(o) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Doenças de caráter mental possuem diversos 
sintomas não materiais que só são compreendidas através da relação entre doença física e doença 
mental. 
Usado metaforicamente? Sim. 

 
contaram / com / ajuda / profissional / para / superar / episódios / depressivos 
 
superar 
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(a) significado contextual: Nesse contexto, “superar” significa “comedir”, tratar com equilíbrio os 
episódios depressivos. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “superar” é o de alcançar vitória sobre; 
vencer. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao significado 
básico e pode ser compreendido em relação a ele. Superar, em termos concretos, é alcançar vitória 
sobre um inimigo/adversário, em termos abstratos, pode ser entendido como controlar qualquer 
dificuldade. 
Usado metaforicamente? Sim. 
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APÊNDICE B 
 

CORPUS B 
 
Seleção de frases coletadas nos mecanismos de buscas Google e Bing. 
 
Entradas: “ansiedade” + “para” / “ansiedade para” 
 
1. Como evitar a ansiedade para não falhar na ‘hora h’? 
2. Saiba como lidar com a ansiedade para engravidar 
3. Entregue sua ansiedade para Deus 
4. Adriano faz trabalho na praia e mostra ansiedade para voltar a jogar 
5. Martinez revela ansiedade para jogar contra companheiros de Corinthians 
6. Agora é segurar a ansiedade para a estreia 
7. Aprenda a controlar a ansiedade para saber o sexo do bebê 
8. Ansiedade para lua de mel 
9. Como diminuir a ansiedade para engravidar 
10. Juninho Pernambucano admite ansiedade para reestreia pelo Vasco 
11. Expectativa e ansiedade para Fortaleza e Ceará 
12. Colônia de Férias supera expectativas e deixa ansiedade para a volta do projeto 
13. Construção de uma escala de ansiedade para pacientes de ambulatório 
14. Driblando a ansiedade para emagrecer 
15. Jeremy Davis: Ansiedade para o reencontro com fãs brasileiros 

 
Entradas: “ansiedade” + “por” / “ansiedade por” 

 
16. Em Porto Alegre, clima é de ansiedade por confrontos e chegada dos turistas 
17. Zagueiro Henrique admite ansiedade por centenário palmeirense 
18. Sebastian Vettel admite ansiedade por Ricciardo na Red Bull 
19. Renatinho pede para torcida controlar ansiedade por gols do Santa Cruz 
20. Como controlar a ansiedade por comida 
21. Ansiedade por promoção pode prejudicar sua carreira 
22. Maurício nega ansiedade por título ou prêmio milionário 
23. Felipão revela ansiedade por Copa 
24. Ansiedade por prova valendo vaga na final toma conta dos participantes 
25. Raquel Bertani revela ansiedade por estrear nas telinhas em Guerra dos Sexos 

 
Entradas: “ansiedade” + “de” / “ansiedade de” 
 
26. A época dos vestibulares exige controle da ansiedade de estudantes e dos pais 
27. Como controlar a ansiedade de comer 
28. Veja dez dicas para dominar a ansiedade de fim de ano 
29. Como controlar a ansiedade de aproximação 
30. Volante demonstra ansiedade de jogar na Arena Corinthians 
31. Dicas para prevenir a ansiedade de voo 
32. A ansiedade toma conta de mim como um resfriado vindo em má hora 
33. Charles do Bronx comenta ansiedade de lutar no Brasil pelo UFC 
34. Um campo onde a ansiedade de desempenho frequentemente se manifesta é o sexual 
35. 10 momentos para estimular a ansiedade de escritores novatos 

 
Entradas: “ansiedade” + “com” / “ansiedade com” 
 
36. Fãs vivem momentos de comoção e ansiedade com o último dia do Rock in Rio 
37. Espionagem provoca ‘pico de ansiedade’ com serviços na nuvem no Brasil 
38. Fernandinho revela ansiedade com inscrição no Mundial de Clubes 
39. Como diminuir a ansiedade com a respiração e a meditação 
40. Rodrigo Souza demonstra ansiedade com possibilidade de acerto com o Flamengo 
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41. Controle a ansiedade com exercícios simples 
42. Vença a ansiedade com a oração 
43. Juninho admite ansiedade com acesso à Serie A 
44. A ansiedade com as redes sociais está afetando sua vida real? 
45. Fernandinho vive misto de confiança e ansiedade com a camisa do Atlético  

 
Entradas: “ânsia de” / “ânsia para” / “ânsia por” 
 
46. Ânsia para defender padrinhos faz vereadores se estranharem na Câmara 
47. Felipe Azevedo espera “matar” ânsia por acesso no sábado 
48. Abraçando a ânsia por tudo 
49. Quem não sente a ânsia de ser mais, não chegará a ser nada 
50. Enquanto não superarmos a ânsia do amor sem limites, não poderemos crescer 

emocionalmente 
51. Barbosa tem ânsia de aparecer como Charles Bronson 
52. De um país onde não se corre com ânsia para coisa alguma 
53. Parlamentares cometem erro na ânsia para derrubar veto de Dilma sobre royalties 
54. Estudo indica que meditação ajuda a diminuir ânsia por cigarro 
55. Como acabar com a ânsia para comer e a ansiedade generalizada 
 
Entrada: “ansioso” 
 
56. Quão ansioso você é? 
57. Estou ansioso para sair na porrada 
58. Quando estou ansioso sobre ficar doente, eu luto contra a incredulidade 
59. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes 
60. Eu sou ansioso, mas quero mudar 
61. O livro acalma meu ansioso coração 
62. Se você está ansioso pelo sorteio da Copa, não abra o link 
63. Uso frequente de celular deixa jovem mais ansioso e infeliz 
64. Você só fica ansioso porque pensa demais no futuro 
65. Ficar ansioso indica falta de fé? 
66. Luan Santana está ansioso para tirar férias 
67. É normal ficar ansioso com álcool? 
68. Atacante Léo mostra-se ansioso com possibilidade de ser titular no próximo jogo 
69. Vivo ansioso com o que acontecerá com o meu futuro 
70. Paulinho está ansioso por jogar primeira Libertadores da carreira 
71. Não ande ansioso por coisa alguma 

 
Entrada: “ansiosa” 
 
72. Estou ansiosa para meu casamento 
73. Você é ansiosa demais? 
74. Ellen Cardoso, conhecida como Mulher Moranguinho, já está ansiosa com os preparativos 

para o casamento com Naldo. 
75. Sou bastante ansiosa. Gostaria de me livrar disso 
76. Ando muito ansiosa e comendo muito sem estar com fome 
77. Estou em uma fase super ansiosa 
78. Será que eu sou uma pessoa ansiosa demais? 
79. Aguardando ansiosa para a chegada de mais um meninão a esse mundo 
80. Os 30 anos me deixaram menos ansiosa 
81. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa 
82. Olhar muito para o espelho deixa a pessoa mais ansiosa e deprimida 
83. Estou muito ansiosa com esse nosso primeiro beijo 
84. Fernanda Souza afirma que não está ansiosa com o casamento 
85. Rainha está ansiosa com a chegada de bebê real 
86. Ela estava muito ansiosa por esta festa 
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87. Estou ansiosa por esse momento 
 

Entradas: “ansiedade” + “evento” [casamento, jogo, viagem, etc.] 
 
88. A ansiedade aumenta com as proximidades de um casamento 
89. Maracanã provoca encantamento e aumenta ansiedade da seleção 
90. Jogadores da Ponte espantam ansiedade às vésperas da final da Sul-Americana 
91. Felicidade, ansiedade e muito, muito prazer por ser mãe 
92. A cada jogo minha ansiedade aumenta 
93. Qual o seu grau de ansiedade em relação à viagem? 
94. Consultora dá dicas para diminuir a ansiedade pré-casamento 
95. Dicas para acalmar a ansiedade pré-casamento 
96. Jogadores não escondem a ansiedade para despedida da torcida 
97. Como diminuir a ansiedade, se ele ainda não te pediu em casamento 
98. Jesualdo diz que derrotas trazem ansiedade, mas jogadores estão tranqüilos 
99. Exatamente 3 dias para meu grande dia, e a ansiedade consome minha pessoa 
100. Jogadores do Sampaio controlam a ansiedade antes da final da Série C 
101. Dicas para você controlar a ansiedade antes do casamento 
102. Nunca na minha vida senti tanta felicidade, tanta ansiedade, tanto nervosismo e 

euforia 
103. Como controlar a ansiedade antes do casamento 
104. Como combater a ansiedade e o ataque às guloseimas antes do casamento 
105. Chegada de um irmão caçula gera ansiedade e insegurança nos primogênitos 
106. Após derrota, Alan Kardec admite ansiedade por chegada do Mundial 
107. ‘Ansiedade está grande’, diz Natália Guimarães sobre chegada de gêmeas 
108. A ansiedade existe sim e com todas as pacientes que realizam cirurgia plástica 
109. Bruno Mars é pura ansiedade para sua estreia na premiação 
110. O primeiro encontro costuma ser aquela mistura de nervosismo, ansiedade e, como se 

não bastassem, ainda tem o frio na barriga. 
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APÊNDICE C 
 

Identificação de metáforas do CORPUS B 

 
1. Como evitar a ansiedade para não falhar na 
‘hora h’? 

2. Saiba como lidar com a ansiedade para 
engravidar 

3. Entregue sua ansiedade para Deus 

4. Adriano faz trabalho na praia e mostra 
ansiedade para voltar a jogar 

5. Martinez revela ansiedade para jogar contra 
companheiros de Corinthians 

6. Agora é segurar a ansiedade para a estreia 

7. Aprenda a controlar a ansiedade para saber o 
sexo do bebê 

8. Ansiedade para lua de mel 

9. Como diminuir a ansiedade para engravidar 

10. Juninho Pernambucano admite ansiedade 
para reestreia pelo Vasco 

11. Expectativa e ansiedade para Fortaleza e 
Ceará 

12. Colônia de Férias supera expectativas e 
deixa ansiedade para a volta do projeto 

13. Construção de uma escala de ansiedade para 
pacientes de ambulatório 

14. Driblando a ansiedade para emagrecer 

15. Jeremy Davis: Ansiedade para o reencontro 
com fãs brasileiros 

16. Em Porto Alegre, clima é de ansiedade por 
confrontos e chegada dos turistas 

17. Zagueiro Henrique admite ansiedade por 
centenário palmeirense 

18. Sebastian Vettel admite ansiedade por 
Ricciardo na Red Bull 

19. Renatinho pede para torcida controlar 
ansiedade por gols do Santa Cruz 

20. Como controlar a ansiedade por comida 

21. Ansiedade por promoção pode prejudicar 
sua carreira 

22. Maurício nega ansiedade por título ou 
prêmio milionário 

23. Felipão revela ansiedade por Copa 

24. Ansiedade por prova valendo vaga na final 
toma conta dos participantes 

25. Raquel Bertani revela ansiedade por estrear 
nas telinhas em Guerra dos Sexos 

26. A época dos vestibulares exige controle da 
ansiedade de estudantes e dos pais 

27. Como controlar a ansiedade de comer 

28. Veja dez dicas para dominar a ansiedade de 
fim de ano 

29. Como controlar a ansiedade de aproximação 

30. Volante demonstra ansiedade de jogar na 
Arena Corinthians 

 
 
ANSIEDADE É OBJETO INDESEJADO 
 
 
ANSIEDADE É UM INIMIGO 
 
ANSIEDADE É OBJETO 
ANSIEDADE É OBJETO 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
 
 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO 
 
ANSIEDADE É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM ADVERSÁRIO 
 
 
 
SITUAÇAO PSICOLÓGICA É CLIMA 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
 
 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM ADVERSÁRIO 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 



172 

 

 
31. Dicas para prevenir a ansiedade de vôo 

32. A ansiedade toma conta de mim como um 
resfriado vindo em má hora 

33. Charles do Bronx comenta ansiedade de 
lutar no Brasil pelo UFC 

34. Um campo onde a ansiedade de desempenho 
frequentemente se manifesta é o sexual 

35. 10 momentos para estimular a ansiedade de 
escritores novatos 

36. Fãs vivem momentos de comoção e 
ansiedade com o último dia do Rock in Rio 

37. Espionagem provoca ‘pico de ansiedade’ 
com serviços na nuvem no Brasil 

38. Fernandinho revela ansiedade com inscrição 
no Mundial de Clubes 

39. Como diminuir a ansiedade com a respiração 
e a meditação 

40. Rodrigo Souza demonstra ansiedade com 
possibilidade de acerto com o Flamengo 

41. Controle a ansiedade com exercícios simples 

42. Vença a ansiedade com a oração 

43. Juninho admite ansiedade com acesso à 
Serie A 

44. A ansiedade com as redes sociais está 
afetando sua vida real? 

45. Fernandinho vive misto de confiança e 
ansiedade com a camisa do Atlético  

46. Ânsia para defender padrinhos faz 
vereadores se estranharem na Câmara 

47. Felipe Azevedo espera “matar” ânsia por 
acesso no sábado 

48. Abraçando a ânsia por tudo 

49. Quem não sente a ânsia de ser mais, não 
chegará a ser nada 

50. Enquanto não superarmos a ânsia do amor 
sem limites, não poderemos crescer emocionalmente 

51. Barbosa tem ânsia de aparecer como Charles 
Bronson 

52. De um país onde não se corre com ânsia para 
coisa alguma 

53. Parlamentares cometem erro na ânsia para 
derrubar veto de Dilma sobre royalties 

54. Estudo indica que meditação ajuda a 
diminuir ânsia por cigarro 

55. Como acabar com a ânsia para comer e a 
ansiedade generalizada 

56. Quão ansioso você é? 

57. Estou ansioso para sair na porrada 

58. Quando estou ansioso sobre ficar doente, eu 
luto contra a incredulidade 

59. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar 
irritado algumas vezes 

60. Eu sou ansioso, mas quero mudar 

61. O livro acalma meu ansioso coração 
 

 
ANSIEDADE É UM OBJETO INDESEJADO 
 
A ANSIEDADE É UMA PESSOA 
 
 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
TEMPERAMENTAL 
 
 
 
ANSIEDADE É FORÇA DE REAÇÃO 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM INIMIGO 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
 
 
ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA 
MISTURÁVEL 
 
ÂNSIA É UMA PESSOA 
 
ÂNSIA É UM ORGANISMO VIVO 
 
ÂNSIA É UMA PESSOA 
 
 
 
ÂNSIA É OBSTÁCULO 
EXISTÊNCIA DA ÂNSIA É POSSE DE UM 
OBJETO 
 
 
 
 
 
 
ÂNSIA É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ÂNSIA É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
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62. Se você está ansioso pelo sorteio da Copa, 
não abra o link 

63. Uso frequente de celular deixa jovem mais 
ansioso e infeliz 

64. Você só fica ansioso porque pensa demais no 
futuro 

65. Ficar ansioso indica falta de fé? 

66. Luan Santana está ansioso para tirar férias 

67. É normal ficar ansioso com álcool? 

68. Atacante Léo mostra-se ansioso com 
possibilidade de ser titular no próximo jogo 

69. Vivo ansioso com o que acontecerá com o 
meu futuro 

70. Paulinho está ansioso por jogar primeira 
Libertadores da carreira 

71. Não ande ansioso por coisa alguma 

72. Estou ansiosa para meu casamento 

73. Você é ansiosa demais? 

74. Ellen Cardoso, conhecida como Mulher 
Moranguinho, já está ansiosa com os preparativos 
para o casamento com Naldo. 

75. Sou bastante ansiosa. Gostaria de me livrar 
disso 

76. Ando muito ansiosa e comendo muito sem 
estar com fome 

77. Estou em uma fase super ansiosa 

78. Será que eu sou uma pessoa ansiosa demais? 

79. Aguardando ansiosa para a chegada de mais 
um meninão a esse mundo 

80. Os 30 anos me deixaram menos ansiosa 

81. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa 

82. Olhar muito para o espelho deixa a pessoa 
mais ansiosa e deprimida 

83. Estou muito ansiosa com esse nosso 
primeiro beijo 

84. Fernanda Souza afirma que não está ansiosa 
com o casamento 

85. Rainha está ansiosa com a chegada de bebê 
real 

86. Ela estava muito ansiosa por esta festa 

87. Estou ansiosa por esse momento 

88. A ansiedade aumenta com as proximidades 
de um casamento 

89. Maracanã provoca encantamento e aumenta 
ansiedade da seleção 

90. Jogadores da Ponte espantam ansiedade às 
vésperas da final da Sul-Americana 

91. Felicidade, ansiedade e muito, muito prazer 
por ser mãe 

92. A cada jogo minha ansiedade aumenta 

93. Qual o seu grau de ansiedade em relação à 
viagem? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
TEMPERAMENTAL 
 
 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
ANSIEDADE É UMA ENTIDADE MENSURÁVEL 
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94. Consultora dá dicas para diminuir a 
ansiedade pré-casamento 

95. Dicas para acalmar a ansiedade pré-
casamento 

96. Jogadores não escondem a ansiedade para 
despedida da torcida 

97. Como diminuir a ansiedade, se ele ainda não 
te pediu em casamento 

98. Jesualdo diz que derrotas trazem ansiedade, 
mas jogadores estão tranqüilos 

99. Exatamente 3 dias para meu grande dia, e a 
ansiedade consome minha pessoa 

100. Jogadores do Sampaio controlam a 
ansiedade antes da final da Série C 

101. Dicas para você controlar a ansiedade antes 
do casamento 

102. Nunca na minha vida senti tanta felicidade, 
tanta ansiedade, tanto nervosismo e euforia 

103. Como controlar a ansiedade antes do 
casamento 

104. Como combater a ansiedade e o ataque às 
guloseimas antes do casamento 

105. Chegada de um irmão caçula gera ansiedade 
e insegurança nos primogênitos 

106. Após derrota, Alan Kardec admite ansiedade 
por chegada do Mundial 

107. ‘Ansiedade está grande’, diz Natália 
Guimarães sobre chegada de gêmeas 

108. A ansiedade existe sim e com todas as 
pacientes que realizam cirurgia plástica 

109. Bruno Mars é pura ansiedade para sua 
estreia na premiação 

110. O primeiro encontro costuma ser aquela 
mistura de nervosismo, ansiedade e, como se não 
bastassem, ainda tem o frio na barriga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ANSIEDADE É UMA PESSOA 
TEMPERAMENTAL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO 
 
ANSIEDADE É CONTEÚDO NO RECIPIENTE 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO 
 
 
ANSIEDADE É UMA ENTIDADE DESTRUTIVA 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UMA ENTIDADE 
QUANTIFICÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO CONTROLÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM INIMIGO 
 
ANSIEDADE É UM ORGANISMO VIVO 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO INCONTESTÁVEL 
 
ANSIEDADE É UM OBJETO EM EXPANSÃO 
 
 
 
 
ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA PURA 
 
ANSIEDADE É UMA SUBSTÂNCIA 
MISTURÁVEL 
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ANEXOS 
 
 

Textos do CORPUS A 
 
 
TEXTO 1 (integralmente no 3º capítulo deste estudo) 
 
 
TEXTO 2 
 
Médicos da Inglaterra vão receitar livros de autoajuda  
HARVEY MORRIS 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1232726-medicos-da-inglaterra-vao-receitar-livros-de-

autoajuda.shtml 
Publicado: 19/02/2013 - 05h34 
 
Médicos da Inglaterra vão prescrever livros, além de medicamentos, para pacientes com ansiedade e 

depressão.  
Numa iniciativa endossada pelo governo e que tem o apoio de associações médicas, médicos vão 

encaminhar pacientes a bibliotecas em busca de uma série de títulos de autoajuda voltados a pessoas com 
problemas de saúde mental entre leves e moderados.  

Os pacientes também estão sendo encorajados a buscar o que a revista "The Bookseller" descreve como 
"romances e livros de poesia edificantes ou inspiradores".  

Destacando a capacidade terapêutica da literatura, a organização Reading Agency (que promove a 
leitura no Reino Unido) citou pesquisas indicando que ler reduz os níveis de estresse em 67%.  

A entidade --que é parceira do programa "Livros sob Receita", anunciado no início deste mês-- disse 
que, de acordo com o "New England Journal of Medicine", a leitura reduz o risco de demência em mais de um 
terço.  

PRESCRIÇÃO MÉDICA  
A lista dos 30 títulos de autoajuda que estarão disponíveis sob receita a partir de maio inclui obras como 

"The Feeling Good Handbook" (manual para se sentir bem), "How to Stop Worrying" (como deixar de se 
preocupar) e "Overcoming Anger and Irritability" (superando a raiva e a irritabilidade).  

"Há evidências crescentes de que obras de autoajuda podem beneficiar quem tem problemas de saúde 
mental", disse Miranda McKearney, diretora da Reading Agency.  

Os doentes frequentemente recorrem à internet para buscar orientações às vezes pouco confiáveis sobre 
sintomas e curas. Agora os médicos poderão emitir uma receita com a qual os pacientes ganharão inscrição 
imediata em sua biblioteca local e acesso a títulos recomendados.  

É a primeira iniciativa de biblioterapia a ganhar apoio oficial de autoridades de saúde e bibliotecas.  
Os responsáveis por campanhas de promoção de bibliotecas públicas aplaudiram o programa, mas 

acham que não está sendo feito o suficiente para proteger as próprias bibliotecas. Duzentas instituições foram 
fechadas no ano passado, e outras 300 correm o risco de fechar ou de ser entregues aos cuidados de voluntários 
neste ano.  

Enquanto isso, a Reading Agency redigiu uma lista básica de livros inspiradores que promovem o bem-
estar do leitor. A lista inclui clássicos conhecidos como "O Jardim Secreto", de Frances Hodgson Burnett, e 
títulos alegres de autores como Bill Bryson, que escreveu best-sellers de humor.  

A iniciativa foi paga pelo Conselho de Artes da Inglaterra, que distribui verbas públicas para projetos de 
arte. Segundo a Reading Agency, o país gasta US$ 22 bilhões por ano com tratamentos de doenças mentais.  

Então pessoas que sofrem depressão ou ataques de pânico serão aconselhadas a lerem? Ou a 
recomendação não passa de um novo modismo na busca de uma alternativa a medicações de alto custo?  

O projeto está pedindo sugestões de livros que aliviam o estresse, que podem ser enviadas pelo Twitter 
com a "hashtag" #moodboosting.  

Tradução de CLARA ALLAIN.  
 
 

TEXTO 3 
 
Componente da maconha alivia fobia social  
ARARIPE CASTILHO 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1174013-componente-da-maconha-alivia-fobia-

social.shtml 
Publicado: 24/10/2012 - 05h05 
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Um componente da Cannabis sativa --a popular maconha-- é capaz de reduzir a ansiedade de pessoas 

que sofrem de um transtorno psiquiátrico conhecido como fobia social, diz um estudo da USP de Ribeirão Preto.  
Não significa que o uso da erva sirva de tratamento para esse mal. A pesquisa analisou resultados 

apenas do composto canabidiol, em doses de 600 mg, pela via oral.  
De acordo com o pesquisador Mateus Bergamaschi, que fez o trabalho como tese de doutorado, estudos 

anteriores já apontavam a redução da ansiedade, mas só em pessoas sem transtornos.  
O ineditismo da pesquisa, segundo ele, foi o uso da substância em universitários com a fobia social e 

que nunca tinham sido tratados.  
"Observamos que apenas uma dose, de 600 mg, já foi suficiente para reduzir o medo dessas pessoas", 

disse.  
O estudo envolveu 36 universitários, sendo 24 com o transtorno psiquiátrico. "Vimos que o composto 

não produziu efeitos colaterais", afirmou Bergamaschi.  
Após duas horas da distribuição do canabidiol, as pessoas tinham dois minutos para elaborar um 

discurso sobre transporte.  
A pessoa era informada de que o discurso estava sendo gravado. O voluntário tinha de se apresentar 

diante de uma câmera enquanto via sua própria imagem.  
O próximo passo é avaliar o uso crônico da substância.  

 
 

TEXTO 4 
 
Ansiedade é mais comum que déficit de atenção em crianças 
VIVIANE NOGUEIRA 
http://oglobo.globo.com/saude/ansiedade-mais-comum-que-deficit-de-atencao-em-criancas-7976200 
Publicado: 30/03/13 - 14h00. 
 
A ansiedade é o transtorno mais comum em crianças, sendo duas vezes mais requente que o transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e que o autismo, tanto de forma isolada ou em conjunto. E vem 
aparecendo cada vez mais cedo, de acordo com o psiquiatra Fábio Barbirato, coordenador dos departamentos de 
Psiquiatria Infantil da Santa Casa de Misericórdia e da Associação de Psiquiatria do Rio de Janeiro. 

Segundo ele, a Academia Americana de Psiquiatria Infantil, em um simpósio para profissionais, este 
mês, concluiu com base em estudos de 20 anos que a terapia cognitivo-comportamental é tão eficaz quanto 
medicamentos para tratar quadros de ansiedade, demorando um pouco mais para dar resultado, mas sem o efeito 
colateral das recaídas. 

O autismo e o TDAH são bem catalogados e incomodam os pais e as pessoas que convivem com a 
criança, já a ansiedade é internalizante e pode ser confundida com TDAH, birra e depressão – explica Barbirato, 
que na terça-feira inicia na Casa do Saber o curso “Mães e pais tigres – Rigidez e disciplina na educação dos 
filhos”. 

A ansiedade na infância pode predizer quadros de depressão, bipolaridade e pânico em adultos. A causa 
é genética, mas fatores de estresse antecipam os sintomas, que apareceriam só aos 15 anos para a idade da pré-
escola — diz ele. 

Espaço para brincadeiras 
O acúmulo de tarefas dos pequenos pode ser um sinal de alerta de que alguma coisa vai mal. Escola, 

atividade física, música e inglês na idade pré-escolar é demais, segundo o psiquiatra, além de gerar ansiedade e 
uma competitividade desnecessária. 

- Criança tem que brincar – diz. 
Nos EUA um estudo de 2010 aponta 13% de ansiosos entre 6 e 16 anos, sendo que na década de 1980 

esse índice era de 7,4%. No Brasil, dados de 2004 identificam 4,6% de crianças entre 6 e 12 anos com quadro de 
ansiedade e 6,6% de adolescentes entre 12 e 17 anos com o transtorno, sem dados comparativos anteriores. 

Sintomas físicos 
Em geral os sintomas da ansiedade em crianças são físicos, como dor de cabeça, febre, vômito, 

taquicardia, pesadelo. Mas variam de acordo com a faixa etária, e em adolescentes podem aparecer como 
irritabilidade. Na pré-escola são identificados medos mensuráveis, como não dormir no escuro ou não querer se 
afastar dos pais. A grande diferença entre o normal e o patológico é o prejuízo que a criança tem. 

- Essa criança que, com 3 anos, tem medo de atravessar o corredor para ir ao banheiro, aos 4, 5 anos faz 
xixi na calça para não enfrentar o corredor — exemplifica o médico. — A vantagem é que hoje conseguimos 
diagnosticar e tratar isso muito precocemente, a partir dos 3 anos. 
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TEXTO 5 
 
Transtornos de ansiedade, fobia e pânico... Estudantes podem ser vítimas da tensão pré-vestibular 
LAURO NETO  
http://oglobo.globo.com/educacao/transtornos-de-ansiedade-fobia-panico-estudantes-podem-ser-

vitimas-da-tensao-pre-vestibular-3133065 
Publicado: 28/07/09 - 0h00 Atualizado: 28/07/09 - 0h00  

 
Vestibulandos ansiosos - As alunas Mariana Sepulveda e Juliana Machado de Carvalho têm 

transtornos de ansiedade e buscam tratamento com psicólogos e dermatologistas. Foto Ana Branco Agencia O 
Globo  

 
RIO - Vestibular e ansiedade são duas palavras que andam juntas, não tem jeito. O problema é quando 

aquele friozinho na barriga, comum no dia da prova, se transforma em um problema de saúde. Segundo 
especialistas da Santa Casa, a ansiedade é uma das principais responsáveis por problemas de saúde dos 
vestibulandos.  

Mariana Sepulveda sentiu isso na pele. Na véspera do 1º exame de qualificação da Uerj foi internada, 
depois de uma semana de febre alta. Candidata a uma vaga em Engenharia pelo segundo ano, ela conta que não é 
a primeira vez que a ansiedade a atrapalha: 

- No ano passado, passei mal na véspera de uma prova. Este ano estava com dor de garganta, mas fiz 
exames e nada foi detectado. Fiz a prova e melhorei. Descobri que era de fundo nervoso. Vou fazer um 
tratamento psicológico - diz.  

Segundo Patrícia Tasca, psicóloga da Santa Casa, os problemas mais comuns entre vestibulandos são 
fobia, pânico e transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Segundo ela, os sintomas são parecidos: 
taquicardia, mão suando, perna tremendo, respiração ofegante, tensão muscular... 

- A fobia está associada a um objeto específico, como o medo do ambiente escolar. No pânico e no 
TAG, os sintomas podem pegar a pessoa de surpresa e incapacitá-la para seus compromissos. A ansiedade pode 
gerar confusões e esquecimento - explica Patrícia. 

E não só a mente sofre com isso. A psicóloga acrescenta que pessoas mais frágeis tendem a somatizar, 
tendo reações negativas nos sistemas respiratório e digestivo. José Galvão Alves, chefe do serviço da clínica 
médica da Santa Casa, alerta que uma doença comum entre vestibulandos é a dispepsia funcional, que apresenta 
os mesmos sintomas da gastrite: dor de estômago, desconforto, náuseas e vômitos. 

- Mas, na endoscopia, não se encontra qualquer tipo de anomalia. O tratamento é feito com ansiolíticos 
e apoio psicológico - diz Galvão.  

Juliana Machado, que tenta uma vaga em Medicina pela terceira vez, enfrentou diferentes problemas: 
no primeiro vestibular teve gastrite; no segundo, dores de cabeça; e, agora, conjuntivite alérgica. 

- Sempre fui muito ansiosa. Na véspera da UFRJ, no ano passado, tive uma crise de choro, e, na última 
prova da Uerj, deu branco na parte que eu mais sabia. Já fui a um psicólogo, mas tive que parar o tratamento para 
estudar. 

Para acalmar os ânimos dos vestibulandos, o Colégio Anglo-Americano introduziu aulas de ioga. 
Débora Santos, Patricia Brito e Andressa Nobre não perdem uma.  

- O meu problema é o nervosismo. Como a ioga trabalha a respiração, tenho conseguido me concentrar 
mais e ficar calma nas provas - diz Patricia.  
 
 

TEXTO 6 
 
Uma dose de música para reduzir a ansiedade 
EDIANE MEROLA 
http://oglobo.globo.com/rio/uma-dose-de-musica-para-reduzir-ansiedade-7478389 
Publicado: 3/02/13 - 0h04 Atualizado: 3/02/13 - 7h47  
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Novo ritmo. Um médico conversa com uma paciente ao som do violão Eduardo Naddar 
 
RIO - O coração de quem aguarda a realização de um exame, mesmo que seja um simples check-up de 

rotina, geralmente bate mais acelerado. Para mudar o ritmo da pulsação, uma clínica carioca tem usado música 
instrumental como remédio para reduzir o estresse de seus pacientes. A iniciativa, administrada em doses diárias, 
duas vezes ao dia, tem surtido efeito entre clientes mais ansiosos, que em silêncio apreciam apresentações de 
violino, violão, flauta e harpa. 

Desde novembro, seis músicos se revezam nesta tarefa, pioneira em clínicas no Rio. O palco desses 
artistas é a sala de espera das unidades Barra e Rio Sul da Med-Rio Check-Up, que atua no mercado há 22 anos e 
trabalha, principalmente, com executivos encaminhados por suas empresas para a avaliação de saúde anual. Na 
plateia, muitos insistem em aproveitar o tempo livre usando celular, tablets, lendo jornais. Mas até quem parece 
não estar muito ligado na música, recebe os benefícios de cada acorde, segundo o violonista Gabriel Lucena, que 
desde janeiro toca três vezes por semana, na Barra: 

— Mesmo que a pessoa não esteja com 100% de atenção na música, ela ajuda na respiração, acalma o 
coração — garante Gabriel, músico formado pela Unirio. 

A apresentação, de uma hora, ocorre no intervalo dos exames, quando é servido um lanche para os 
pacientes. Diretor médico da clínica, o doutor Gilberto Ururahy diz que decidiu implantar a novidade ao 
perceber que alguns clientes ficavam mais ansiosos diante do desconhecido: 

— Música acaricia a alma, faz o indivíduo recordar seus sentimentos, voltar ao passado, a uma viagem, 
um namoro, um filme. Assim ele relaxa — conta o médico, acrescentando que algumas músicas fazem sucesso 
entre o público. — Já percebi que gostam quando tocam "Por una cabeza", de Carlos Gardel. 

O repertório, em geral, é pré-definido pelos músicos. Gabriel, por exemplo, estuda peças renascentistas 
e aproveita para praticar o repertório do século XIX, do compositor espanhol Luis Milan. Mas ele também inclui 
clássicos brasileiros, de Tom Jobim, Baden Pawelle João Pernambuco. Uma vez, um paciente pediu para ele 
tocar samba: 

— Geralmente não saímos da programação, mas o senhor queria cantar e eu fiz o acompanhamento. As 
pessoas observam mais, não interagem muito, mas já vieram até me perguntar sobre partituras, perguntam se eu 
tenho cartão. 

A iniciativa, que faz bem aos pacientes, também é saudável para os músicos, diz Ururahy: 
— Trabalhamos com jovens talentos, alguns são recém-formados. É mais um mercado que se abre, eles 

conhecem pessoas, fazem contatos. Um deles já foi convidado para tocar num casamento. 
Para desacelerar o coração 
Em todo o mundo, pesquisas já apontaram que músicas lentas ajudam a desacelerar o coração e baixam 

a pressão sanguínea. A atividade praticada na clínica, no entanto, só não pode ser considerada musicoterapia, 
segundo a professora Lia Rejane MendesBarcellos, que coordena uma pós-graduação na área no Conservatório 
Brasileiro de Música. Mas ela assina embaixo da iniciativa do doutor: 

— Sem dúvida música é algo que reduz a ansiedade causada por exames. É uma iniciativa pioneira, que 
ajuda pessoas num momento delicado. Na musicoterapia, por exemplo, a música utilizada é indicada pelo 
paciente ou pessoas próximas a ele, e há acompanhamento terapêutico. Mas se um cliente ou outro se anima, 
pede para cantar, de certa forma ele também está praticando um pouco da musicoterapia. 

Gerente da comunicação da Odebrecht Óleo e Gás, Bárbara Nitto fez seu check-up na quinta-feira e 
ficou só observando a apresentação, que começou quando ela ainda estava em atendimento: 

— Comecei a ouvir o som de um violino e o médico explicou do que se tratava. Achei muito bom, pois 
música faz parte do meu dia a dia, ela me acalma. Não sei se terá o poder de mudar o resultado dos exames, mas 
com certeza me deixou mais calma na hora da avaliação. 
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TEXTO 7 
 
A ansiedade em um mundo de perigos reais  
PETER CATAPANO do “New York Times” 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1217820-ansiedade-e-a-condicao-de-saude-mental-

mais-comum-nos-eua.shtml 
Publicado: 21/01/2013 - 04h05 
 
O jovem golfista profissional Charlie Beljan deveria estar se divertindo no campo na Flórida, em 

novembro passado, quando se encaminhava para a sua primeira vitória no torneio PGA. Em vez disso, porém, 
passou o tempo todo pensando que ia morrer.  

O medo tomou conta dele entre um buraco e o seguinte: Beljan, 28, tinha a certeza de que estava tendo 
um ataque cardíaco. Seu pulso ficou acelerado, e seu coração batia descompassadamente. Depois da primeira 
rodada, ele saiu do campo de golfe numa ambulância. Examinado no hospital, estava ótimo. Ele tinha sofrido um 
ataque de pânico.  

Beljan retornou ao campo e venceu o torneio, mas passou o tempo inteiro fazendo grande esforço para 
permanecer em pé. "Lá fora, no campo, eu estava chorando de medo de que aquela sensação voltasse", contou ao 
"New York Times".  

Sua reação é compreensível: num mundo onde o perigo realmente nos espreita (como mudanças 
climáticas e epidemias de gripe) e a tragédia pode de fato nos atingir (acidentes, guerras e massacres), o medo 
descontrolado de um ataque de pânico -um episódio neuroquímico que provoca uma reação de fuga, sem motivo 
evidente- é especialmente desorientador. Mas não é incomum. Cerca de 40 milhões de adultos americanos vivem 
alguma forma de ansiedade, fazendo desta a condição de saúde mental mais comum nos Estados Unidos.  

O medo de situações de perigo (um terremoto ou uma cobra venenosa diante de nós) é normal e é visto 
como uma característica evolutiva que faz parte da capacidade de sobrevivência. A ansiedade ocorre quando 
qualquer medo, seja ele racional ou não, interfere na vida cotidiana.  

Mas Beljan poderia ser visto como novato. Um mestre real da preocupação, como o cineasta e roteirista 
Woody Allen, abraça seu medo -em seu caso, a hipocondria- e o utiliza para arrancar gargalhadas.  

"Quando entro em pânico por sintomas que não exigem mais que uma aspirina ou uma pomada de 
calamina, do que é que tenho medo realmente? Acho que da morte", escreveu Allen no "NYT".  

"Sempre senti um medo animal da morte. A única coisa que considero pior do que ela é ser obrigado a 
assistir sentado a um concerto de rock, do começo ao fim."  

A ansiedade lidera a lista de transtornos mentais em quase todos os países desenvolvidos. Mas algumas 
pessoas acham que o modo de vida americano, com sua adoração da "busca da felicidade", representa uma 
prescrição nacional de preocupação.  

A britânica Ruth Whippman escreveu no "New York Times": "Na América, a felicidade dá trabalho. 
Trabalho intensivo, de roer os dentes, feito em seminários motivacionais e sessões de terapia, em retiros de 
meditação e livrarias de aeroporto. Para a esquerda, há a ioga, para a direita, Jesus. Ninguém escapa desse 
trabalho".  

A ansiedade pode ter um caráter nacional, não desvinculado de fatos e histórico. Acontecimentos 
traumáticos, como guerras, desastres naturais e colapsos econômicos -como os da Grécia e da Espanha, que 
agora ameaçam a estabilidade da Europa- podem contaminar uma psique nacional.  

Em lugares onde a longa sombra do Holocausto ainda não se dissipou e onde a violência imprevisível 
de facções da extrema direita ainda ameaça muitos grupos étnicos, a ansiedade pode ser fantasmática ou muito 
real.  

Quanto a Charlie Beljan, o fato de seu ataque de pânico ter ido a público o levou a ser conhecido como 
representante talentoso e simpático das pessoas com transtornos de ansiedade, que, com frequência, sentem-se 
intensamente isoladas.  

A vitória no torneio de golfe lhe valeu um cheque de US$ 846 mil e, talvez por apenas algum tempo, 
um pouco de paz de espírito.  
 
 

TEXTO 8 
 
Uso do Facebook piora o estado de humor das pessoas, diz estudo  
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/08/1326430-uso-do-facebook-piora-o-estado-de-

humor-das-pessoas-diz-estudo.shtml 
Publicado: 14/08/2013 - 18h00  
 
Um experimento que monitorou o estado de espírito de 82 pessoas durante duas semanas sugere que o 

uso do Facebook está correlacionado à tristeza e à ansiedade.  
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Ethan Kross, psicólogo da Universidade de Michigan (EUA), pediu aos voluntários que relatassem seu 
humor a cada cinco horas por meio de mensagens de texto e dissessem o que estavam fazendo. Cada vez que as 
pessoas acessavam o site da rede social, a probabilidade de começarem a se sentir mal aumentava.  

Um estudo descrevendo o trabalho está na edição de hoje da revista "PLoS One". Segundo os cientistas, 
a correlação estatística entre o uso de Facebook e o declínio do bem estar afetivo é forte: há menos de 2% de 
probabilidade de que o resultado do estudo tenha sido coincidência.  

Kross ainda não oferece uma explicação sobre por que o uso da rede social tem uma associação tão 
forte com o baixo astral. Uma das suspeitas é de que o Facebook favoreça o usuário a fazer comparações que o 
aborrecem.  

Um trabalho da psicóloga Hui-Tzu Grace Chou, da Universidade do Vale de Utah, já havia observado 
essa tendência no ano passado. O problema foi descrito num estudo intitulado "'Eles são mais felizes e têm vidas 
melhores que a minha': O impacto do uso do Facebook na percepção sobre a vida alheia."  

ONLINE x OFFLINE  
O trabalho de Kross reproduziu resultados vistos em outros experimentos de psicologia, mas foi o 

primeiro a eliminar a possibilidade de as alterações de humor estarem associadas a fatores externos não 
controlados.  

Segundo Kross, existia a suspeita de que a associação entre tristeza/ansiedade e o Facebook tivesse uma 
correlação inversa, e que na verdade as pessoas estivessem acessando o site porque estava tristes, não o 
contrário.  

Outra hipótese alternativa era a de que era a natureza das interações sociais que as pessoas estavam 
tendo --não o Facebook-- seria a origem do estado de humor ruim.  

Esses dois fatores, porém, foram eliminados da pesquisa, que também monitorou pessoas que não 
estavam usando o Facebook. Uma possibilidade é que o uso do site esteja reduzindo a taxa de atividades físicas 
das pessoas, algo que também está associado ao mau humor, um fator que não foi considerado na nova pesquisa.  

Kross, porém, defende sua conclusão. "Em vez de melhorar o bem estar, como fazem de modo intenso 
as interações frequentes por redes sociais 'offline', essa descoberta demonstra que interagir com o Facebook 
prevê a possibilidade de um resultado oposto para adultos jovens --isso piora o bem estar."  
 
 

TEXTO 9 
 
Professor conta como conseguiu superar um transtorno de ansiedade com autorretratos 
FLÁVIA MILHORANCE 
http://oglobo.globo.com/saude/professor-conta-como-conseguiu-superar-um-transtorno-de-ansiedade-
com-autorretratos-9332087 
Publicado: 3/08/13 - 14h00 Atualizado: 6/08/13 - 11h52  
 
• Distúrbio atinge cerca de 12% dos brasileiros, segundo o Instituto de Psiquiatria da USP e abrange 
fobias e síndrome do pânico 

 
A maior parte das fotografias de Luiz Alberto Guimarães enquanto sofria crises de pânico foi feita no 

muro da casa da mãe Fabio Seixo  
 
Luiz Alberto Guimarães não sabe ao certo como tudo começou. Lembra de uma vez quando se dirigia 

para dar uma palestra em Niterói, onde sempre morou. No caminho, a pé, o lugar antes familiar lhe pareceu 
totalmente estranho. Não sabia mais onde estava. “Era uma confusão mental”, conta. Começou a suar, e o 
coração acelerou de tal forma que ele deu meia volta. Logo, estava aos prantos. Aquela não tinha sido a primeira 
vez. A verdade é que ali ele viu que tinha ultrapassado algum tipo de fronteira da mente, estava dentro de algum 
labirinto difícil de sair.  

Professor de física, Luiz sempre precisou enfrentar plateias. E gostava. Aliás, adorava. Era aquele tipo 
de professor que acompanhava as turmas em excursões, como uma que levou 120 alunos a Porto Seguro. Era 
criativo: uma vez levou uma pedra para a sala. Deixou em sua mesa até que, no fim da aula, um aluno perguntou: 
“mas ela é para quê, professor”? “Para nada, só queria mantê-los atentos”, respondeu. Chegou a lançar dois 
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livros de física para alunos do Ensino Médio. Uma vez, em 1997, justamente por causa de um desses 
lançamentos, Luiz precisou falar para 400 alunos fora de sua cidade e lembra de quase não ter discursado. 

- Deu um curto-circuito, como se toda a informação que existe entrasse no cérebro - conta. 
Depois vieram sonhos em que era professor de inglês mas não sabia falar uma só palavra da língua. 

Tudo isso culminou, em 2003, com a aposentadoria, pois ele não conseguia mais entrar em sala de aula. 
Luiz foi a diferentes especialistas, de neurologistas e terapeutas cognitivo-comportamentais a 

psiquiatras. Chegaram a falar em síndrome do pânico, mas o diagnóstico não foi fechado. Era algum transtorno 
de ansiedade, grupo que atinge cerca de 12% dos brasileiros, segundo o Instituto de Psiquiatria da USP, e 
abrange, além do pânico, fobias específicas e a agorafobia. 

- Há casos clássicos, óbvios de se diagnosticar. Mas muitas vezes não dá, são quadros mistos, confusos - 
explica a psiquiatra Analice Gigliotti, diretora do Espaço Clif. - O problema da psiquiatria é que ela enfrenta 
uma grande limitação se comparada a outras ciências. Na medicina, existem marcadores biológicos para apontar 
o problema. Há o exame de sangue, o raio-X. Na psiquiatria, isto é feito a partir de critérios, que até avançaram 
ao longo do tempo. Há 30 anos, por exemplo, um esquizofrênico no Brasil poderia ser visto como deprimido nos 
EUA. Agora, o próximo passo é definir os marcadores, pois ainda existe muita dúvida de diagnóstico. 

Apesar de avanços da neurociência, principalmente na última década, o cérebro continua uma caixa-
preta para cientistas de todo o mundo. Projetos caríssimos tentam desvendar estes segredos, como o europeu 
“Cérebro Humano”, que receberá o equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão para fazer simulações cerebrais usando 
supercomputadores; ou o americano “Brain”, aprovado pelo presidente Barack Obama, com recursos de US$ 
100 milhões. 

O autorretrato e o enfrentamento 
Enquanto engatinhamos no conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, as saídas individuais de 

quem sofre com distúrbios muitas vezes fogem do padrão. Luiz conta que, isolado entre quatro paredes, se viu 
fotografando. Ele, que já tinha contato com a técnica, construiu sua própria câmera pinhole, usando caixa de 
papelão, fita adesiva preta e filme de papel. Na tentativa e erro, chegou a um tempo de exposição de até oito 
minutos necessários para fixar a imagem no negativo. Neste período, Luiz ficava imóvel diante do aparelho. 

- Olhando para trás, acho que isto me ajudou muito na superação de tudo. Eu estava colocando para fora 
aquele medo doentio de exposição, pois para fazer o retrato eu tinha que me encarar - lembra ele, que também 
usava remédios e fazia terapia. 

O método descoberto por acaso por ele é entendido por diferentes pontos de vista de especialistas. 
- Na terapia cognitivo-comportamental, o tratamento prevê uma exposição progressiva ao medo. Ele 

pode ter entendido o autorretrato como um primeiro passo para se expor. Ele observava a si mesmo e 
progressivamente ia se expondo mais e mais - diz Analice. 

O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo Silva, explica que, no caso de 
uma síndrome do pânico, há um mau gerenciamento da adrenalina pelo cérebro, e isso faz com que a descarga 
desta substância aconteça em momentos que não deveria. Segundo ele, esse desequilíbrio só consegue ser 
restabelecido com remédio, é uma doença. 

- Para os pacientes, nunca é o remédio que resolve, é sempre uma terapia, um centro espírita, uma coisa 
qualquer - afirma o psiquiatra. 

O tratamento de transtornos de ansiedade a partir de processos artísticos vem sendo citado em estudos 
publicados na “Journal of the American Art Therapy Association”, mas ainda são insuficientes. Tampouco Luiz 
ou especialistas dizem que ele está curado. Ele não baixa a guarda, já que o transtorno de ansiedade tem 
predisposições genéticas: o pai e o tio dele sofriam do que, na época, chamava-se “doença dos nervos”. E o 
distúrbio geralmente é desencadeado a partir da exposição a determinadas situações, como a necessidade de 
enfrentar o público, o tipo de educação ou traumas na infância. 

Fotos ‘perderam sentido’ depois de crise 
As fotos foram produzidas até 2011, quando Luiz conseguiu voltar a falar em público. Hoje, além de 

palestras, ele faz vídeos de física e os coloca no Youtube. Já tentou retomar os autorretratos mas eles “perderam 
o sentido”. 

O resultado que ficou daquela época são fotografias comoventes, que expressam sentimentos difíceis de 
explicar. Nelas, há a necessidade de proteção, como no útero materno; a solidão de quem estava divorciado; e a 
dificuldade de se colocar diante dos outros. A maioria foi feita num muro da casa da mãe, onde Luiz voltou a 
morar durante o processo e onde as memórias da criação de 11 filhos ficaram marcadas. Agora, o projeto em 
andamento é, com a pinhole, fotografar paisagens. Não quer mais ficar em casa. 

Saiba mais sobre o transtorno de ansiedade 
É um termo que abrange diferentes distúrbios caracterizados pela preocupação excessiva, inquietação, 

apreensão e medo sobre as incertezas futuras, devido a eventos reais ou imaginárias, que podem afetar a saúde 
física e psicológica. Segundo o Instituto de Psiquiatria da USP, ele atinge 12% dos brasileiros, índice abaixo dos 
18% de americanos e 14% de europeus, de acordo com dados dos arquivos de psiquiatria da "Journal of the 
American Medical Association". 

Este ano, a quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) - da 
Associação Americana de Psiquiatria, conhecida como a bíblia destes profissionais e usada por médicos e 
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pesquisadores de todo o mundo - modificou alguns dos critérios de diagnóstico do transtorno. Não fazem mais 
parte do grupo o transtorno obsessivo compulsivo (TOC) e o transtorno do estresse pós-traumático, que 
ganharam parágrafos próprios no livro. 

A nomenclatura transtorno de ansiedade abrange, portanto, a agorafobia, fobias social, fobias 
específicas e distúrbio do pânico. Para serem diagnosticadas clinicamente, o paciente deve estar há mais de seis 
meses com os sintomas. Há casos em que o diagnóstico é misto e não aponta para um único problema. Acredita-
se em causas genéticas, mas também estão sendo investigadas outras reações químicas do cérebro. O tratamento 
mais indicado é com medicamentos e terapia cognitivo-comportamental. 

Distúrbio de pânico 
O principal sintoma do transtorno do pânico é o ataque de pânico, um momento avassalador de 

sofrimento físico e psicológico. Pode ocorrer palpitação ou dor no peito, sudorese, tremores, dificuldade para 
respirar, náusea e dor abdominal, tonteira, sentimento de medo, dormência e calafrios. Como os sintomas são 
muito fortes, as pessoas pensam que podem estar tento um ataque cardíaco ou outra ameaça à vida. 

Fobias específicas 
Excessivo e persistente medo de específico objeto, situação ou atividade, que geralmente não são 

prejudiciais. 
Fobia social 
Forte ansiedade e desconforto de ser envergonhado ou desprezado em situações sociais. Exemplos 

comuns são falar em público, conhecer pessoas, falar ao telefone ou até usar banheiros públicos. 
Agorafobia 
Medo de estar em situações onde escapar pode ser difícil, embaraçoso ou a ajuda pode não estar 

disponível em caso de sintomas de pânico, como em elevadores e aviões. Quando não tratada, a agorafobia pode 
se tornar tão grave que a pessoa pode se recusar a sair de casa. Para receber um diagnóstico de fobia, o medo 
deve ser intensamente perturbador ou interferir significativamente em suas atividades diárias. 

Distúrbio de ansiedade generalizada 
Eles se preocupam constantemente e se sentem impotentes para controlar essas preocupações. Muitas 

vezes, suas preocupações se concentram em responsabilidades de trabalho, saúde da família ou questões 
menores, tais como tarefas ou compromissos. Eles podem ter problemas para dormir, dores musculares, tensões, 
além de se sentirem instáveis, fracos e com dor de cabeça. Pessoas com o transtorno são irritáveis e muitas vezes 
têm problemas de concentração. 
 
 

TEXTO 10 
 
Ansiedade exagerada demanda tratamento específico  
FABIO GRELLET 
TAHIANE STOCHERO do Agora 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/equilibrio/noticias/ult263u420040.shtml 
Publicado: 08/07/2008 - 10h52  
 
Sentir ansiedade é normal: às vésperas de uma prova, durante uma decisão por pênaltis ou em uma 

entrevista de emprego, por exemplo, todo mundo fica apreensivo. Mas, se a ansiedade atrapalha a rotina, vira 
doença e é preciso tratá-la.  

"Ter cuidado ao dirigir é normal, mas não dirigir por medo de passar mal, assim como ter medo de usar 
o elevador por achar que vai morrer asfixiado, por exemplo, são exageros típicos de doenças relacionadas à 
ansiedade", diz Tito Paes de Barros Neto, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São 
Paulo e autor do livro "Sem Medo de Ter Medo", guia para ajudar vítimas de fobias.  

E como saber se a ansiedade é normal ou uma doença? "Quando a ansiedade faz alguém mudar a rotina 
de forma freqüente, é preciso tratar", diz Marina Balieiro, psicóloga do Hospital Edmundo Vasconcelos, da 
capital.  

A ansiedade exagerada é característica de diversas doenças. A mais comum é a agorafobia, cujas 
vítimas evitam lugares ou situações em que se sintam embaraçadas.  

O transtorno de pânico faz a vítima achar que está prestes a morrer ou a enlouquecer. A fobia social se 
caracteriza quando a pessoa tem medo de ser avaliado pelos outros. Ela passa a evitar festas, atividades coletivas 
e outras tarefas que exijam exposição --falar em público, então, nem pensar. Outro distúrbio é a ansiedade 
generalizada, em que a preocupação exagerada se estende pelo dia inteiro, sem razão consistente.  

Os transtornos obsessivos-compulsivos e o transtorno de estresse pós-traumático são outros distúrbios 
relacionados à ansiedade. Em todos os casos, o tratamento envolve terapia e uso de medicamentos.  
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TEXTO 11 
 
Cientistas criam aplicativos para tratar transtornos sociais  
SABINE RIGHETTI 
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/1052311-cientistas-criam-aplicativos-para-tratar-

transtornos-sociais.shtml 
Publicado: 23/02/2012 – 09h07 
 
Imagine ter no smartphone, ao lado de jogos conhecidos como Angry Birds ou Fruit Ninja, um 

aplicativo que facilite o tratamento de transtornos como fobia social.  
Essa é a ideia de cientistas que têm pesquisado terapias portáteis para celular como uma maneira de 

auxiliar os tratamentos convencionais.  

 
 
A lógica desses pesquisadores é simples. Assim como alguns aplicativos para celular podem 

desenvolver processos cognitivos e melhorar o aprendizado, eles também podem trabalhar áreas cerebrais 
ligadas a transtornos.  

O melhor é que a terapia cabe no bolso e pode ser levado para qualquer lugar.  
A discussão veio à tona quando um grupo de cientistas da Universidade da Austrália Ocidental 

apresentou recentemente um aplicativo para tratar fobia social.  
Pessoas com esse tipo de transtorno sentem uma ansiedade extrema ao serem "avaliadas" pelas outras. 

Além disso, quem tem fobia social relata sentir medo diante de expressões hostis (como ar de reprovação).  
Os cientistas australianos criaram um game em que o paciente fica diante de expressões faciais 

dispostas como cartas de baralho. Uma delas é hostil e outra neutra.  
Depois de aparecerem brevemente na tela, elas somem, e o usuário tem de identificar uma letra do 

alfabeto. Essa tarefa leva a pessoa a desviar sua atenção da área da tela na qual estava o rosto hostil e, em tese, 
minimiza sua reação a esse tipo de imagem.  

De acordo com os pesquisadores a favor dos aplicativos (apps), a proposta é trabalhar os jogos junto 
com tratamentos em consultório. Os apps podem até estimular o paciente a fazer a terapia convencional.  

Como os smartphones estão cada vez mais populares --jogos como o Angry Birds beiram os 30 milhões 
de usuários--, a expectativa é que os games terapêuticos também sejam bem aceitos.  

"Isso é o que torna a ideia tão promissora", explica o psicólogo Richard McNally, da Universidade 
Harvard.  

O laboratório dele concluiu recentemente um estudo com 338 pessoas que usaram um programa em 
smartphone para tratar fobias sociais.  

Os usuários acharam o jogo repetitivo. Mas a facilidade de poder usá-lo "até no metrô" foi um ponto 
positivo.  

A proposta da terapia portátil não é unanimidade entre os cientistas. "Sou cauteloso com esse tipo de 
tratamento", pondera Andrew Gerber, psiquiatra da Universidade Columbia, nos EUA  

Na Europa, há testes de apps até para usuários que bebem demais. A ideia é que eles afastem imagens 
de bebidas alcoólicas e deem zoom nos líquidos sem álcool.  

Ainda não se sabe quando --e se-- os apps estarão disponíveis para usuários. Mas há negociações em 
curso.  

O psicólogo Nader Amir, da Universidade Estadual de San Diego, por exemplo, está se encarregando de 
comercializar um app que ele criou para tratar ansiedade.  

Com "New York Times"  
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TEXTO 12 
 
Celebridades que lutam publicamente contra fobias e transtornos de ansiedade 
http://oglobo.globo.com/saude/celebridades-que-lutam-publicamente-contra-fobias-transtornos-de-

ansiedade-2970004 
O GLOBO 
Publicado: 5/08/10 - 0h00 Atualizado: 5/08/10 - 0h00  
 
RIO - Não é porque são ricas, famosas e lindas que as celebridades não sofrem. Muitas enfrentam 

batalhas públicas contra uma série de distúrbios psicológicos, como a ansiedade, o medo de voar e a mania de 
limpeza.  

A atriz Jessica Alba, uma das protagonistas do filme "Quarteto Fantástico", assumiu publicamente que 
tem transtorno obsessivo-compulsivo, uma doença caracterizada pela necessidade de repetir certas atividades, 
como lavar as mãos ou pentear os cabelos. O transtorno atrapalha a vida de 2% da população mundial. Outros 
com mania de limpeza são a atriz Charlize Theron e o jogador de futebol inglês David Beckham, que não 
consegue dormir se a casa - inclusive a geladeira - não estiver completamente arrumada.  

Whoopi Goldberg, famosa por suas comédias, morre de medo de viajar de avião. A atriz testou uma 
série de tratamentos, entre eles a medicação e a terapia cognitiva, e só superou o medo quando começou a ser 
acompanhada por um especialista que fazia as viagens de avião com ela. O ator Johnny Depp também tem uma 
fobia específica. Depp morre de medo de palhaços, e costuma ter pesadelos com eles periodicamente.  

A depressão, que atinge uma em cada dez pessoas em todo o mundo, é um dos distúrbios mais comuns 
entre os artistas. As atrizes Mariah Carey, Heather Locklear e Lindsay Lohan tomam remédios para controlar os 
sintomas. Brooke Shields e Gwyneth Paltrow sofreram com depressão pós-parto. Brooke, inclusive, escreveu um 
livro contando a experiência dolorosa. O cantor John Mayer, a atriz Amanda Seyfried, de "Mamma Mia", e 
Angelina Jolie contaram com ajuda profissional para superar episódios depressivos. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


