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RESUMO

As metáforas são melhor compreendidas no modelo de comparação gramatical ou no
modelo de declaração? Alguns advogados são como tubarões ou alguns advogados
são tubarões? O que parece mais natural? Bowdle e Gentner, em diversos estudos
(BOWDLE;  GENTNER,  2005,  GENTNER;  BOWDLE,  2001,  BOWDLE;  GENTNER,
1999), desenvolveram a teoria da carreira da metáfora, encontrando evidências, através
de pesquisa experimental, de que quando as metáforas surgem na linguagem, sendo
portanto  novas  ou  de  baixa  convencionalidade,  são  processadas,  obrigatoriamente,
através  do  modelo  gramatical  de  comparação,  enquanto  que  metáforas  altamente
convencionalizadas  são  processadas,  opcionalmente,  pelo  modelo  gramatical  de
declaração  ou  comparação.  Quase  todos  os  estudos  realizados  para  explicar  o
fenômeno psicolinguístico de processamento de metáfora, até então, tiveram seu olhar
voltado para a convencionalidade do veículo metafórico. Nesse sentido, foi com base
na  convencionalidade  que  Searle  (1979)  defendeu  o  processamento  indireto  de
metáforas através do Modelo Pragmático Padrão, em que o ouvinte se utilizaria de três
estágios para compreender uma expressão metafórica, devendo passar primeiro pelo
literal. Por outro lado, outros estudiosos também se ampararam na convencionalidade
do veículo para sustentarem que as metáforas são interpretadas diretamente, como,
por exemplo, Ortony et al. (1978) e Glucksberg et al. (1982, 2003). Para esses teóricos,
com base na alta convencionalidade do veículo metafórico, não há obrigatoriedade de
se  fazer  uma  interpretação  literal  das  metáforas.  Ricci  (2016)  também  testou  no
português  brasileiro  a  teoria  de  Glucksberg  (1982,  2003)  e  encontrou  resultados
semelhantes  para  metáforas  com  alto  grau  de  convencionalidade,  familiaridade  e
aptness.  O presente trabalho, apoiado no ranqueamento produzido por Ricci  (2016),
buscou avaliar se o alto grau de familiaridade em metáforas pouco convencionalizadas
e o baixo grau de familiaridade em metáforas altamente convencionalizadas interfere
nesse  processamento.  Foi  assim  que  foram  idealizados  quatro  experimentos
envolvendo a preferência pela forma gramatical (form preference task) de expressões
metafóricas  e,  a  partir  da  análise  dos  resultados,  foi  possível  encontrar  evidências
suficientes de que a familiaridade interfere de forma substancial no processamento de
metáforas no PB, fazendo com que os participantes, mesmo diante de expressão com
alto grau de convencionalidade, preferissem a forma de comparação em razão da baixa
familiaridade  da  expressão.  Da  mesma  forma,  os  participantes  demonstraram
preferência opcional, por declaração ou comparação, diante de metáforas com baixo
grau de convencionalidade mas com altas taxas de familiaridade. Tais resultados se
diferenciam  da  hipótese  da  carreira  da  metáfora,  justamente  por  olhar  mais
profundamente para a familiaridade, abrindo espaço para novos estudos direcionados
para o processamento direto e indireto de metáforas.



ABSTRACT

There is  a big theoretical  question about  how regular  people understand metaphors
expressions  in  a  language:  are  they  processed  directly  or  indirectly?  Searle  (1979)
assumes  an  indirect  processing  of  metaphors  which  involves  three  stages  for  its
comprehension,  i.e the speaker first  seeks the literal  meaning and, for  not finding a
satisfactory answer, makes a comparison between the terms to thus draw a coherent
interpretation.  Ortony  et  al.  (1978)  and  Glucksberg  et  al.  (1982)  support  the  direct
processing hypothesis by stating that highly conventionalized metaphors are understood
as  quickly  as  any  literal  expression.  Ricci  (2016),  tested  this  theory  in  Brazilian
Portuguese  (BP).  He  argues  that  highly  conventionalized  metaphors  were  indeed
processed directly. In many papers, Bowdle and Gentner (BOWDLE; GENTNER, 2005,
GENTNER; BOWDLE, 2001, BOWDLE; GENTNER, 1999) developed the career theory
of metaphor hypothesis, where they proposed that when metaphor expressions arise in
a  language,   and  therefore  they  have  a  low  degree  of  conventionality,  they  are
processed as comparison (i.e.  via indirect  processing),  while highly conventionalized
metaphors  are  optionally  processed  as  a  statement  or  a  comparison  (i.e.  direct
processing). This dissertation intends to verify the interference of “familiarity” in Bowdle
and Gentner’s framework, by using psycholinguistic experiments with metaphors of high
familiarity  and low conventionality,  as  well  as  metaphors  of  low familiarity  and high
conventionality,  and  thus  it  seeks  for  evidence  concerning  the  role  of  familiarity  in
metaphorical  language  comprehension  processes.  With  the  application  of  four
experiments it was possible to find sufficient evidence that, in fact, familiarity interferes
in  a  substantial  way  in  the  processing  of  metaphors  in  BP,  because  in  all  the
questionnaires used the participants showed a high preference for the grammatical form
of  comparison  when  they  came  across  with  less  familiar  metaphors  and  greater
conventionality, while optionally choosing the form of statement or comparison when the
group of metaphors referred to those with high familiarity and low conventionality. 



“O homem é homem graças à linguagem, graças à metáfora
original que o fez ser outro e o separou do mundo natural. O
homem é um ser que se criou ao criar uma linguagem. Pela

palavra, o homem é uma metáfora de si mesmo.”
(Octavio Paz, 1984, pp.41/42) 



Para Annemarieke, Leendert Maxwell e Gladiston Sabino.
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1 INTRODUÇÃO

Inicialmente é importante destacar que as metáforas violam as máximas da

interação formuladas por Grice (1975), uma vez que, literalmente, são consideradas

declarações  falsas.  Nessa  linha  de  raciocínio,  pode-se  indicar  como  exemplo  a

expressão “Alguns advogados são tubarões”,1 que viola  a máxima de qualidade ao

afirmar  fato  sabidamente  inverídico.  Nesse  sentido,  as  metáforas,  a  princípio,

precisariam ser processadas, na mente humana, de modo indireto, observando-se os 3

estágios previstos no chamado Modelo Pragmático Padrão (SEARLE, 1979), cuja sigla

em inglês  é  SPM (Standard  Pragmatic  Model).  Tal  modelo  assume,  como primeiro

estágio de processamento, a interpretação literal da expressão metafórica e, como esse

processo resulta numa análise anômala em face do conteúdo, busca-se uma segunda

opção de interpretação não literal que seja adequada, conforme preconiza Glucksberg

(2003, p. 92), ponderando, acerca do terceiro estágio de processamento de metáforas,

as características de tópico e veículo. 

Importa  esclarecer  que  tópico  é  o  primeiro  termo  de  uma  expressão

metafórica,  ou  seja,  é  o  elemento  que  precisará  ter  seu  conceito

transportado/expandido,  enquanto  que  veículo  é  o  segundo  elemento  e  serve  para

transportar ou expandir o conceito do tópico. Na expressão mencionada acima (Alguns

advogados são tubarões), advogado aparece como tópico da expressão e tubarão, por

sua vez, aparece como veículo metafórico. No caso desse exemplo, para se coadunar

com o SPM, inicialmente, derivar-se-ia a seguinte interpretação literal  da expressão:

“Alguns advogados são predadores marinhos”. Assim, não havendo congruência nessa

interpretação, passa-se a uma interpretação não literal adequada: “Alguns advogados

aniquilam sua clientela”. 

O que poderia  parecer  óbvio,  isto  é,  as  assunções do SPM, na verdade

enfrenta forte resistência acadêmica. Enquanto Janus e Bever (1985) sustentam que

metáforas tomam significativamente mais tempo de compreensão do que declarações

1  O exemplo é uma adaptação, em PB, de My lawyer is a shark, que se encontra em Glucksberg 
(1998) e em Dulcinati (2014).
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literais  de  significados  equivalentes,  ainda  que  em  contextos  apropriados,  outros

pesquisadores  seguem  em rumo  oposto  ao  processamento  indireto  da  metáfora  e

afirmam que interpretações metafóricas são “engatilhadas” por interpretações literais

anômalas  e,  assim,  seriam  processadas  diretamente,  sem  a  intermediação  da

interpretação literal. Como exemplo dessa corrente, estão os estudos de Ortony et al.

(1978),  que  não  observaram  diferenças  significativas  entre  tempos  de  leitura  de

metáforas altamente convencionalizadas e expressões literais em contextos propícios a

ambas (falhando, portanto, na defesa da prioridade do significado literal). Nessa linha

de  argumentação,  Glucksberg  et  al. (1982),  em  experimentos  de  julgamento  de

sentenças, mostraram que significados metafóricos são gerados automaticamente, e

não opcionalmente após o fracasso da interpretação literal.

No contexto dessa discussão, também se faz necessária a abordagem da

natureza  do  mapeamento  que  as  metáforas  promovem  entre  os  domínios  de

interpretação  envolvidos.  Nessa  perspectiva,  tradicionalmente  as  metáforas  são

entendidas como comparações implícitas e, dessa maneira, sua interpretação demanda

a busca de propriedades comuns ao tópico e ao veículo (cf. MILLER, 1979; ORTONY,

1979; TVERSKY, 1977).  Gentner et al. (em GENTNER; BOWDLE, 2001, veja-se uma

síntese das ideias que permeiam o modelo teórico de  structure alignment2) propõem

que metáforas e símiles devem ser entendidas como analogias, mediante um structure

alignment. Inicialmente, o alinhamento de relações estruturais dos conceitos do tópico e

do veículo que, em ambos, sejam paralelas (predar, no exemplo: “Alguns advogados

são tubarões”),  carreando,  também, os argumentos das relações (tubarões,  presas;

advogados,  clientela).  E,  então,  todas  as  propriedades  do  veículo  conectadas  à

estrutura alinhada seriam projetadas (projection) no tópico.

Por outro lado, Glucksberg et al. sustentam que metáforas são apenas o que

aparentam  ser:  declarações  de  inclusão  em  categorias,  com  o  modelo  teórico  de

categorização Class-inclusion (GLUCKSBERG; KEYSAR, 1990, GLUCKSBERG, 1998),

segundo o qual o veículo evoca a categoria metafórica, lexicalizada, à qual dá nome e

que permite interpretar, como membro, o tópico da expressão. Voltando ao exemplo:

2  Alinhamento Estrutural.
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“Alguns advogados são tubarões” / My lawyer is a shark – TUBARÃO* / SHARK* inclui

entes predatórios, tais como “alguns advogados” / my lawyer.

O  português  brasileiro  (PB)  entrou  nessa  discussão  a  partir  dos  estudos

realizados  por  Ricci  (2016).  Os  resultados  dessa  pesquisa  trazem  evidências  do

processamento  direto  de metáforas  com alto  grau de convencionalidade do veículo

metafórico, se coadunando perfeitamente com a teoria de class-inclusion de Glucksberg

e cols. (GLUCKSBERG; KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998; GLUCKSBERG, 2003).

Entretanto, na revisão da literatura sobre o tema, pode ser observado que

Glucksberg  (2003)  ressalva  que  persiste  controversa  a  questão  de  “se  metáforas

convencionalizadas e novas são compreendidas mediante os mesmos processos” (p.

96). Sendo assim, mostra-se aos interessados no esclarecimento dos mecanismos de

compreensão de metáforas (e da linguagem figurada em geral) um caminho ainda a

percorrer.

É dentro desse arcabouço que se pretende incluir a presente pesquisa. Note-

se que, com raras exceções (BLASKO e CONNINE, 1993), as discussões sobre as

metáforas têm abordado principalmente um dos tripés em que a metáfora se assenta,

qual seja, a convencionalidade. Desse modo, a familiaridade não tem sido levado em

consideração  no  momento  de  explicar  o  processamento  das  metáforas  e,  nesse

sentido, para dar continuidade às investigações do processamento de metáforas no PB

inauguradas por Ribeiro e cols. (RICCI, 2016; RIBEIRO; RICCI, 2017; RICCI, 2017a),

explorar-se-á  a  interferência  da  familiaridade no processamento  psicolinguístico  das

metáforas,  levando  em consideração  a  hipótese  da  chamada  carreira  da  metáfora

postulada  por  Bowdle  e  Gentner  (2005),  que  evidencia  que  o  processo  de

convencionalização de veículos metafóricos em categorias metafóricas resultaria em

mudança no modo de processamento: de comparação, exclusivo de metáforas novas

ou de baixa convencionalidade para opcional (declaração ou comparação), preferencial

entre metáforas altamente convencionalizadas. 

Será  destinado  um  espaço  específico  no  item  2  deste  trabalho

(Apresentação do Problema) para esclarecer o tripé de sustentação da metáfora, ou

seja, convencionalidade, familiaridade e aptness. Tal medida tem o condão de oferecer

14



informações para que seus conceitos sejam melhor entendidos haja vista tratar-se de

assunto relativamente novo e pouco divulgado na comunidade acadêmica brasileira.

É preciso deixar bem registrado que esta pesquisa tem a finalidade principal

de  averiguar  se,  de  fato,  conforme  a  hipótese  levantada,  existe  a  interferência  da

familiaridade no processamento psicolinguístico de metáforas. Para que seja possível

aferir  essa  hipótese,  foram  desenhados  4  experimentos  específicos,  envolvendo  a

construção  de  6  questionários,  montados  a  partir  da  literatura  produzida,

principalmente, por Bowdle e Gentner (1999; 2005), mas também com as adaptações a

partir  de  Ricci  (2016).  Tais  questionários  visam  verificar  a  preferência  pela  forma

gramatical (gramatical form preference task) de expressões metafóricas: declarações

metafóricas  (categorizações)  versus símiles  (comparações  metafóricas).  Os

experimentos  buscaram identificar  a  mudança  no  modo  de  processamento  quando

metáforas  que  possuem  alto  grau  de  convencionalidade,  mas  baixo  grau  de

familiaridade, e metáforas que possuem baixo grau de convencionalidade, porém alto

grau  familiaridade,  são  processadas  de  modo diferente  das  hipóteses  previstas  na

carreira da metáfora, justamente por força da variação da familiaridade. Para compor o

quadro  de  metáforas  objetos  desta  pesquisa,  relembrar-se-á  do  trabalho  de  Ricci

(2016), que ranqueou 84 expressões metafóricas em familiaridade, convencionalidade e

aptness,  resultando desse quadro um bom grupo de veículos metafóricos que serão

utilizados na presente pesquisa.
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2 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

O debate em relação ao processamento psicolinguístico das metáforas ficou,

e em certo sentido ainda fica, restrito a se elas são parecidas com comparações literais

ou declarações literais e,  também, se seu processamento se dá de forma direta ou

indireta (sendo que essa última questão não é foco dessa pesquisa). Em razão desses

debates e enfrentamentos teóricos é que surgiu a proposta da “Carreira da Metáfora”

(The  career  of  metaphor),  de  Bowdle  e  Gentner  (2005),  que  buscava  conciliar  as

correntes existentes na área. Para essa teoria, a questão de comparação e declaração,

bem como processamento direto e indireto, é problema de pequena monta que pode

ser resolvido facilmente por alinhamento estrutural dos domínios do tópico e veículo,

pois, de acordo com a teoria desenvolvida por Gentner (1983), há o entendimento de

que o significado de uma figura de linguagem é derivado dos significados de suas

partes.  Na  teoria  do  Mapeamento  de  Estrutura  (Structure  alignment),  as  regras  de

interpretação são caracterizadas como regras implícitas para mapear o conhecimento

sobre o domínio do veículo em um domínio do tópico. Duas características importantes

da teoria são: primeiro,  as regras dependem apenas das propriedades sintáticas da

representação do conhecimento e não do conteúdo específico dos domínios do tópico e

do veículo;  segundo, o arcabouço teórico permite que, no caso presente, metáforas

sejam distinguidas de forma clara das declarações e das comparações literais. Sendo

assim,  Gentner  (1983)  descreve  dois  princípios  basilares  desse  mapeamento  de

estrutura, sendo eles: 1) As relações entre objetos, em vez de atributos de objetos, são

mapeadas  do  veículo  para  o  tópico;  2)  as  relações  particulares  mapeadas  são

determinadas pela sistematicidade, conforme definido pela existência de relações de

ordem superior. 

Desta feita,  pela propositura teórica da carreira  da metáfora (BOWDLE e

GENTNER,  2005),  as  metáforas  novas  (ou  de  baixa  convencionalidade)  são

processadas  exclusivamente  por  comparação,  enquanto  as  metáforas  altamente

convencionalizadas são processadas opcionalmente por declaração ou comparação,

havendo  uma  pequena  preferência  pela  declaração.  É  importante  destacar  que  as
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pesquisas  mencionadas  neste  trabalho,  que  se  referem  ao  processamento  de

metáforas (p. ex. GLUCKSBERG, 2003; BOWDLE e GENTNER, 2005; RICCI, 2016)

têm em comum o fato de que o principal esteio do estudo é a convencionalidade do

veículo, pois é a partir dessa convencionalidade que se constroem as expressões que

serão  objetos  da  pesquisa,  muito  embora  haja  uma  abordagem da  familiaridade  e

aptness, uma vez que não há como falar em metáforas sem enfrentar esses aspectos.

Glucksberg  (2003)  chegou  a  afirmar  que  a  familiaridade  é  relativamente  sem

importância à compreensão de metáforas bem construídas, o que acaba por traduzir

essa indiferença em relação à utilização da familiaridade como base fundamental para

o processamento de metáforas.

Glucksberg (2003),  em seu trabalho sobre a psicolinguística da metáfora,

deixa evidenciado em suas conclusões, em tom de questionamento, que, se metáforas

convencionais são ou não entendidas através dos mesmos processos que metáforas

novas  (ou  de  baixa  convencionalidade),  isso  é  um  problema  a  ser  resolvido  por

pesquisas futuras, deixando patente que a convencionalidade era o seu principal ponto

de apoio para testar suas hipóteses. Do mesmo modo fez Ricci (2016) quando buscou

testar no PB o processamento de metáforas. Nesse caso, Ricci (2016) deixou para o

PB  um  legado  de  84  expressões  metafóricas  ranqueadas  em  convencionalidade,

familiaridade e aptness. Entretanto, seu ponto de apoio também foi a convencionalidade

do  veículo  para  sustentar  o  processamento  direto  de  metáforas  com  alto  grau  de

convencionalidade, alta familiaridade e high aptness.

Dentro  desse  ambiente,  pretende-se  aqui  unir  os  modelos  de  pesquisas

realizados  por  Bowdle  e  Gentner  (2005),  utilizando-se  as  metáforas  mais  bem

ranqueadas por  Ricci  (2016)  em alta  familiaridade e,  ao  mesmo tempo,  com baixa

convencionalidade – e também o inverso dessas, ou seja, baixa familiaridade e alta

convencionalidade  –  para,  assim,  verificar  se,  de  fato,  a  familiaridade  interfere  no

processamento psicolinguístico de metáforas e, se isso acontece, então se espera obter

resultados diferentes daqueles obtidos por Bowdle e Gentner (2005)  na hipótese da

carreira  da  metáfora,  quais  sejam:  metáforas  cujos  veículos  são  altamente

convencionalizados tendem a ser aceitas opcionalmente na forma de declaração ou
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comparação,  havendo  uma  pequena  preferência  pela  declaração;  por  outro  lado,

metáforas  com  baixa  convencionalidade  do  veículo  tendem  a  ser  aceitas,

obrigatoriamente, por comparação.

Nessa  hipótese  de  Bowdle  e  Gentner,  os  participantes  de  tarefas

experimentais se deparavam com expressões metafóricas em forma de comparação e

declaração.  Além disso,  também analisavam expressões  literais  do  tipo  “gatos  são

felinos” cuja forma natural é a declaração. Da mesma forma, analisavam expressões

literais do tipo “búfalo é como touro”, entre as quais a forma natural é a comparação. Os

participantes mostraram preferência elevada pela forma de comparação em expressões

metafóricas novas (ou de baixa convencionalidade) e, por outro lado, preferiram a forma

de comparação nas expressões literais em que os conceitos envolviam semelhança.

Por  outro lado,  não mostraram preferência,  como se esperava,  por  comparação ou

declaração, diante de expressões metafóricas altamente convencionalizadas.

São  esses  dados  que  permitiram  a  Gentner  e  cols.  as  evidências

experimentais da preferência por uma ou por outra forma gramatical que dão suporte à

hipótese da carreira da metáfora e que acabaram consolidadas na literatura em Bowdle

e  Gentner  (2005,  Experimento  1,  p.  200-2).  Nessa  linha,  são  os  resultados  desse

Experimento 1 que se buscam aqui  replicar em 4 experimentos de preferência pela

forma  gramatical  de  expressões  metafóricas  no  PB,  mas  no  caso  levando  em

consideração a distância entre familiaridade e convencionalidade da mesma expressão,

para então se verificar se há, conforme a hipótese, a interferência da familiaridade no

processamento de metáforas no PB.

2.1 O tripé da metáfora

Para que não haja dúvida sobre o funcionamento da metáfora, é importante

salientar  que  a  mesma  se  sustenta  num  tripé  que  envolve  convencionalidade,

familiaridade e aptness (“adequação”, em tradução livre).De uma maneira geral, pode-

se dizer que a convencionalidade diz respeito ao veículo, enquanto a familiaridade diz

respeito à expressão e, por sua vez, o aptness diz respeito a adequação entre tópico e
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veículo. Em uma metáfora nominal do tipo “X é um Y”, cuja adaptação para o PB, feita

por  Ricci  (2016),  ganhou  a  fórmula  ‘Alguns  X  são  Y’  (p.  ex.,  “alguns  carros  são

abacaxis”),  “X”  refere-se  ao  tópico  “carros”,  enquanto  “Y”  refere-se  ao  veículo

“abacaxis”.  Então,  para que seja possível  compreender um pouco mais sobre esse

alicerce da metáfora, buscar-se-á, ainda que de forma rápida, tecer alguns comentários

sobre cada um dos componentes desse tripé. 

2.1.1 Convencionalidade

Quando se diz que a convencionalidade se refere ao veículo metafórico, isso

implica dizer que é o veículo metafórico que se acha identificado, na literatura e nos

dicionários, como sendo um termo polissêmico, uma vez que possui um conceito básico

literal,  mas  também  assume  um  conceito  metafórico  registrado  com  seu  sentido

figurado.  Por  exemplo,  “cobra”,  no  sentido  literal,  segundo  Houaiss  (2001),  é

designação  comum  aos  repteis  escamados  da  subordem  das  serpentes,  de  corpo

alongado, coberto por escamas transparentes, língua delgada e bífida. Entretanto, o

próprio autor registra esse termo em sentido figurado, como sendo pessoa de má índole

ou de mau gênio, bem como pessoa astuciosa e falsa. Esse registro múltiplo distingue

tal item de outras palavras. Portanto, a convencionalidade está vinculada diretamente

ao veículo e não à construção da expressão, pois é o veículo que evoca uma nova

categoria a ser atendida na expressão. Barsalou (1983), ao se referir às categorias bem

estabelecidas  ou  altamente  convencionalizadas,  afirma  que  elas  são  facilmente

organizadas durante o processamento justamente porque as estruturas de memória

para essas categorias fornecem uma rede de assimilação.

Para que a convencionalidade possa surgir, é necessário o uso contínuo do

veículo metafórico até que ele se torne uma categoria e, a partir daí, seja acessado

pelas estruturas de redes da memória como qualquer outra palavra. Bowdle e Gentner

(2005,  p.  199),  ao se referirem à convencionalidade,  destacaram que esta,  em sua

essência, vem a ser a captura de um domínio geral por um veículo metafórico, pois ela
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é determinada principalmente pelo veículo da expressão, que se tornou polissêmico por

causa de seu uso figurado repetido e contínuo.

2.1.2 Familiaridade

Este aspecto da metáfora é de extrema complexidade, tendo em vista que

vários autores divergem sobre o seu papel na compreensão das metáforas. Dulcinati

(2014)  deixa  registrado que a  noção de familiaridade,  por  mais  intuitiva  que possa

parecer,  não recebeu ainda uma definição  precisa  e  unívoca  na  literatura  e,  como

consequência disso, seu efeito no processamento de metáforas recebeu relativamente

pouca atenção.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a familiaridade tem relação direta com

a expressão metafórica em sua integridade, envolvendo, assim, tanto o tópico quanto o

veículo  metafórico,  além  de  englobar  a  parte  acessória,  como  por  exemplo  os

determinantes. Nesse sentido é possível que, a depender da composição da expressão,

um mesmo veículo seja compreendido de maneira diversa. Bowdle e Gentner (2005)

afirmam  que  a  familiaridade  é  uma  propriedade  da  expressão  e,  por  essa  razão,

envolve veículo e tópico em emparelhamento. Blasko e Connine (1993, p. 305) afirmam

que a “familiaridade é subjetiva”, sendo uma experiência consciente com a metáfora,

porém  Glucksberg  (2003),  como  já  dito  anteriormente,  considera  a  familiaridade

relativamente sem importância quando se está diante de metáforas bem construídas

em convencionalidade e aptness.

2.1.3 Aptness

Aptness  é  a  extensão  em  que  a  declaração  captura  características

importantes  do  tópico  (CHIAPPE,  KENNEDY  E  SMYROWSKI,  2003,  p.  97  apud

DULCINATI et al., 2014, p. 74), ou seja, é um balanço equilibrado e harmônico entre

tópico e veículo. Em outras palavras, pode-se dizer que aptness se refere ao grau com
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que  um  dado  veículo  metafórico  recolhe  pontos  relevantes  de  um  tópico  para

possibilitar uma compreensão eficaz e adequada.

2.2 – Conclusão da Seção

O papel da familiaridade no processamento de metáfora ficou relativamente

afastado  dos  estudos  que  foram  realizados  para  aferir  o  processamento  das

expressões  metafóricas.  Talvez,  como  dito  por  alguns  autores,  a  subjetividade  da

familiaridade dificulta o enfrentamento teórico da sua própria conceituação e, por isso, o

mais  cômodo  é  trabalhar  com  a  convencionalidade,  por  ser  esta  mais  facilmente

identificada na literatura  de uma maneira geral,  além de possibilitar  a  aplicação de

testes com base na sua eficiência.

Nesse sentido, a familiaridade está no centro do presente estudo, porém aqui

não temos o interesse de definir este termo com extrema precisão, muito menos temos

o interesse de quantificar sua importância dentro do tripé de sustentação da metáfora.

O que se buscará, em verdade, é aferir se, de fato, conforme a hipótese deste trabalho,

a familiaridade interfere no processamento psicolinguístico das expressões metafóricas

a ponto de (i)  mudar a preferência da forma de aceitação de frases cujos veículos

possuem baixa convencionalidade, mas alta familiaridade, isto é, deixar de processar

essas  frases  pelo  modelo  exclusivo  de  comparação  e  passar  a  processá-las  pelo

modelo opcional de declaração ou comparação; ou ainda (ii) mudar a preferência da

forma de aceitação de frases com veículos altamente convencionalizados, mas com

baixa  familiaridade,  passando  a  processá-las  obrigatoriamente,  pelo  modelo  de

comparação, em vez de aceitá-la naturalmente como declaração.

A  literatura,  até  então,  é  uníssona  em  dizer  que  metáforas  altamente

convencionalizadas são processadas de forma direta, o que para Bowdle e Gentner

(2005)  significa  a  aceitação,  de  modo  opcional,  pela  forma  de  declaração  ou

comparação,  enquanto  metáforas  novas  (ou  de  baixa  convencionalidade)  são

processadas  de  forma  indireta,  ou  seja,  processadas,  segundo  os  autores  antes

mencionados,  obrigatoriamente  pelo  modelo  de  comparação.  Ricci  (2016)  teve  o
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cuidado de testar no PB somente as expressões com altos graus de convencionalidade,

familiaridade e aptness para sustentar, também, o processamento direto de metáforas

com essas características, abrindo a possibilidade do avanço das pesquisas, conforme

vem sendo defendido nesta dissertação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA

Nesta revisão da literatura, serão destacados os arcabouços teóricos e as

pesquisas  experimentais  usados  para  fundamentar  a  hipótese  da  interferência  da

familiaridade  no  processamento  de metáforas  no PB.  A partir  dessas  leituras,  será

possível perceber que, de alguma maneira, a familiaridade interfere no processamento

das metáforas estudadas, muito embora os pesquisadores, em face da subjetividade,

preferiram afastá-la da base do estudo, ou, como se verá mais adiante, decidiram unir

este aspecto familiar da expressão com o de convencionalidade do veículo.

Inicialmente,  é  importante  abordar  o  trabalho  de  Glucksberg  (2003),  pois

para  um  estudo  que  pretende  buscar  evidências  de  processamento  de  metáforas

altamente convencionalizadas, esse pesquisador é de valor fundamental, uma vez que

suas  teorias  sobre  o  assunto  mostram clareza,  equilíbrio  e  reúnem evidências  que

apontam para o processamento direto de metáforas altamente convencionalizadas.

No âmbito de tal análise, também se faz importante abordar a carreira da

metáfora, de Bowdle e Gentner (2005), pois esse estudo é primordial para acompanhar

o desdobramento da pesquisa que ora se realiza, já que daí surge grande parte da

metodologia  que  aqui  será  empregada.  Dessa  teoria,  entre  muitas  outras  coisas,

depreende-se, principalmente, que metáforas novas ou de baixa convencionalidade são

processadas por alinhamento estrutural seguido da comparação das propriedades do

tópico e do veículo – ou seja, num modo de processamento indireto –, enquanto as

metáforas  altamente  convencionalizadas  seriam  processadas  por  um  modelo  de

inclusão  de  classe  seguido  pela  aceitação  opcional  da  forma  de  declaração  ou

comparação,  ou seja,  um modelo de processamento direto,  uma vez que o veículo

metafórico ganharia uma referência dupla, tornando-se uma palavra polissêmica. 

Finaliza-se essa revisão abordando o trabalho inédito no PB realizado por

Ricci (2016), em que se buscaram evidências do processamento direto de metáforas

altamente convencionalizadas e, da mesma forma, com altos índices de familiaridade e

aptness. De todo o trabalho de Ricci (2016), restou, entre outras coisas, o legado de um

ranqueamento de 84 expressões metafóricas, envolvendo tanto a convencionalidade do
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veículo quanto a familiaridade da expressão e o aptness entre tópico e veículo, sendo

importante destacar que foi desse ranqueamento que foram extraídas as expressões

metafóricas  objetos  da  presente  pesquisa.  Também foi  a  partir  da  construção  dos

modelos  dos  questionários  desenhados  por  Ricci  (2016)  que  foram  feitas  as

adaptações nos questionários utilizados neste trabalho e idealizados a partir de Bowdle

e Gentner (2005).

3.1 Glucksberg (2003) – A psicolinguística da metáfora

Glucksberg  (2003),  logo  ao  início  de  seu  artigo,  já  indica  que  metáforas

altamente convencionalizadas criam categorias que possibilitam o empréstimo do nome

de um exemplar específico para uso de uma nova categoria decorrente da utilização de

uma característica restrita desse nome. Assim, na metáfora “Alguns advogados são

tubarões”, o termo tubarão pode ser utilizado no sentido metafórico para qualquer ser

vicioso e predatório. Outro exemplo pode ser a expressão “A neuroimagem é uma mina

de ouro”, que, embora possa ser possível que alguém não concorde com ela, é fato que

ninguém imaginou tratar-se, num primeiro momento, de um buraco feito no chão para

extração  de  ouro  ao  se  referir  à  neuroimagem,  uma  vez  que,  em  face  da

convencionalidade e do contínuo uso do veículo mina de ouro, tem-se a polissemia do

termo, que passa a designar também uma fonte de riqueza em diversos sentidos e,

nesse  caso,  a  neuroimagem  seria  uma  fonte  rica  para  descobertas  nas  ciências

cognitivas.

Glucksberg (2003), nesse ponto, questiona o modelo pragmático padrão que

vem dominando esse tema desde Aristóteles, de acordo com o qual a compreensão da

metáfora envolve um processo discreto de três estágios. O primeiro deles seria,  no

caso da expressão da neuroimagem acima, vislumbrar o significado literal de mina de

ouro, o que produziria a interpretação absurda de ser ela um buraco no solo. Nesse

caso,  passaríamos  ao  segundo  estágio,  que  seria  avaliar  a  expressão  dentro  do

contexto e, em seguida num terceiro momento, buscar um significado não literal que

faça sentido.
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Glucksberg (2003) chama a atenção para o fato de que uma das regras da

conversação é que o que está sendo dito deve ser verdadeiro e, por isso, precisa fazer

um sentido coerente. Sendo assim, metáforas nominais como as citadas acima (X é um

Y) são expressões literalmente falsas e, por essa razão, devem ser corrigidas no seu

modo de processamento. Uma das maneiras de fazer essa correção seria transformar

tais  expressões  em  literalmente  verdadeiras  através  do  modelo  gramatical  de

comparação,  pois,  de  fato,  todas  as  afirmações  de  comparação  são  verdadeiras,

justamente porque duas coisas devem se assemelhar de inúmeras maneiras. Nesse

caso,  a  expressão  referente  à  mina  de  ouro  deveria  ser  expressa  assim:  “A

neuroimagem é como uma mina de ouro”. 

A  partir  de  Glucksberg  (2003),  são  levantadas  duas  questões  para  os

estudos  psicolinguísticos  da  metáfora.  Primeiro:  é  necessário  averiguar  se  o  literal

possui prioridade incondicional sobre o metafórico durante o processamento linguístico.

Segundo:  é  preciso definir  se  as  metáforas  necessitam,  de fato,  de um modelo de

comparação para sua interpretação. Ambas as questões produzem hipóteses testáveis

e é justamente nessa linha de pesquisa que Glucksberg conduz todo o seu trabalho.

Em resumo, é possível dizer que o autor chegou à conclusão de que o significado literal

não tem prioridade incondicional sobre o significado metafórico, pois a compreensão da

metáfora pode ser tão fácil quanto a de qualquer expressão literal, não sendo sequer

opcional. Já sobre a segunda questão, Glucksberg argumenta que as metáforas não

são  compreendidas  através  de  um  processo  de  comparação  de  propriedades  de

correspondências,  mas,  em  vez  disso,  elas  são  entendidas  diretamente  como

asserções categóricas.

Glucksberg  (2003)  descreve  as  experiências  realizadas  por  Blasko  e

Connine (1993), em que se buscava entender metáforas novas e, para isso, as autoras

se utilizaram de um paradigma de iniciação intermodal em que tiraram proveito do efeito

de um priming semântico. Glucksberg avalia que uma medida da acessibilidade relativa

do  significado  de  uma  palavra  é  o  tempo  de  decisão  lexical,  ou  seja,  o  tempo

necessário para ler essa palavra e decidir se ela é uma palavra (no caso) da língua

inglesa ou não. Isto é, quando uma palavra aparece imediatamente após uma palavra
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semanticamente relacionada, as decisões lexicais são mais rápidas do que quando a

palavra-alvo aparece depois de uma palavra com que não tenha relação direta. Por

exemplo, decidir se “enfermeira” é uma palavra válida ocorre mais rapidamente se essa

palavra é precedida pela palavra “médico” do que pela palavra “rádio”. 

Nessa linha de raciocínio é que foram realizados testes experimentais com

participantes que ouviam expressões metafóricas do tipo “Jerry soube pela primeira vez

que a solidão era um deserto”. Durante a escuta, uma palavra aparecia no computador

imediatamente após a metáfora e os participantes tinham que decidir se a palavra era

parte do léxico ou não. Para a metáfora “solidão é um deserto”, antes mencionada, as

palavras  que  designavam  compreensão  metafórica,  literal  e  de  controle  foram,

respectivamente,  ISOLADO,  AREIA  e  BIGODE.  Nesse  experimento,  as  decisões

lexicais mais rápidas para as palavras de compreensão metafórica ou literal em relação

às palavras de controle indicariam a ativação imediata de significados metafóricos e

literais, conforme o caso. Da análise do resultado dos experimentos, verificou-se que as

palavras de compreensão metafórica e literal foram processados mais rapidamente que

as palavras de controle, ou seja, os significados metafóricos dessas expressões foram

compreendidos  tão  rapidamente  quanto  os  significados  literais,  mesmo  quando  as

metáforas eram relativamente desconhecidas. Glucksberg, portanto, afirma que estes

resultados são consistentes com outros estudos da compreensão da metáfora que não

encontram diferença no tempo tomado para compreender expressões metafóricas e

expressões literais.

Glucksberg  (2003),  buscando  evidências  do  processamento  direto  de

metáforas,  afirma  que  as  pessoas  não  podem  ignorar  as  metáforas,  mesmo  que

significados  literais  façam  sentido  dentro  do  contexto  discursivo  em  que  essas  se

encontrem.  Para  sustentar  essa  hipótese,  Glucksberg  modelou  seu  experimento,

levando em consideração a demonstração clássica do efeito stroop, a fim de indicar que

as pessoas não podem ignorar significados metafóricos, conforme ficou evidenciado no

conhecido  teste  de  John  Ridley  Stroop  (1935),  em que  se  apresentavam palavras

impressas em várias cores e se pedia aos participantes da tarefa experimental para

nomear a cor da tinta em que uma palavra era impressa – mas não ler as próprias
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palavras.  Com  efeito,  quando  as  palavras  que  são  nome  de  cor,  como  o  item

“vermelho”, foram impressas em qualquer outra cor (por exemplo, verde), as pessoas

tiveram dificuldade  em dizer  “verde”,  indicando  competição  da  cor  (“verde”)  com a

própria palavra (“vermelho”).  Esta interferência de cor/palavra pode significar que as

pessoas não podem inibir a leitura de palavras que são apresentadas, mesmo que essa

inibição represente uma melhoria no desempenho da tarefa.

Então,  foi  nessa  linha  de  raciocínio  que  se  desenvolveu  um  modelo  de

experimento em que se criaram sentenças literalmente falsas, mas metaforicamente

verdadeiras,  como  “algumas  estradas  são  serpentes”  e  “alguns  escritórios  são

icebergs”.  Aos participantes foram mostradas sentenças,  uma de cada de vez,  que

deveriam  ser  julgadas  como  literalmente  verdadeiras  ou  falsas.  Nos  testes  foram

utilizados quatro tipos de frases: (i) literalmente verdadeiras, p.ex. “Algumas frutas são

maçãs”; (ii) literalmente falsas, p. ex. “Algumas frutas são tabelas”; (iii) metáforas, p. ex.

“Alguns trabalhos são cadeias” e “alguns cirurgiões são açougueiros”;  (iv) metáforas

misturadas,  p.  ex.  “alguns  trabalhos  são  açougueiros”  e  “algumas  estradas  são

cadeias”.  Como se vê, as metáforas eram literalmente falsas afirmações, mas eram

facilmente  interpretáveis  se  tomadas  de  forma não literal.  As  metáforas  misturadas

também eram literalmente falsas, mas não prontamente interpretáveis. 

Glucksberg, então, se posicionou no sentido de afirmar que, se as pessoas

ignoram os significados metafóricos, logo as metáforas não deveriam levar mais tempo

para serem rejeitadas do que as metáforas misturadas pois, do ponto de vista literal,

metáforas são falsas declarações. Os resultados foram claros para o autor: as pessoas

tinham dificuldade de aceitar metáforas como expressões literalmente falsas, em razão

do efeito do veículo metafórico, da mesma maneira que Stroop interpretou seu efeito de

interferência cor/palavra. Ou seja, as pessoas não conseguiam inibir sua compreensão

de significados metafóricos, mesmo quando os significados literais eram aceitáveis no

contexto do experimento. De toda a pesquisa, restaram evidências concretas de que o

efeito de interferência da metáfora reflete a compreensão da metáfora e não qualquer

outra situação advinda da relação entre o tópico e o veículo metafórico.
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3.2 Bowdle e Gentner (2005) – A carreira da metáfora

É importante explorar a Carreira da Metáfora, teoria construída por Bowdle e

Gentner  (2005)  e  sedimentada  com  um  arcabouço  teórico  vasto  e,  ao  final,

fundamentada com um conjunto de experimentos capazes de sustentar as hipóteses

levantadas. É partir desse modelo que se construirá a metodologia desta pesquisa, na

forma dos desenhos experimentais,  adaptados ao PB. É importante frisar  que essa

teoria já vinha sendo costurada há tempos, por exemplo, por Gentner e Bowdle (2001).

Tal revisão será importante para fundamentar a hipótese levantada neste trabalho de

pesquisa  experimental,  que  diz  respeito  à  interferência  da  familiaridade  no

processamento das metáforas.

Bowdle e Gentner (2005) apontaram os dois pontos controvertidos sobre o

processamento das metáforas. Esses pontos se referem ao fato de serem as metáforas

processadas de forma direta, como defendido, por exemplo, por Glucksberg (2003), ou

se elas eram processadas de forma indireta, como defendido por Janus e Bever (1985).

O outro aspecto da controvérsia era se as metáforas estavam mais alinhadas com as

comparações literais ou com as declarações literais, ou seja, se as metáforas tinham

mais aproximação com uma frase do tipo “chá é como café” (comparação) ou “canários

são aves” (declaração).Buscando compreender esse fenômeno é que surge a  teoria

que busca uma mudança no modo de compreensão das metáforas. Neste processo de

estudo,  Bowdle  e  Gentner  (2005)  traçam  como  objetivo  principal  descobrir  os

mecanismos de processamento metafórico e começam seu trabalho justamente pela

revisão das duas abordagens sobre esses mapeamentos acima mencionados.

Num  primeiro  momento,  os  autores  adotaram  a  teoria  do  mapeamento

estrutural,  proposta  por  Gentner  (1983),  como  referencial  teórico  para  análise  das

comparações  e  das  declarações.  Desse  modo,  é  possível  compreender  que  as

comparações  nos  permitem  estabelecer  correspondências  entre  dois  domínios  de

conhecimento:  um  domínio  do  veículo  (que  eles  chamam  de  base)  que,  sendo

convencional ou familiar, serve de fonte de conhecimento para a compreensão de outro
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domínio, considerado como tópico (que eles denominam de alvo) da comparação. De

acordo com Gentner (1983), uma analogia consiste em um tipo de comparação que

envolve um mapeamento de comparação (similaridades) entre relações existentes entre

os elementos, ou atributos desses mesmos elementos, pertencentes a cada um dos

dois domínios comparados (tópico e veículo). Além das analogias há outros dois tipos

de comparação chamadas similaridades de mera aparência e similaridades literais. A

distinção entre ambas leva em consideração o tipo de correspondências estabelecidas

entre os domínios do veículo e do tópico. Nas similaridades de mera aparência, o foco

da  comparação  é  dado  às  correspondências  entre  atributos  dos  elementos  que

pertencem a cada domínio (tais  como a forma, a cor,  o  tamanho – i.e.  predicados

descritivos). Nas similaridades literais, tanto os atributos dos elementos que constituem

ambos os domínios quanto as relações existentes entre esses elementos são tomados

como foco no estabelecimento da comparação. As analogias, segundo Gentner, são

comparações focadas nas relações em correspondência e, por isso, apresentam um

potencial cognitivo superior às comparações de mera aparência. 

Diante  dessas  considerações,  sempre  tendo  Bowdle  e  Gentner  como

referência, sente-se a necessidade de explorar um pouco mais sobre os mapeamentos

que serão aqui estudados. Sendo assim, alguns esclarecimentos necessitam ser feitos

para situar  as condições em que deverão ser  realizadas as pesquisas do presente

estudo. Em primeiro lugar é bom que se diga que as metáforas, segundo o SPM, são

tratadas  como  meras  comparações,  ou  seja,  elas  destacam  características

obscurecidas  entre  tópico  e  veículo.  Desta  forma,  é  necessário  que,  neste  estudo,

tratemos de metáforas do tipo nominais,  ou seja,  aquelas que têm como fórmula o

modelo “x é um y”. Assim, o argumento “x” deve ser entendido como o tópico, enquanto

“y” deve ser entendido como o veículo, ou seja, na expressão: “alguns advogados são

tubarões”,  o  x  representa advogado enquanto  o  y  representa  tubarão.Feito  esse

esclarecimento,  pode-se  dizer  que,  no  processo  do  SPM,  se  assume  que  há  a

transferência das características  dos componentes  nominais,  conforme preconizado,

por exemplo, por Ortony (1979), em que a interpretação da metáfora ocorre em razão

da sobreposição das características do tópico e do veículo.
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Essa posição, apesar de parecer bem atraente e, num primeiro momento,

satisfazer  a  intuição de Bowdle e Gentner,  sofreu,  nas últimas duas décadas,  forte

crítica  de  autores  e  pesquisadores,  entre  eles  Glucksberg  e  Keysar  (1990).  Esses

críticos diziam que, numa interpretação de metáfora, como no caso “O orvalho é um

véu”,  nem  todas  as  características  semelhantes  do  tópico  e  do  veículo  são

compartilhadas e, por isso, não entrarão, necessariamente, na sua interpretação. Ora,

“orvalho” e “véus” são inanimados, silenciosos e transparentes, mas isso não é levado

em  consideração  no  processamento,  não  tendo  qualquer  relevância  para  a

interpretação desta expressão metafórica que, ao final, quer dizer que orvalho, como o

véu, serve como ‘cobertura’ para as coisas do mundo, sendo este (cobertura) o único

aspecto, de fato, relevante para sua compreensão.

Outra crítica prudente,  diz respeito à assimetria,  ou seja,  ao fato de uma

metáfora não poder ser revertida tão facilmente e, quando isso ocorre, há mudança de

significado da expressão reversa. Por exemplo “Alguns advogados são tubarões” não

teria  nenhum  sentido  como  “Alguns  tubarões  são  advogados”.  Mesmo  numa

comparação metafórica, essa reversibilidade não ocorreria, ou seja, “Alguns advogados

são como tubarões” jamais possibilitaria “Alguns tubarões são como advogados” ou,

pelo  menos,  caso  encontrássemos uma expressão  que teria  algum sentido  na  sua

reversão,  essa  nova  expressão  reversa  teria  novo  significado.  Por  exemplo,  na

expressão  “Alguns  cirurgiões  são  açougueiros”,  há  um  entendimento  de  que  o

profissional exerce sua atividade sem qualquer excelência, sendo ruim naquilo que faz.

Já na expressão reversa “Alguns açougueiros são cirurgiões” indica que o profissional

possui excelência em seus cortes, sendo ótimo naquilo que faz.

Ocorre que numa comparação literal, é perfeitamente possível, como regra,

promover a reversão do veículo com o tópico, por exemplo “limão é como laranja” ou

“laranja é como limão”, sem que ocorra a perda do sentido inicial proposto pelo falante.

Entender esse fator é primordial para entender todo o método adotado durante essa

pesquisa  e  que  desembocará  na  interferência  da  familiaridade  nesse  processo  de

compreensão das metáforas.

30



Nesse  sentido  de  limitação  da  compreensão  das  metáforas  pela

transferência  exclusiva  das  características  do  veículo  para  o  tópico,  é  que  muitos

pesquisadores  passaram a  propor  que  talvez  as  metáforas  se  enquadrassem mais

como declaração do que simplesmente como comparação. Isto implica no fato de que

as metáforas estabelecem relações entre conceitos semanticamente distantes, ou seja,

o conceito do tópico e o conceito do veículo da metáfora nunca são colocados em

correspondência direta durante a compreensão da expressão metafórica, pois, se isso

ocorresse, estaríamos diante do que propõe o SPM: em primeiro lugar, diante de uma

metáfora, pensaríamos no literal, isto é, nos conceitos literais de cada um dos termos

da expressão. Como isso não ocorre e, pelo contrário, é o conceito do veículo que é

usado para  acessar  uma categoria  metafórica  abstrata  que representa  um membro

prototípico,  é  esse  conceito  categorial  que  será  utilizado  para  a  compreensão  da

referida expressão.

Desta feita, as metáforas se diferenciam das declarações literais, pois elas

envolvem uma referência dupla (polissemia do termo), porquanto o veículo se refere a

um só tempo tanto a um conceito literal específico como a uma categoria metafórica

geral. Senão vejamos. Na expressão metafórica “Meu trabalho é uma prisão”, o veículo

literal (prisão) se refere a uma edificação utilizada para detenção de criminosos e, por

isso  mesmo,  não  parece  aplicável  ao  tópico  (meu  trabalho),  levando-se  em

consideração que o indivíduo não trabalhe realmente numa penitenciária. Sendo assim,

na visão do enquadramento da metáfora como inclusão de categoria, há uma exigência

para que se use o conceito do veículo para acessar a categoria metafórica prototípica

de prisão, que no caso é qualquer situação que seja desagradável e confinante. Assim,

como esta categoria prototípica já está associada com o veículo prisão, ela é acessada

diretamente durante a compreensão da expressão metafórica. Neste sentido, uma vez

acessada a categoria  prototípica do veículo,  o tópico pode ser  entendido como um

membro dessa mesma categoria e, assim, poderíamos ter “Meu esporte é uma prisão”,

“Minha escola é uma prisão” etc.

Apesar disso, é preciso esclarecer que muitas categorias prototípicas não

estão muito bem definidas ou ainda passam por processo de convencionalização, além
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de ser possível que as pessoas criem categorias  ad hoc literais para alcançar seus

objetivos de comunicação, conforme postulado por Barsalou (1983) – ver tópico 3.2.1.

Essas categorias ad hoc, por motivos óbvios, são muito menos registradas na memória

dos indivíduos do que as categorias comuns e já convencionalizadas.

Esse modelo  de categorização,  segundo Bowdle  e  Gentner  (2005),  pode

elucidar muitos aspectos problemáticos que não são bem explicados pelo modelo de

correspondência das características. Em primeiro lugar, o conceito do tópico não foi

comparado ao conceito do veículo. Houve apenas a inclusão do tópico na categoria

metafórica indicada pelo veículo, uma vez que nem todas as características do tópico e

do veículo precisam ser equivalentes e relevantes para o significado da expressão. Em

segundo  lugar,  as  metáforas  expressam  uma  categoria  e,  sendo  intransitivas,  são

naturalmente irreversíveis.

É  importante  que  se  diga  que,  muito  embora  explique  alguns  problemas

enfrentados pelo modelo de correspondências, a categorização também enfrenta suas

dificuldades  para  se  firmar  no  bojo  teórico  da  compreensão  das  metáforas.  Por

exemplo, ao assumir que o veículo provoca o acesso a uma categoria metafórica sem a

necessidade de análise do tópico e que é justamente essa abstração que possibilita a

essência da interpretação metafórica, uma questão não fica clara. Afinal, como o leitor

ou ouvinte conseguiria acessar a categoria metafórica apropriada se essa compreensão

nasceria da abstração do veículo? Alguns veículos metafóricos podem não representar

uma categoria específica ou, mesmo, dependendo do tópico, podem se referir a uma

categoria distinta. Nesses casos, só seria possível desvendar a categoria específica

indicada pelo veículo com o apoio significativo de um tópico. Por exemplo, considere o

potencial  do  veículo  metafórico  “fera”, que  literalmente  designa  animal  feroz  e

carnívoro. Na ausência de um tópico correspondente, este veículo não sugere qualquer

categoria metafórica em particular. Por outro lado, ao combinarmos este veículo com

dois tópicos relacionados podemos ser levados a interpretar duas coisas diferentes.

Assim, “Alguns músicos são feras” implica dizer que alguns músicos são excelentes

naquilo que fazem em relação à música,  ao passo que “Minha mulher é uma fera”

implica dizer que minha mulher é uma pessoa ríspida, severa e muito irritável. Ou seja,
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na visão da categorização, essa flexibilidade semântica e a própria estrutura sintática

indicariam  que  o  veículo  provocou  uma  categoria  metafórica  diferente  para  cada

expressão, mas é bem possível que a categoria relevante não poderia ter sido gerada

de forma exclusiva antes de atender ao domínio do tópico.

Foi pensando em solucionar esse problema que Glucksberg e colegas (1997)

propuseram uma versão mais sofisticada e atualizada da categorização e, nessa nova

visão, tópicos e veículos desempenhariam papéis distintos, entretanto interativamente.

Isso quer dizer que, se por um lado os veículos sugerem categorias metafóricas, por

outro, os tópicos sugerem as dimensões de aplicabilidade dessas categorias. Desse

modo,  o  objetivo  da  metáfora  é  fornecer  informações  sobre  quais  os  tipos  de

propriedades e de categorias que podem ser acessadas durante a compreensão da

expressão. 

Bowdle e Gentner (2005) consideraram bastante razoáveis as ponderações

de Glucksberg et al. (1997), porém apontaram para o fato de que, ainda assim, muitos

veículos  sugerem  inúmeras  categorias  vislumbradas  pelo  falante  e,  nesse  caso,  o

ouvinte teria que gerar e manter em mente todas essas categorias metafóricas prontas

para serem usadas, bem como teria de ser capaz de armazenar toda as dimensões de

aplicabilidade dos tópicos. Por essa razão, Bowdle e Gentner acreditam que o mais

prudente seria permitir que o tópico interaja com o veículo, em vez de interagir com

todos  os  conjuntos  de  categorias  metafóricas  possíveis  tipificadas  pelo  veículo.

Seguindo essa linha de raciocínio,  foi  necessário criar  um modelo em que tópico e

veículo são colocados em correspondência imediata para que não fiquem presos aos

problemas até aqui relatados – ver tópico 3.2.2.

Continuando no processo de estudo de Bowdle e Gentner (2005), percebe-

se que, de determinado ponto de vista, a metáfora pode muito bem ser vislumbrada

como analogia e, para articular essa abordagem de compreensão da metáfora, recorre-

se à teoria de mapeamento das estruturas – SME – de Gentner (1983), aprimorada

para processamento de metáforas por Gentner e Bowdle (2001) - ver tópico 3.2.2. Essa

teoria  pressupõe  que  interpretar  uma  metáfora  envolve  dois  mecanismos  inter-

relacionados,  quais  sejam,  alinhamento  e  projeção.  Nesse  caso,  o  processo  de
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alinhamento operaria para criar uma combinação máxima estruturalmente consistente

entre duas representações que observam uma conexão on-the-tape e em paralelo, isto

é,  cada elemento  de uma representação poderia  ser  colocado em correspondência

com, no máximo, um elemento da outra representação. De acordo com a SME, nas

metáforas,  as  relações  que  são  mantidas  entre  o  objeto  do  veículo  também  são

mantidas entre o objeto do tópico, independentemente de os próprios objetos serem

intrinsecamente  semelhantes.  A  centralidade  dos  predicados  relacionais  na

compreensão da metáfora foi confirmada por vários estudos.

Dessa forma, a SME consegue superar muitos dos desafios das teorias de

comparação padrão da compreensão das metáforas, sem, no entanto, exigir o passo de

processamento adicional de derivar uma categoria metafórica do conceito do veículo. O

problema da seleção de propriedades fica solucionado porque apenas os elementos

comuns que fazem parte  da combinação máxima estruturalmente consistente serão

incluídos na interpretação da metáfora.

É importante salientar que uma vantagem adicional de tratar as metáforas

como analogias é a possibilidade de criação de um mecanismo restrito para projetar

inferências  candidatas.  Isto  é,  os  elementos  distintivos  do  veículo  podem  ser

transferidos  para  o  tópico  na  medida  em  que  estejam  conectados  a  um  sistema

relacional comum. Este mecanismo também oferece uma explicação plausível para as

assimetrias metafóricas. A abordagem analógica dos mapeamentos metafóricos implica

que,  contrariamente  às  reivindicações  de  modelos  de  categorização,  as  metáforas

podem de fato ser entendidas diretamente ligando conceitos de diferentes domínios de

conhecimento. É importante salientar que um número crescente de evidências sugere

que mesmo a compreensão de comparações literais do tipo “Zebra é como cavalo”

envolve  alinhamento  estrutural  e  projeção  de  inferência,  em  vez  de  simples

correspondência  de características,  como afirmam, por  exemplo,  Bowdle  e  Gentner

(1997).

Bowdle  e  Gentner  (2005)  argumentam  que  as  comparações  literais,  as

analogias e as metáforas dependem dos mesmos mecanismos. Analogias e metáforas

seriam  mais  propensas  a  se  concentrar  em  pontos  comuns,  enquanto  metáforas
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relacionais seriam mais propensas a envolver  mapeamentos entre  domínios.  Não é

pelo fato das metáforas serem entendidas como comparações que signifique que a

categorização é  irrelevante  para  os  mapeamentos metafóricos.  A categorização,  na

verdade,  pode  vir  a  desempenhar  um  papel  crescente  durante  a  compreensão  à

medida que as metáforas são convencionalizadas, uma vez que o ato de comparação

seria a origem das categorias metafóricas convencionais.

Muitas vezes é afirmado que a metáfora é uma fonte primária de polissemia,

dado que ela permite que palavras com significados específicos ganhem significados

adicionais. Como exemplo, pode-se citar a palavra “barreira” que, presumivelmente, se

referia apenas a uma espécie de trincheira ou parapeito feito com paus bem próximos

entre si e em alinhamento ou, ainda, posto fiscal que controla o trânsito nos acessos de

cidades. Entretanto, com um uso repetido como veículo metafórico, “barreira” passou a

se  referir  a  qualquer  coisa  que  impeça  a  passagem  de  algo,  conforme

convencionalizado nos dicionários. Do mesmo modo, isso ocorre com o termo “mina de

ouro”, que literalmente se refere a um buraco no chão de onde se extrai ouro, porém,

ao longo do tempo, adquiriu um sentido mais figurativo, passando a se referir a uma

fonte  de  algo  valioso.  É  interessante  observar  que  os  sentidos  secundários  das

palavras  são  mais  abstratos  do  que  os  sentidos  iniciais  ou  originais,  ou  seja,  os

significados derivados se assemelham fortemente aos tipos de categorias metafóricas

descritas por Glucksberg e Keysar (1990).

Bowdle  e  Gentner  (2005),  em  vista  dessas  observações  se  questionam

porque as metáforas originam essas abstrações já que elas são processadas como

comparações.  Entretanto  eles  chegam  à  conclusão  de  que  as  metáforas  seguem

naturalmente  como  uma  espécie  de  analogia.  Os  autores  indicam  que  forças

semelhantes  funcionam  durante  a  compreensão  da  metáfora,  isto  é,  quando  uma

metáfora como “A obsessão é um tumor” é proferida, os termos referentes ao tópico e

ao veículo nos remetem a conceitos específicos de diferentes domínios semânticos e a

metáfora é, então, interpretada pelo alinhamento das duas representações e, ainda,

pela importação de predicados do veículo para o tópico, que pode servir para ampliar a

representação  deste.  Assim,  a  estrutura  relacional  comum que  constitui  a  base  da
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interpretação  da  metáfora  aumentará  significativamente  e  o  sistema  alinhado  de

predicados se ativará mais fortemente, enquanto os predicados não alinhados serão

suprimidos.

Como na resolução de problemas analógicos, isso pode nos levar a deduzir

que um esquema relacional abstrato preserva apenas elementos idênticos do tópico e

do veículo e,  assim, a comparação criaria  uma categoria  metafórica comum para o

tópico e para o veículo. Bowdle e Gentner (2005) chamam a atenção para a suposição

de que quando o modelo prototípico do veículo da metáfora, que tenha sido encontrado

para transmitir informações úteis sobre o tópico, é também transmitido a uma série de

novos tópicos num discurso futuro (por exemplo, “A dúvida é um tumor”, “O rancor é um

tumor”), então estes novos alinhamentos produzem a mesma interpretação básica que

o alinhamento original (“A obsessão é um tumor”). Ou seja, se um mesmo esquema

relacional abstrato é derivado ou ativado repetidamente no contexto do veículo, então a

abstração pode se associar convencionalmente ao veículo. Neste ponto, o veículo será

polissêmico, tendo um significado específico do domínio e um significado geral distinto.

Em outras palavras, o veículo terá alcançado o tipo de referência dupla descrita por

Glucksberg e Keysar (1990). 

É justamente essa evolução que faz o veículo passar de um significado geral

para  um significado específico,  que  Bowdle  e  Gentner  (2005)  denominam como ‘A

Carreira da Metáfora’, que veremos mais adiante. Ainda assim, é necessário esclarecer

que os autores afirmam que não é qualquer metáfora que pode levar à extensão lexical

de  um veículo.  Há,  pelo menos,  duas restrições na criação metafórica  de palavras

polissêmicas. Primeiro, o alinhamento dos conceitos de tópico e veículo deve ser capaz

de sugerir uma categoria coerente. Por exemplo, na expressão metafórica “O sol é uma

laranja”, há o desencadeamento de dois atributos comuns do tópico e do veículo, quais

sejam: ambos são redondos e de cor laranja. Entretanto, como esses dois atributos não

são sistematicamente relacionados, é improvável que a metáfora sugira uma categoria

de coisas redondas e laranjas e, por isso, não levará à extensão lexical do veículo

laranja.  Segundo,  mesmo  que  uma  metáfora  seja  capaz  de  sugerir  uma  categoria

coerente, a abstração pode não ser lexicalizada em face de aceitação pela sinonímia,
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ou  seja,  se  um  termo  potencialmente  inovador  é  sinônimo  de  um  termo  bem

estabelecido e consolidado, esse termo inovador será considerado inaceitável, em face

da força do termo estabelecido e consolidado. Por exemplo, na expressão metafórica

“Uma enciclopédia é uma mina de prata” faz-se referência à propriedade comum de,

enciclopédia e mina de prata, serem fonte de algo valioso. No entanto, esse significado

já é lexicalizado pelo termo mina de ouro. Portanto, é improvável que o termo mina de

prata adquira esse sentido secundário.

Assim  como  os  modelos  de  categorização,  a  hipótese  da  carreira  da

metáfora prediz que as categorias metafóricas podem ser criadas durante o curso da

compreensão da metáfora sob a forma de esquemas relacionais abstratos. Porém, essa

hipótese difere dos modelos de categorização existentes de duas maneiras principais:

(i)  as  categorias  metafóricas  são  derivadas  da  estrutura  relacional  comum  dos

conceitos de tópico e veículo e não apenas do conceito do veículo; (ii) as categorias

metafóricas são criadas como um subproduto das comparações e, assim, não afetam a

interpretação  dessas  comparações.  Mas,  para  os  autores,  esse  quadro  pode  ser

inclusive temporário, pois, se um veículo for usado com frequência suficiente, ele pode

tornar-se  polissêmico  e,  portanto,  passará  desencadear  automaticamente  uma

categoria metafórica. Desta feita, é de se supor que, assim, a abstração pode contribuir

para o significado de uma metáfora.

Bowdle e Gentner (2005) acreditam que o processo de convencionalização

se dá primordialmente com o veículo,  que adquire um significado de domínio geral.

Essa mudança de representação será acompanhada por uma mudança no modo de

alinhamento.  Nesse  aspecto,  a  hipótese  da  carreira  da  metáfora  indica  que  uma

distinção  pode  ser  feita  entre  metáforas  novas  (ou  de  baixa  convencionalidade)  e

metáforas  convencionais  (altamente  convencionalizadas),  ou  seja,  metáforas  novas

envolveriam veículos que se referem a um conceito específico de domínio, mas ainda

não estão associados a uma categoria  de domínio geral.  Isto  é,  ao  utilizarmos um

veículo novo como “geleira” na metáfora “Ciência é uma geleira”, cujo veículo indica

literalmente “um grande corpo de gelo que se expande sobre uma superfície terrestre”,

este veículo não traz nenhum sentido metafórico relacionado a um modelo prototípico
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de “qualquer  coisa  que progride  lentamente,  mas de forma constante”.  Desta  feita,

metáforas  novas  (ou  de  baixa  convencionalidade)  são  interpretadas  como

comparações, nas quais o tópico está estruturalmente alinhado com o veículo em seu

sentido literal. 

Em  contraste  a  isso,  as  metáforas  convencionais  (altamente

convencionalizadas) envolvem os veículos que se referem a um conceito literal e a uma

categoria  metafórica  associada.  Por  exemplo,  em  “Algumas  sogras  são  cobras”,  o

veículo  cobra tem dois sentidos intimamente relacionados, quais sejam: “um réptil de

corpo  alongado  que pode  possuir  ou  não veneno”  e  “qualquer  pessoa astuciosa  e

falsa”.  Os  veículos  convencionais  (altamente  convencionalizados)  são  polissêmicos,

com um significado literal  e um significado metafórico. Nesse sentido, as metáforas

convencionais  (altamente  convencionalizadas)  podem  ser  interpretadas  como

comparações, combinando o conceito do tópico com o significado literal do veículo, ou

como declaração, ao considerar o conceito do tópico como um membro da categoria

metafórica superordenada pelo veículo.

Assim, a carreira da metáfora afirma que as metáforas novas (ou de baixa

convencionalidade)  são  interpretadas  prioritariamente  como  comparação,  enquanto

metáforas  convencionais  (altamente  convencionalizadas)  são  interpretadas,

opcionalmente,  por  comparação  ou  por  declaração.  É  importante  esclarecer  que

Bowdle e Gentner (2005) chamam a atenção para o fato de que, em geral, as metáforas

convencionais (altamente convencionalizadas) tendem a ser interpretadas mais como

declaração  do  que  como  comparação,  isso  porque  o  alinhamento  categórico  será

completado mais rapidamente do que o comparativo. E, assim, os autores afirmam que

as  metáforas  novas  convidam  à  criação  de  sentido,  enquanto  as  metáforas

convencionais convidam à recuperação do sentido. Essa recuperação de sentidos nada

mais é do que recuperar categorias metafóricas abstratas.

Para  sedimentar  a  hipótese  da  Carreira  da  Metáfora,  Bowdle  e  Gentner

(2005) idealizaram uma série de experimentos baseados nas evidências principais já

indicadas,  ou  seja,  as  metáforas  convencionais  (altamente  convencionalizadas)  são

compreendidas  mais  rapidamente  do  que  as  metáforas  novas  (ou  de  baixa
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convencionalidade),  bem  como,  as  metáforas  convencionais  são  compreendidas,

opcionalmente, por comparação ou declaração com pequena preferência pela forma de

declaração,  enquanto  as  metáforas  novas  são  compreendidas,  prioritariamente,  por

comparação. Antes, porém, de testarem essa hipótese, os autores buscaram, primeiro,

selecionar os veículos metafóricos que seriam utilizados na pesquisa e, assim, para

fazer essa classificação de convencionalidade, foram reunidos 16 universitários que

receberam  as  expressões  metafóricas  no  modelo  de  declaração  e  as  expressões

metafóricas no modelo de comparação, devendo, os mesmos, indicarem o significado

das expressões. Na sequência, outros 16 universitários adicionais, receberam a lista de

todos  os  veículos  seguidos  pelos  significados  literais  e  avaliaram  o  significado

metafórico  de  cada  um  em  uma  escala  de  1  (muito  nova)  a  10  (muito

convencionalizada). 

Com as expressões e os veículos metafóricos devidamente selecionados, os

autores  reuniram  16  estudantes  universitários  para  avaliarem,  primeiramente,  a

preferência  da  forma  gramatical  (declaração  ou  comparação),  ou  seja,  expressões

cujas fórmulas seriam: “x é um y” ou “x é como y”, tendo em vista que as declarações

estariam mais alinhadas com o modelo de categorização, enquanto as comparações

estariam mais alinhadas com o modelo de analogia. Esse primeiro experimento teve a

finalidade de demonstrar evidências de que a metáfora deve se tornar cada vez mais

eficaz em relação à forma de comparação à medida que se passa das novas (ou de

baixa  convencionalidade)  para  as  convencionais  (altamente  convencionalizadas).  É

importante enfatizar que o principal argumento dessa pesquisa era a convencionalidade

do veículo – e não a familiaridade da expressão metafórica, justamente onde a nossa

pesquisa se insere.

Assim, assumindo que a forma reflete a função na linguagem figurativa, deve

haver uma mudança no modo de processamento da expressão, ou seja, da forma de

comparação para a forma de declaração. Para medir essa questão, foram selecionadas

metáforas  novas  (de  baixa  convencionalidade)  e  convencionalizadas  (alto  grau  de

convencionalidade),  tanto  na  forma  de  declaração  (x  é  um  y)  como  na  forma  de

comparação (x é como um y), para que os participantes indicassem a sua preferência.
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Também foram incluídas expressões nas duas formas gramaticais em que o tópico era

literalmente semelhante ao veículo (por exemplo, limão-laranja), para a qual a forma de

comparação  deveria  ser  preferida,  além  de  declarações  em  que  o  tópico  era  um

membro de uma categoria literal nomeada pelo veículo (por exemplo, baleia-mamífero),

para a qual a forma de declaração deveria ser preferida. Essas outras frases serviriam

não só  como distratoras,  mas também como mecanismos para  aferir  os  pontos de

comparação das respostas dos participantes às declarações metafóricas. Ainda, para

garantir a generalidades dos resultados, houve o controle da abstração do tópico para

as  declarações  figurativas,  pois,  embora  a  maioria  das  metáforas  envolva  veículos

relativamente concretos, seus tópicos podem ser abstratos ou concretos. Por isso, os

objetos receberam tópicos abstratos e concretos emparelhados com veículos novos e

convencionalizados. 

Com  base  nesse  estudo  de  normalização,  foram  selecionadas  16

declarações metafóricas novas (baixa convencionalidade do veículo) e 16 declarações

metafóricas  convencionais  (alta  convencionalidade do veículo),  sendo que cada um

desse conjunto foi dividido em 8 declarações abstratas e 8 concretas. As declarações

abstratas possuíam tópicos significativamente menos concretos do que os veículos,

enquanto declarações concretas possuíam mais ou menos a mesma equivalência de

concretude.  É  importante  salientar  que  tanto  as  declarações  abstratas  quanto  as

concretas envolviam veículos classificados, preliminarmente, como altamente concretos

com uma média de 8,98 de concretude, numa escala de 1 a 10.

Ainda  nesse  primeiro  experimento,  para  que  houvesse  a  garantia  da

interpretabilidade dos dados, foram utilizadas apenas as declarações que receberam

boa avaliação por, pelo menos, metade do grupo inicial de avaliação e classificação.

Assim, cada participante desse experimento recebeu 32 expressões metafóricas tanto

na forma de categorização quanto na forma de comparação. Por exemplo: (i) metáfora

nova (abstrata: a mind is (like) a kitchen - a mente é (como) uma cozinha - concreta:  a

beach is (like) a grill - a praia é (como) uma churrasqueira); (ii) metáfora convencional

(abstrata: Faith is (like) an anchor - a fé é (como) uma âncora – concreta: a soldier is

(like) a pawn - o soldado é (como) um peão). Nesse quadro, ficou então montado um
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esquema de 4 quatro tipos de expressões (metáforas novas, metáforas convencionais,

comparação literal e categorização literal).

Os participantes foram divididos em grupos de 4. Cada indivíduo ficava numa

cabine,  onde recebia um bloco contendo as instruções e os conjuntos de todas as

expressões posicionadas de forma aleatória em uma tabela com duas colunas. No lado

esquerdo da tabela, ficavam posicionadas as comparações, enquanto no lado direito

ficavam posicionadas as declarações, separadas por uma escala de 1 a 10 (conforme

pode ser visto no modelo adaptado, constante no item 4.1.3 deste trabalho, que foi

replicado nesta pesquisa). Os participantes foram orientados a escolher qual a forma de

sua preferência, anotando na escala a sua nota respectiva. Por exemplo, se aceitavam

melhor a comparação, mais próximo de 1 deveria ser sua nota; se aceitavam melhor a

declaração, mais próximo de 10 deveria ser a nota.

Os  resultados  obtidos  com  o  experimento  mostraram  que  as  metáforas

novas obtiveram a média de 2,81 pontos (numa escala de 1 a 10, sendo que quanto

mais próximo de 1,  melhor  a  aceitação como comparação),  enquanto as metáforas

convencionalizadas  obtiveram  4,35  pontos  (quanto  mais  próximo  de  10,  melhor  a

aceitação como declaração e quanto mais próximo de 5, a aceitação seria opcional).

Outro dado importante é que as comparações literais tiveram a média de 2,72 pontos,

enquanto as declarações literais ficaram com 8,99 pontos. 

Por esses dados, Bowdle e Gentner chegaram a várias conclusões: 1) As

pessoas aceitavam melhor as metáforas com veículos convencionalizados, conforme

previsto pela carreira da metáfora; 2) A preferência dos universitários pela forma de

comparação  foi  quase  tão  equivalente  para  as  metáforas  novas  quanto  para  as

comparações literais, o que afirma a posição dos autores; 3) Em relação às metáforas

convencionalizadas,  houve  também  um  alinhamento  com  a  teoria  da  carreira  da

metáfora,  uma vez que,  no caso dessas metáforas,  verificou-se a opcionalidade do

leitor/ouvinte em aceitar a expressão metafórica tanto na forma de comparação quanto

na forma de declaração (categorização).

A  realização  do  experimento  idealizado  por  Gentner  e  Bowdle  (2005)

promove uma melhor compreensão do papel da convencionalidade no processamento
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psicolinguístico da metáfora, além de viabilizar outros estudos correlatos sobre esse

novo modelo psicolinguístico, como, por exemplo, o estudo sobre processamento de

metáforas no PB realizado por Ricci  (2016). Entretanto, naquela oportunidade, Ricci

estudou somente as metáforas altamente convencionalizadas, altamente familiares e

alto aptness para, entre outras coisas, observar se o processamento se dava de forma

direta ou indireta. Na ocasião, como não havia, até então, qualquer trabalho que tivesse

o mesmo objeto de pesquisa no PB, Ricci necessitou fazer todo um estudo detalhado

que envolveu a criação e a recuperação de expressões metafóricas para, dessa forma,

poder realizar um ranqueamento dessas expressões. Esse trabalho deixou um legado

de expressões que, agora, podem ser utilizadas para novos experimentos, inclusive nos

mesmos moldes dos levantados pela hipótese da carreira da metáfora. A seguir, será

visto um resumo do trabalho de Ricci (2016), mas antes, serão considerados os tópicos

referentes às categorias ad hoc e teoria do alinhamento estrutural, tendo em vista terem

sido citadas no decorrer desta revisão,  sem entretanto serem explicadas ainda que

minimamente.
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3.2.1 AD HOC CATEGORIES – LAWRENCE W. BARSALOU, 1983.

O autor  esclarece que o  estudo de categorias  naturais  têm sido  limitado

principalmente para categorias comuns, como  pássaros, móveis  e frutas. No entanto,

há  uma  variedade  de  conjuntos  de  necessidades  incomuns  que  permeiam  a  vida

cotidiana  das  pessoas.  Alguns  exemplos  são  “coisas  para  fazer  numa  viagem  de

férias”,  “possíveis  fantasias  para  vestir  numa festa  de  Halloween”  ou  “lugares  para

procurar  móveis  antigos”.  Barsalou  (1983)  indica  que  categorias  como  estas,

aparentemente,  são criadas espontaneamente  pelos  falantes  de uma língua natural

para serem usadas em contextos específicos e é a esse conjunto de construção de

categorias incomuns que Barsalou denominou de “categorias ad hoc”. Barsalou ainda

esclarece  que  as  teorias  das  categorias  naturais  refletem  principalmente  o  que

aprendemos com categorias comuns. Assim, quando consideramos as categorias  ad

hoc, podemos descobrir uma teoria mais geral de categorização para a qual categorias

comuns e ad hoc são casos especiais. 

3.2.2 TEORIA DO ALINHAMENTO ESTRUTURAL– Dedre Gentner e Brian F. Bowdle,

2001.

Os autores demonstram o contraste primário entre modelos de comparação

e de categorização da metáfora. Para eles, essa compreensão diz respeito à relação

categorial  entre  o  tópico  e  o  veículo.  Dentro  dos  modelos  de  comparação,  as

representações de tópico e de veículo são compreendidas aproximadamente no mesmo

nível  de abstração.  Já nos modelos de categorização,  a  representação do tópico é

subordinada à representação do veículo. Entretanto, em paralelo a esse problema, está

a questão de quais tipos de propriedades são mapeadas do veículo para o tópico. Há

evidências consideráveis de que as metáforas estabelecem vínculos entre sistemas

conceituais  nos  domínios  de  tópico  e  de  veículo,  em  que  as  correspondências

relacionais  são  enfatizados  sobre  as  correspondências  entre  atributos  de  objetos
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isolados  (por  exemplo,  CARBONELL,  1981;  GENTNER,  1983;  GENTNER,

FALKENHAINER, e SKORSTAD, 1988;  INDURKHYA, 1987; KITTAY e LEHRER, 1981;

LAKOFF, 1986; LAKOFF e JOHNSON, 1980; TOURANGEAU e STERNBERG, 1981,

1982;  TURNER,  1987;  VERBRUGGE e  MCCARREI,  1977).  Em outras  palavras,  a

metáfora pode ser vista como uma espécie de analogia.

A  teoria  do  alinhamento  estrutural  de  Gentner  (1983)  pressupõe  que

interpretar uma metáfora envolve duas etapas: alinhamento e projeção. O processo de

alinhamento opera para criar uma correspondência estrutural consistente máxima entre

duas  representações  que  observam o  mapeamento  um-para-um e  a  conectividade

paralela (FALLCENHAINER, FORBUS e GENTNER, 1989). Ou seja, cada elemento de

uma  representação  pode  ser  colocado  em  correspondência  com,  no  máximo,  um

elemento  da  outra  representação  e  os  argumentos  dessa  relação  devem  estar

alinhados. Uma restrição ao processo de alinhamento diz respeito à sistematização, ou

seja,  os  alinhamentos  que  formam  estruturas  profundamente  interconectadas  são

preferidas em relação aos conjuntos de variáveis menos sistemáticas. Uma vez que

uma combinação estruturalmente consistente entre o tópico e os domínios do veículo

seja encontrada,  outros predicados do veículo que são correspondentes ao sistema

comum podem ser projetados para o tópico como inferência dessa combinação. Esses

mecanismos são incorporados pelo  mapeamento  de estrutura  (SME),  que simula  a

comparação analógica (FALKENHAINER et  al.,  1989;  FORBUS, GENTNER e LAW,

1995).

Para melhor ilustrar estes processos, considere a metáfora “Alguns homens

são  garanhões”.  Dado  o  simples  tópico  (homens)  e  as  representações  do  veículo

(garanhões),  a  teoria  do  mapeamento  de  estrutura  prevê  a  seguinte  sequência  de

eventos  para  interpretação  da  metáfora.  Primeiro,  a  relação  compartilhada  está

alinhada,  ou  seja,  homens está  evocando  garanhões,  sendo  esses  dois  termos  os

objetos  do processo de interpretação.  Explicando melhor,  tome-se uma frase como

“Alguns  homens  que  tratam bem suas  mulheres  e  filhos  no  trabalho  são  cavalos”.

Nesse caso, não haveria alinhamento entre  mulheres e  cavalos,  muito menos entre

filhos e cavalos ou homens e mulheres. O alinhamento se dá entre homens e cavalos,

44



pois um termo evoca o outro nessa estrutura metafórica.  Agora voltemos ao nosso

exemplo, “Alguns homens são garanhões”, com a verificação desse alinhamento, os

argumentos não idênticos desta relação devem ser colocados lado a lado, separados

por  um  cone  paralelo  de  atividade:  garanhões  +  homens  e  animais  +  mulheres.

Finalmente, há uma previsão de que um único argumento pode servir para o veículo,

mas conectado à estrutura alinhada. Esse argumento indica que o comportamento de

acasalamento é instintivo e, por isso, essas informações são transferidas para o tópico.

Assim, a metáfora seria  interpretada como significando algo como “Alguns homens,

instintivamente, só procuram mulheres para se satisfazerem sexualmente”. Observe-se

que  o  mecanismo  de  inferência  da  combinação  diferencia  fortemente  a  teoria  do

mapeamento  de  estrutura  dos  modelos  de  comparação  tradicionais  (por  exemplo,

MILLER,  1979;  ORTONY,  1979;  TVERSKY,  1977),  uma  vez  que  os  modelos  de

comparação  não  podem  transmitir  novas  informações,  somente  destacam  as

propriedades  comuns  entre  tópico  e  veículo  (ver  GENTNER  e  WOLFF,  1997;

GLASSESB  e  KEYSAR,  1990;  GLUCKSBERG  et  al.,  1997).  No  mapeamento  de

estrutura,  as  inferências  da  combinação  são  perfeitamente  compatíveis  com  o

alinhamento. De fato, um alinhamento prévio é necessário para garantir a projeção de

inferência apropriada. 
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3.3 Ricci (2016) – Um estudo experimental da metáfora no PB

Nesta  seção,  reconhecemos  Ricci  como  o  precursor  do  estudo  do

processamento psicolinguístico de metáfora no PB, com sua dissertação de mestrado

defendida  no  ano  2016  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (Niterói,  RJ).  Suas

pesquisas  deixaram  um  legado  para  quem  quiser  se  aventurar  no  caminho  do

processamento da linguagem figurada no Brasil. Todo o seu trabalho tinha o objetivo de

buscar  evidências  do  “processamento  direto  de  metáforas  familiares,   high-aptness

(bem  construídas)  e  convencionalizadas,  de  acordo  com  o  que  preconizavam

Glucksberg  e  cols.”  (GLUCKSBERG  e  KEYSAR,  1990;  GLUCKSBERG,  1998;

GLUCKSBERG, 2003).

Ricci (2016) trouxe à baila a discussão contemporânea sobre a linguagem

figurada, a qual já desfruta do reconhecimento valoroso na cognição humana, tendo

recentemente se afastado das concepções tradicionais que consideravam metáforas e

outras expressões conotativas como privativas do discurso poético. Hodiernamente, o

estudo das metáforas já elege como objeto a linguagem quotidiana, muito embora essa

abordagem estivesse distanciada dos estudos universitários brasileiros. Esse vem a ser

um grande  passo  que  o  trabalho  de  Ricci  deu  nos  estudos  de  processamento  da

linguagem figurada, ou seja, inserir no Brasil, de uma vez por todas, espaço para o

estudo linguístico de metáfora, criando pesquisas e teorias para as gerações futuras

poderem utilizá-las e, assim, avançarem nesse conhecimento.

Para  iniciar  sua  pesquisa,  Ricci  (2016)  buscou  as  diversas  matrizes  e

correntes teóricas que reivindicavam o domínio no conhecimento do processamento de

metáforas.  Identificando  que,  de  um  lado,  havia  aqueles  que  defendiam  o

processamento direto (não opcional) do significado metafórico, tais como evidenciavam

os  estudos  de  Glucksberg  e  cols.  (GLUCKSBERG  et  al.,  1982;  GLUCKSBERG  e

KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998). Do outro lado, havia aqueles que mantinham a

concepção  de  processamento  indireto,  ou  seja,  a  hipótese  de  que  a  interpretação

metafórica se daria a partir  da derivação do significado literal  da expressão, por um
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modelo  de interpretação em três  estágios,  denominado,  como aqui  já  se  viu,  SPM

(SEARLE, 1993 [1979]). Em outro ponto dos estudos, Ricci (2016) elencou aqueles que

propõem modelos  teóricos  que  buscavam unificar  as  teorias,  como  “The career  of

metaphor” (BOWDLE e GENTNER, 2005) e “The graded salience hypothesis” (GIORA,

1997; 1999).

Na busca por evidências do processamento direto de metáforas familiares,

high-aptness (bem construídas) e convencionalizadas no PB, Ricci (2016) necessitou

envidar esforços tanto no que diz respeito ao arsenal teórico que deveria utilizar para

criar  seu formato de pesquisa experimental,  bem como no esforço físico de buscar

veículos  metafóricos  para  compor  o  quadro  de  expressões  que  deveriam  ser

apresentados aos participantes para julgamento e que, no final, resultaria no tesouro do

qual este trabalho se apossou, ou seja, o próprio ranqueamento produzido por Ricci

(2016).

A  verdade  é  que  no  Brasil,  até  então,  não  havia  qualquer  estudo  de

ranqueamento de expressões metafóricas e esse vazio na literatura criou um grande

obstáculo que só poderia  ser  transposto com um estudo de base,  que levasse em

consideração  o  PB  com  todas  as  suas  peculiaridades.  Esse  estudo  só  foi

verdadeiramente  realizado  por  Ricci,  conforme  pode  ser  visto  na  estrutura  de  sua

dissertação.  É  preciso  destacar  o  esforço  demandado  para  comprovação  de  um

fenômeno linguístico, principalmente quando esse fenômeno não foi ainda estudado na

língua objeto da pesquisa. Foi, justamente, seguindo essa orientação que Ricci (2016),

a fim de demonstrar as evidências de sua hipótese, buscou na literatura os modelos

teóricos para construir e processar, no âmbito da linguagem figurada, o ranqueamento

de familiaridade, aptness e convencionalidade das expressões metafóricas que seriam

utilizadas para buscar evidências de sua hipótese.

Diante desse espaço vazio, Ricci (2016), viu a possibilidade de criação de

um estudo experimental inédito no PB, tendo como parâmetro o experimento conduzido

por  Janus  e  Bever  (1985).  No  caso  específico,  Ricci  voltou  seu  experimento  para

investigação do processamento de metáforas familiares,  high-aptness, cujo veículo se

achasse convencionalizado em PB. Foi,  então,  nesse arcabouço que ele  conseguiu
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realizar  norming  studies para  aferir  o  grau  de  familiaridade,  de aptness e  de

convencionalidade das expressões metafóricas em português.

Para não se distanciar dos estudos conduzidos por Ricci, decidiu-se aqui não

adentrar nos detalhes teóricos dos estudos por ele reportados, mesmo porque, grande

parte deles foram ou serão objeto de análise desta dissertação. Desta feita, expostas

essas  primeiras  considerações  e  já  tendo  explicitado  o  objeto  de  estudo  de  Ricci

(2016), qual seja, buscar evidências do processamento direto de metáforas altamente

convencionalizadas, familiares e high-aptness no PB, parte-se para detalhar o passo a

passo de sua pesquisa com suas análises e resultados obtidos.

Primeiramente, é necessário analisar rapidamente os estudos realizados por

Glucksberg  et  al.  (1982),  que  confrontaram  o  pressuposto  da  opcionalidade  da

interpretação metafórica, a qual só seria buscada diante da falência da interpretação

literal  da expressão no contexto do enunciado.  Também será necessário  revisar as

ideias de Bowdle e Gentner (2005) sobre a carreira da metáfora, uma vez que estes

estavam vislumbrando o caminho que leva à convencionalidade do veículo metafórico,

“quando  o  significado  metafórico  poderia  ser  interpretado  diretamente,  por

categorização,  sustentando  a  hipótese  do  processamento  direto  de  metáforas

convencionalizadas” (Ricci, 2016, p. 16). Até chegar a Glucksberg (2008), para recontar

“a hipótese do processamento direto à luz do modelo de Class-inclusion, revigorado, a

essa altura, com a possibilidade de abarcar metáforas novas” (Ricci, 2016, p. 16).

Com base nessa literatura, Ricci (2016) indicou ser imperativo realizar ratings

de aptness das metáforas em PB, cujo processamento pretendia investigar, pois, para

que se  conseguisse explorar  o  problema proposto,  era  necessário  criar  expressões

metafóricas a partir  de veículos convencionalizados e já  dicionarizados.  No que diz

respeito  aos  norming studies,  Ricci  buscou confirmar  se  os veículos  das metáforas

também se achavam convencionalizados no repertório dos participantes selecionados,

além de colher julgamentos sobre a familiaridade e aptness das mesmas expressões.

Foi assim que se chegou à idealização de dois norming studies, inéditos no

PB, como medida preliminar e que serviria de baliza para os experimentos seguintes.

Esses experimentos, baseados em outros estudos gerais (BLASKO e CONNINE, 1993;
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BOWDLE e GENTNER, 2005; DULCINATI et al., 2014), de norming pre-tests (JONES e

ESTES,  2006),  de  rating  experiments (THIBODEAU  e  DURGIN,  2011)  ou,

simplesmente, de rating tasks (HARRIS, 1976), buscaram avaliar, primeiramente, se as

expressões  metafóricas  construídas  do  tipo  “X  é  um  Y”,  materializada  no  formato

“Alguns  X  são  Y”  (p.  ex.:  “Alguns  músicos  são  feras”),  eram  “familiares”  ou  “não

familiares”  e,  em segundo lugar,  buscaram ranquear  –  numa escala  de 1  a 5  –  a

eficácia  de  aptness,  das  mesmas expressões.  Além disso,  ambos os  experimentos

possibilitariam fazer uma estimativa da convencionalidade dos veículos metafóricos, a

partir  das  respostas  dos  participantes,  nas  escolhas  das  palavras  que  melhor

capturavam o significado das expressões. Tudo isso é ilustrado nos excertos a seguir.

Excerto do formulário de Familiaridade.

FAMILIARIDADE
As expressões abaixo lhe são familiares? Você já as leu ou ouviu?
Marque SIM (se for familiar) ou NÃO (se não for familiar)
Depois,  tendo  ou  não  ouvido  a  expressão,  escolha  uma  palavra  que  você  acredita  que
capture o seu significado.
1. Alguns carros são abacaxis.
(Esta expressão lhe é familiar?
( ) SIM
( ) NÃO
Agora escolha uma palavra que capture o significado acima.
( ) COMPLICAÇÃO
( ) FACILIDADE
( ) FRUTO 
Fonte: Ricci (2016, p. 32 – Figura 2).

Excerto do formulário de Aptness.

APTNESS
Dê uma nota, de 1 a 5,  a cada uma das expressões abaixo, avaliando a sua eficácia em
transmitir o significado que pretendem comunicar.
Depois escolha uma palavra que você acredita que capture o significado da expressão.
1. Alguns carros são abacaxis.
1       2       3       4       5
(  )    (  )     (  )     (  )    (  )
Agora escolha uma palavra que capture o significado acima.
( ) COMPLICAÇÃO
( ) FACILIDADE
( ) FRUTO 
Fonte: Ricci (2016, p. 32 – Figura 3).
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Ricci (2016) deixou consignado que esses testes de ranqueamento, assim

como serviriam de base para testar a hipótese de processamento direto de metáforas

no  PB,  também serviriam “aos  propósitos  de  (eventuais)  pesquisas  futuras”  (p.33),

como  é  o  caso  desta  pesquisa  em  andamento.  Sendo  assim,  deixou  inestimável

contribuição  para  a  continuidade  das  pesquisas  pertinentes  ao  processamento

psicolinguístico da linguagem figurada em geral.

O Experimento 1 do trabalho de Ricci (2016) teve como objetivo a avaliação

da  familiaridade  das  metáforas  que  foram construídas,  bem como  a  estimativa  da

convencionalidade dessas expressões. Cada um dos 81 participantes da tarefa teve

que escolher, entre três palavras, de cada uma das 84 expressões metafóricas (do tipo

“Alguns carros são abacaxis”),  aquela que capturava o significado que a expressão

pretendia comunicar. Com as respostas, foi possível verificar se o veículo metafórico

evocava o significado figurado registrado nos dicionários consultados, o que permitia

inferir se o mesmo significado se achava, ou não, convencionalizado no repertório dos

indivíduos da amostra.

Por sua vez, o Experimento 2 teve como objetivo avaliar,  em  aptness  (um

item do tripé da metáfora), as expressões do mesmo conjunto, cuja familiaridade foi

julgada no Experimento 1. Assim, foi pedido aos participantes que dessem “notas de 1

a 5 a cada uma das expressões, avaliando a sua eficácia em transmitir o significado”.

Além disso, estimou-se também a convencionalidade das expressões. Cada um dos

participantes (como foi feito no Experimento 1) escolheu, entre três palavras, aquela

que,  de  acordo  com  ele(a),  capturava  o  significado  que  a  expressão  pretendia

comunicar.  A  partir  das  respostas  dos  participantes,  verificou-se  se  o  veículo  (Y)

evocava o significado figurado, permitindo, ou não, inferir se o mesmo significado se

achava, ou não, convencionalizado no repertório dos indivíduos da amostra.

O trabalho de análise foi gigantesco e os resultados de ambos os  norming

studies contabilizaram  um  total  impressionante  de  26.880  julgamentos  das  84

expressões  metafóricas  que  foram  construídas  para  o  teste  da  “Familiaridade”,  da

“Convencionalidade”,  em  “Aptness”  e  “Convencionalidade”.  A  importância  desse

trabalho  é  o  de  ter  produzido  o  ranqueamento  completo  das  84  expressões  que,
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naquele  momento,  serviu  a  Ricci  (2016)  para  compor  o  conjunto  de  estímulos  do

experimento de leitura automonitorada que foi realizado na fase seguinte da pesquisa.

Essa  pesquisa  on-line julgou  o  processamento  direto  ou  indireto  das  expressões

metafóricas  altamente  convencionalizadas,  além  de  poder  ser  usado  por  outros

pesquisadores, como é o caso da presente pesquisa.

É importante destacar que a média das estimativas de “Convencionalidade”

obtida nos Experimentos 1 e 2 traduziu-se nos  ratings: “metáforas novas”, “metáforas

pouco convencionalizadas”, “metáforas medianamente convencionalizadas”, “metáforas

convencionalizadas”  e  “metáforas  altamente  convencionalizadas”,  conforme tabela  a

seguir.

Excerto da tabela - Ratings de “Convencionalidade” nos Experimentos 1 e 2.

Ratings das expressões Respostas congruentes (%)

Metáforas altamente convencionalizadas “entre 80 e 100”

Metáforas convencionalizadas “igual ou maior que 60 e menor que 80” 

Metáforas medianamente convencionalizadas “igual ou maior que 40 e menor que 60”

Metáforas pouco convencionalizadas “igual ou maior que 20 e menor que 40”

Metáforas novas “menor que 20”

Fonte: Ricci (2016, p. 39 – Tabela 1).

Para continuidade e finalização das pesquisas, Ricci (2016) decidiu elevar

para  85% o  nível  de  corte  nos  julgamentos  tanto  de  convencionalidade  quanto  da

familiaridade das expressões. Ao mesmo tempo, considerou como julgamentos de very

high-apt  ratingins iguais  ou  superiores  a  4,5  no  ranqueamento.  Dessa  estratégica

metodológica, foram selecionadas 43 expressões para a continuidade da pesquisa e

que serviriam ao propósito de testar o processamento direto de metáforas no PB.

Para  o  prosseguimento  dos trabalhos,  Ricci  (2016)  seguiu  a  metodologia

adotada por  Janus e  Bever  (1985),  fornecendo aos participantes  um contexto  para

análise das expressões e, em seguida, medindo os tempos de processamento em cada

um dos sintagmas que compunham a frase que era lida. É importante frisar que Ricci

(2016)  também se utilizou de um controle  adicional,  qual  seja,  uma declaração de

inclusão em classe cujo  tempo de processamento  foi  possível  comparar  com o da

51



metáfora. Destarte, foram produzidas 9 trincas de parágrafos, igualmente divididos em

11 fragmentos/sintagmas, preparados para acomodar: 1) expressões do tipo “X é um Y”

construídas a partir das metáforas que foram selecionadas nos pré-testes, p.ex., “Irene

é  um furacão”,  construída  a  partir  de  “Algumas mulheres  são  furacões”  (altamente

convencionalizada e altamente familiar, com alto índice de aptness); 2) expressões de

significado literal do mesmo tipo “X é um Y”, p.ex. “Irene é um furacão”, construída a

partir do que se apurou sobre o furacão Irene, que assolou o Caribe e os EUA no ano

de 2011; 3) declarações de inclusão em classe do mesmo tipo “X é um Y”, p. ex., “Irene

é uma jovem”, categorizando o tópico da expressão. 

Ricci (2016) assumiu, no que se refere ao primeiro modelo, ou seja, aquele

representado pela fórmula “X é um Y”, que o contexto demandaria uma interpretação

metafórica. Já no segundo modelo, o contexto demandaria uma interpretação literal da

mesma  expressão.  Por  fim,  o  terceiro  modelo  demandaria  uma  interpretação  de

declaração literal  de inclusão em classe sobre o tópico da expressão.  É importante

destacar  a  engenharia  linguística necessária  para a construção das frases nos três

modelos,  uma vez que todas elas seguiam um mesmo número de sílabas,  mesma

quantidade de números de constituintes, o que proporcionava, a princípio, o mesmo

tempo de demanda de leitura, diferenciando-se somente no tempo de processamento

das  expressões,  que  pela  hipótese da  pesquisa  do  autor  e  conforme proposto  por

Glucksberg e cols. (GLUCKSBERG e KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998), seria o

seguinte: metáforas (altamente convencionalizadas) são declarações de inclusão em

categorias, e, sendo assim, tais metáforas convencionalizadas (além de familiares e

high-aptness) são processadas diretamente (sem a intermediação da interpretação do

significado literal).

Com a aplicação dos testes experimentais de leitura automonitorada, restou

evidenciado que os participantes não despenderam significativamente mais tempo na

leitura  dos  veículos  das  metáforas,  em  relação  à  leitura  dos  mesmos  sintagmas

nominais em expressões de interpretação literal.  Do mesmo modo, não consumiram

mais tempo de leitura nos veículos das mesmas metáforas do que nas declarações

literais  de  inclusão  em  classe.  Com  um  trabalho  rigoroso  em  sua  metodologia  e

52



atendendo às mais modernas orientações da literatura especializada nessa área, Ricci

(2016)  concluiu  que  não  foram obtidos  resultados  que  sustentasse  a  “hipótese  do

processamento indireto da metáfora, a partir da interpretação do significado literal da

expressão,  como preconizado no Modelo Pragmático Padrão”.  E mais do que isso,

Ricci (2016) deixou registrado que seus estudos sugerem a validade da “hipótese de

processamento  direto  via  Class-inclusion de  Glucksberg  e  cols.  (GLUCKSBERG  e

KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998)”. Os dados da tabela que se segue sumarizam

os achados do autor.

Excerto  da  tabela  de  Tempos  médios  de  leitura  (RTs)  dos  fragmentos  críticos  (aqui  em
destaque) nos contextos: Literal, Metafórico e Controle (em milissegundos).

Contextos RTs Exemplos (extratos dos parágrafos)

Literal 954,25 Com muita frequência, fenômenos naturais recebem nomes de gente. Irene
é um furacão que assolou o Caribe [...].

Metafórico 925,84 Com muita  frequência,  mulheres  brasileiras  trabalham fora,  têm filhos  e
estudam. Irene é um furacão que empolga todo mundo [...].

Controle 867,89 Com muita  frequência,  mulheres  brasileiras  trabalham fora,  têm filhos  e
estudam.  Irene é uma jovem que empolga todo mundo [...].

Fonte: Ricci (2016, p. 52 - Tabela 5).

Da análise dos dados, Ricci (2016) chama a atenção para o fato de que o

tempo médio de leitura dos veículos das metáforas ficou entre o tempo dos outros dois

tipos de condição (literal e inclusão de classe), com uma diferença simplória, não sendo

estatisticamente  significativa,  ensejando,  assim,  a  posição  de  Glucksberg  e  cols.

(GLUCKSBERG  e  KEYSAR,  1990;  GLUCKSBERG,  1998;  GLUCKSBERG,  2003;

GLUCKSBERG, 2008).  Com base nesses dados, Ricci (2016) sugere que metáforas

altamente familiares,  high-aptness e  altamente  convencionalizadas são processadas

como declarações de inclusão em classe, seguindo, mais uma vez, o modelo de Class-

inclusion (GLUCKSBERG e KEYSAR, 1990; GLUCKSBERG, 1998).

Após, finalizar o seu estudo, Ricci (2016) deixa consignado que sua pesquisa

não pretendeu avançar – e de fato não avançou – os limites que foram estabelecidos

desde o início, que eram justamente os de avaliar no PB o processamento de metáforas
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altamente familiares,  high-aptness e altamente convencionalizadas,  ficando assim, à

espera de outros interessados no assunto, novos estudos sobre o processamento de

metáforas. Foi nesse sentido que surgiu o interesse pela interferência da familiaridade

no processamento de metáforas, aproveitando-se da base já estabelecida por Ricci.

3.4 – Conclusão da Seção

Todo  o  arcabouço  teórico  que  foi  objeto  desta  revisão  possibilitou  o

desenvolvimento  da  presente  pesquisa,  que  traz  como  novidade  o  papel

desempenhado  pela  familiaridade  no  processamento  psicolinguístico  de  metáforas.

Esta  talvez  seja  a  grande  relevância  do  trabalho,  ou  seja,  a  mudança  de  foco  da

investigação,  saindo  da  polaridade  da  convencionalidade  e  entrando  na  face  da

familiaridade. O processamento, na mente humana, do sentido figurado é algo muito

complexo e só pode ser explicado com muitos estudos e levando-se em consideração

todos os aspectos que são pertinentes e estão presentes, independentemente de sua

subjetividade ou concretude.

Glucksberg,  Bowdle,  Gentner,  Ricci  e  tantos  outros,  contribuíram  para  o

avanço  da  compreensão  do  status da  convencionalidade  e,  até  agora,  seu  papel

principal na explicação de como a mente humana se comporta durante a compreensão

de expressões metafóricas. De todo esse apanhado conceitual, algumas dúvidas que

foram deixadas para trás serviram como mola propulsora para traçar o caminho que foi

percorrido  por  este  estudo,  pois  como explicar  o  processamento  de  metáforas  que

estariam  no  meio  da  carreira  da  metáfora?  Os  criadores  dessa  teoria  não  se

preocuparam com essas expressões e apenas cuidaram das metáforas novas (ou de

baixa  convencionalidade)  e  convencionalizadas.  Como  explicar  que  metáforas

altamente  convencionalizadas  podem  possuir  baixa  familiaridade?  Como  seria  o

comportamento dessas metáforas em termos de processamento? Por outro lado, como

explicar,  também,  a  existência  de  metáforas  altamente  familiares,  mas  com  baixa

convencionalidade?  Metáforas  com  essas  características  foram  identificadas  no

ranqueamento  de Ricci  (2016).  Como essas últimas metáforas  se  comportariam na
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mente  humana para  serem processadas?  Afinal,  todas  essas  metáforas  que  foram

selecionadas a partir de Ricci (2016) seriam processadas melhor como declaração ou

comparação?

Para  responder  essas  e  outras  perguntas,  é  preciso  olhar  a  expressão

metafórica sobre a perspectiva da familiaridade, retirando dos estudos analisados as

diretrizes e o conjunto de metáforas para serem testadas. Nesse sentido, é importante

salientar que todas as estruturas estudadas aqui sempre partiram da familiaridade do

veículo metafórico com reflexo de sua convencionalidade. Assim como não se pode

olhar apenas para a convencionalidade, também não parece satisfatório olhar somente

para a expressão metafórica sob o ângulo da familiaridade. É preciso, sempre, fazer um

equilíbrio  entre  a  familiaridade  e  a  convencionalidade  e,  é  justamente  isso  que  o

trabalho pretende demonstrar ao encontrar evidências da interferência da familiaridade

no processamento psicolinguístico de metáforas no PB.

O distanciamento entre essas duas bases de sustentação (familiaridade e

convencionalidade) atrai a atenção e, nesse sentido, tanto faz que a familiaridade seja

alta ou baixa, contanto que no lado oposto estivesse sedimentada a convencionalidade,

segundo  o  ranqueamento  aqui  já  mencionado.  Implica  dizer  que  o  objeto  desta

pesquisa  é a expressão metafórica  cuja  familiaridade alta  possui  ao mesmo tempo

convencionalidade  baixa  e  também a  expressão  com baixa  familiaridade,  mas  que

possua alto índice de convencionalidade. Na concepção desse estudo, a familiaridade

deveria  exercer,  sem  sombra  de  dúvida,  papel  relevante  no  processamento  das

metáforas, pois nenhuma expressão se convencionaliza se primeiro não for testada no

maior  laboratório  apropriado  para  o  desenvolvimento  da  linguagem,  ou  seja,  a

sociedade. Por essa razão, a familiaridade, nesse estudo, assume a importância de

comandar o processamento, interferindo diretamente na interpretação metafórica.

Outro fator relevante a esclarecer é a necessidade de se estudar também o

terceiro aspecto da sedimentação da metáfora, isto é, o  aptness, que neste trabalho

não é analisado, mas ao que parece, também tem sua relevância dentro do contexto da

discussão aqui apresentada. Assim, o presente trabalho, além de analisar o papel da
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familiaridade, abre caminho para estudos futuros no PB, uma vez que essa discussão

nessa língua é bem recente, necessitando de aprofundamento para sua compreensão.
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4 VERIFICANDO  A  INTERFERÊNCIA  DA  FAMILIARIDADE  NO

PROCESSAMENTO DE METÁFORAS NO PB

Com o estudo de Glucksberg (2003), bem como com a hipótese da carreira

da  metáfora  (BOWDLE;  GENTER,  2005;  GENTER;  BOWDLE,  2001;  BOWDLE;

GENTER, 1999) e ainda com Ricci (2016), abriu-se a possibilidade de estudar, no PB, a

interferência da familiaridade no processamento das metáforas, principalmente pelo fato

de  Ricci  (2016)  ter  deixado  um legado  de  expressões  metafóricas  ranqueadas  em

familiaridade,  convencionalidade  e  aptness,  o  que  torna  possível  confrontar  as

hipóteses  aqui  levantadas  com  os  diversos  aspectos  do  ranqueamento  produzido.

Nesse sentido é que se realizaram 4 experimentos a fim de verificar a preferência pela

forma  gramatical  (form  preference  task)  de  expressões  metafóricas.  Todos  esses

experimentos buscam replicar apenas o Experimento 1 de Bowdle e Gentner (2005),

fazendo um aprimoramento dos questionários e, por isso mesmo, em todos eles, foram

testadas as predições que o modelo teórico da carreira da metáfora faz, a saber: 1.

expressões metafóricas novas (ou de baixa e mediana convencionalidade) convidam à

comparação;  2.  expressões  metafóricas  altamente  convencionalizadas  convidam  à

categorização. Portanto, metáforas novas (ou de baixa e mediana convencionalidade)

devem ser julgadas naturais quando fraseadas na forma de comparação (ex. “Alguns

cérebros  são  como  computadores”),  enquanto  metáforas  altamente

convencionalizadas, devem ser julgadas naturais tanto na forma de declaração quanto

na forma de comparação (“Alguns carros são abacaxis” vs. “Alguns carros são como

abacaxis”), a depender da própria opção do falante.

Entretanto, é necessário que se esclareça que o resultado esperado pode

apresentar surpresas em face justamente da interferência da familiaridade, uma vez

que,  por  essa  hipótese,  que  se  utiliza  de  expressões  e  veículos  metafóricos  que

possuem  graus  opostos  de  familiaridade  e  convencionalidade,  conforme  tabela  de

ranqueamento elaborada por Ricci (2016), há uma variação substancial entre os graus

de familiaridade e de convencionalidade dentro da mesma expressão. Desta forma, na

expressão  “alguns  cérebros  são  computadores”  há  uma  variação  de  47,57% entre
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convencionalidade  e  familiaridade  em  favor  desta  última,  ou  seja,  uma  baixa

convencionalidade (48,73%) e uma alta familiaridade (96,30%). Nesse sentido, pode

haver uma alteração na forma de processamento dessa metáfora e ela, em vez de ser

aceita majoritariamente na forma de comparação (conforme postulado pela carreira da

metáfora), passe a ser aceita, opcionalmente, na forma de declaração ou comparação.

Por  outro  lado,  na  expressão  “alguns  carros  são  abacaxis”,  há  uma  diferença  de

58,01% em favor da convencionalidade, ou seja, a familiaridade está ranqueada em

40,74%, enquanto a convencionalidade está ranqueada em 98,75%, podendo, por força

dessa diferença, a familiaridade interferir em sua compreensão e esta expressão ser,

obrigatoriamente,  aceita  como  comparação  (“alguns  carros  são  como  abacaxis”),

contrariamente  o  que  postula  a  carreira  da  metáfora  para  veículos  altamente

convencionalizados.  Todos  esses  dados  serão  melhor  esclarecidos  mais  adiante,

quando  tratarmos  dos  materiais  do  Experimento  1  (Item  4.1).  Neste  momento,  é

importante  destacar  que  as  mudanças  hipotéticas  na  forma  de  compreensão

ensejariam, no mínimo, uma reflexão sobre a teoria da carreira da metáfora no PB.

Deste modo, no Experimento 1 (seção 4.1, abaixo), assim como em todos os

outros  experimentos,  seguir-se-á  a  metodologia  que  Bowdle  e  Gentner  (2005,

Experimento 1, p. 200-2) empregaram. No Experimento 2 (seção 4.2), por outro lado,

far-se-ão algumas pequenas alterações no modo de apresentação dos estímulos. A

apresentação  dos  estímulos  nas  2  condições  (declaração  e  comparação)  foi

balanceada  pela  distribuição  em  quadrado  latino  dos  tokens.  Em  ambos  os

experimentos,  foram  utilizados  formulários  impressos  em  papel,  sendo  que  no

Experimento 2, foram adotados 2 formulários. 

Além desses experimentos, também foram realizados mais dois, desta vez

com a finalidade de aprimorar e adequar a pesquisa experimental ao PB, tendo em

vista as peculiaridades da hipótese levantada por esta pesquisa. Nesse contexto, os

experimentos se afastaram na metodologia, mas continuaram seguindo os desenhos

produzidos por Bowdle e Gentner (2005, Experimento 1, p. 200-2). No experimento 3,

como dito, o desenho foi o mesmo executado no Experimento 1, com a diferença de

que o participante teve outras opções de resposta. Já no Experimento 4, que equivale

58



ao Experimento 2, os participantes, em vez de optar por um julgamento binário ‘Boa’ ou

‘Ruim’, atribuíram notas numa escala de 6 notas variáveis de 0 a 5.

4.1 Experimento 1

Um experimento  de  preferência  pela  forma gramatical,  similar  ao  que  se

encontra  descrito  em  Bowdle  e  Gentner  (2005,  Experiment  1:  Gramatical  Form

Preferences, p. 200-2), foi idealizado com o objetivo de verificar os resultados por eles

obtidos,  levando  em  consideração  que,  pela  hipótese  desta  pesquisa,  metáforas

altamente  convencionalizadas,  mas  com baixo  grau  de  familiaridade,  tendem a  ser

processadas como comparação. Conforme mencionado acima, o experimento segue o

mesmo  modelo  de  Bowdle  e  Gentner  e,  como  eles,  recorreu  à  apresentação  dos

estímulos aos participantes em um formulário impresso em papel.

4.1.1 Materiais

As  expressões  metafóricas  utilizadas  como estímulos  foram selecionadas

com  base  em  2  norming  studies de  metáforas  nominais  do  PB,  metáforas  que

obedecem à forma “alguns X são Y” (p. ex.: “algumas mulheres são furacões”), que se

acha disponível em Ricci (2016, Apêndices A e B). A partir dos julgamentos de 160

participantes,  Ricci  constituiu  um  banco  de  metáforas  estratificado  em  ratings em

convencionalidade, familiaridade e aptness (este último não será objeto de avaliação).

Deste  ranqueamento,  foram selecionadas,  para  esta  pesquisa,  metáforas  altamente

convencionalizadas, mas com baixa familiaridade, bem como metáforas com baixo grau

de convencionalidade, mas altamente familiares.

Conforme pode ser visto na tabela abaixo, foram selecionadas 8 metáforas

que ocupam os extremos de uma nova classificação realizada no ranking produzido por

Ricci  (2016),  desta  vez  levando  em  consideração  a  variação  percentual  entre

“familiaridade”  e  “convencionalidade”: Assim,  foram  utilizadas  nesta  pesquisa,  as  4

metáforas de ratings mais alto em convencionalidade e, ao mesmo tempo, mais baixo
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em familiaridade, além das 4 metáforas de ratings mais baixo em convencionalidade e,

ao mesmo tempo, mais alto em familiaridade.

Excerto de tabela com os 8 estímulos do Experimento 1 e as médias de familiaridade e 
convencionalidade.

Expressões Convencionalidade Familiaridade
Alguns carros são abacaxis. 98,75% 40,74%
Alguns jóqueis são palitos. 96,20% 53,09%
Algumas estradas são serpentes. 92,41% 58,02%
Alguns vizinhos são sapos. 90,51% 41,98%
Algumas frases são pérolas. 46,84% 96,30%
Alguns cérebros são computadores. 48,73% 96,30%
Algumas despesas são facadas. 66,46% 97,53%
Algumas notícias são bombas. 73,42% 96,30%

Fonte: Ricci (2016, Apêndices A e B – Tabela B)

Nos estudos realizados por Ricci (2016, p. 40) havia uma previsão de que as

metáforas  que  tivessem  média  inferior  a  20%  seriam  rotuladas  de  ‘novas’,  porém

nenhuma das expressões teve essa avaliação e, portanto, as metáforas avaliadas com

menor  grau  de  convencionalidade,  ou  seja,  entre  40% e  60%,  fizeram o  papel  de

‘novas’.  Note-se  que,  conforme  tabela  acima,  a  menor  diferença  entre

convencionalidade e familiaridade é de 22,88% (bomba), sendo que, após essa, todas

as outras estão acima de 30%, chegando a mais de 50% (abacaxi),  o que permite

executar a pesquisa dentro da hipótese que está sendo levantada, principalmente pelo

fato de que as análises serão feitas em conjunto de metáforas e não de forma isolada.

As 8 metáforas em questão foram também reescritas na forma de símile,

restando assim 16 expressões metafóricas para serem avaliadas pelos participantes.

Dessas, 8 estão na forma de declaração e 8 na forma de comparação (por exemplo,

“alguns  cérebros  são  computadores”  /  “alguns  cérebros  são  como  computadores”,

respectivamente).  A  esse  conjunto  de  16  metáforas  emparelhadas,  adicionaram-se

mais 32 expressões literais, dispostas da seguinte maneira: 8 na forma de comparação

e mais 8 do mesmo modelo em declaração,  p.  ex.:  “morcego é como pássaro”  vs.

“morcego é pássaro”; 8 na forma de declaração e mais 8 do seu próprio modelo em
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comparação,  p.  ex.:  “poltronas  são  móveis”  vs.  “poltronas  são  como  móveis”.  É

importante frisar que, no modelo de comparação de frase literal, esta deve ser julgada

preferível, ou seja, “morcego é como pássaro”. Já no modelo de declaração de frase

literal, a própria declaração é que deve ser julgada preferível, ou seja, “poltronas são

móveis”. 

Essas  32  expressões  literais  em  forma  de  comparação  e  declaração

servirão, ao mesmo tempo, como distratoras e como baliza (controle) para avaliar se o

leitor compreende o modo de utilização da forma gramatical de declaração literal e a

forma gramatical  de  comparação literal,  uma vez que essa habilidade é  natural  do

falante  nativo  do  PB.  Portanto,  todo  o  conjunto  de  48  expressões,  ou  seja,  16

expressões  metafóricas  (comparação  e  declaração)  mais  32  expressões  literais

(categorização  e  símile),  foram  randomizadas  e  a  ordem  de  apresentação  dos

estímulos foi mantida em todos os formulários entregues aos participantes. Também foi

criado um formulário de “aquecimento” – contendo 4 pares de expressões nos moldes

do formulário do Experimento 1 – a fim de que os participantes se familiarizassem com

a tarefa. 

4.1.2 Participantes

No Experimento 1, a pesquisa foi realizada com 20 falantes/leitores nativos

do PB, cooptados voluntariamente dentre os estudantes de graduação da Universidade

Federal Fluminense dos cursos de Letras, História, Matemática, Filosofia e Geografia.

O grupo foi formado por 12 mulheres e 8 homens, sendo importante enfatizar que esses

voluntários, em hipótese alguma, participaram de qualquer outro dos 3 experimentos

restantes relacionados a esta pesquisa. A idade média dos participantes foi de 28 anos,

sendo importante registrar que o aluno de mais idade tinha 51 anos e o mais novo tinha

18 anos.
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4.1.3 Procedimentos

As sessões foram realizadas em uma sala do Instituto de Letras da UFF,

adequadamente iluminada e refrigerada para garantir um ambiente silencioso e propício

à realização da tarefa proposta. Cada sessão reuniu apenas 1 participante por vez, que

ficou devidamente acomodado de modo a não ter sua atenção voltada para qualquer

outro  evento.  O  participante  recebeu  um  bloco  do  qual  constava:  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido, Ficha de Identificação, Formulário de Aquecimento

e Formulário do Experimento.

Antes de qualquer outra providência, cada um dos participantes teve que

assentir, formalmente, em realizar a tarefa (assinando o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido) e, então, preencheu a ficha de identificação, sendo que os dados dos

participantes serão utilizados, apenas, para a tabulação dos resultados. Em seguida, a

cada  um foi  oferecido  um breve  treinamento  a  título  de  aquecimento  para  que  se

familiarizassem  com  os  procedimentos  envolvidos  na  realização  da  tarefa.  No

aquecimento, lhes foram mostrados 4 pares de expressões, 2 metafóricas e 2 literais,

em ambas as formas, de declaração e de comparação, separadas por uma escala de

valores de 0 a 5, para que nela assinalassem, utilizando caneta esferográfica, um valor

que lhes parecesse natural em relação à outra expressão do par, tal qual teriam que

fazer, em seguida, no formulário do experimento propriamente dito. 

Ao  encerrar  o  breve  treinamento,  foi  perguntado  aos  participantes  se  se

sentiam aptos a realizar a tarefa e todos, sem exceção, responderam que “sim”, dando

prosseguimento  ao  experimento,  realizado  nos  formulários  destinados  a  tanto,

conforme modelo abaixo.
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 1 G&B

INSTRUÇÃO:   Marque  a  forma  de  sua  preferência  entre  cada  um  dos  pares  de
expressões,  assinalando,  na  escala,  APENAS  UMA  nota  que  represente  a  sua
PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Formulário 1 – 1 G&B

Todos os legumes são vegetais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os legumes são como vegetais.

Algumas estradas são como serpentes. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas estradas são serpentes.

Todos os morcegos são pássaros. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os morcegos são como pássaros.

Algumas notícias são bombas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas notícias são como bombas.

É importante frisar que esse formulário foi  adaptado a partir  de Bowdle e

Gentner (2005, Experimento 1, p. 200-2), sendo que lá, os autores criaram uma escala

única de 1 a 10 separando as expressões e, desta forma, os participantes deveriam

assinalar uma única nota mais próxima da expressão que eles achassem mais natural.

Aqui,  por  uma  questão  de  aprimoramento,  optou-se  por  criar  duas  escalas  e  os

participantes  deveriam,  nesse  primeiro  experimento,  dar  uma  única  nota  para  a

expressão de sua preferência. Nos experimentos posteriores haverá desdobramentos

deste questionário de modo a esgotar as possibilidades de respostas possíveis.

4.1.4 Hipótese

Hipótese nula: as preferências pela forma gramatical  das expressões não

correspondem à familiaridade ou convencionalidade das expressões e dos veículos

metafóricos, mas à variabilidade randômica das decisões dos participantes.

Hipótese de pesquisa:  o resultado deverá ser diferente ao esperado pela

hipótese da carreira da metáfora, The career of metaphor (BOWDLE; GENTER, 2005;

GENTER; BOWDLE, 2001 BOWDLE; GENTER, 1999), pois haverá a interferência da

familiaridade tanto nas metáforas altamente convencionalizadas quanto nas de baixa

convencionalidade.  Desta  feita,  poderá  ocorrer  uma  mudança  no  modo  de
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processamento  das  metáforas,  porém  esta  mudança  tenderá  a  se  refletir  na

familiaridade  da  expressão  e  não  na  convencionalidade  do  veículo,  ou  seja:

comparação,  nas  metáforas  de  alta  convencionalidade  e  baixa  familiaridade  para,

opcionalmente, declaração ou comparação, em metáforas de baixa convencionalidade

e alta familiaridade.

4.1.5 Predições

Consequentemente à hipótese de pesquisa, espera-se que sejam julgadas

naturais, na forma de comparação, expressões metafóricas cujos veículos, apesar de

serem altamente convencionalizados, possuem baixa familiaridade, conforme indicada

na tabela produzida pelo ranqueamento de Ricci (2016), tendo em vista que tenderão a

ser processadas pelo alinhamento estrutural do tópico e do veículo. No caso dessas

expressões de baixa familiaridade e alta convencionalidade, espera-se que as notas na

forma de comparação sejam substancialmente mais altas do que as notas dadas na

forma de declaração. Ainda de acordo com a presente hipótese, à vista das metáforas

cujos  veículos  se  acham  pouco  convencionalizados,  mas  possuem  alto  grau  de

familiaridade,  espera-se que elas sejam julgadas naturais  em ambas as formas,  de

declaração e de comparação, em virtude do processamento por inclusão em categoria

ou  class-inclusion.  Nesse caso, espera-se que não haja diferença significativa nem a

favor da declaração nem a favor da comparação, ocorrendo assim, um equilíbrio entre

essas duas formas, como observaram Bowdle e Gentner (2005, p. 199), mas naquele

caso, em metáforas altamente convencionalizadas. 

4.1.6 Resultados

Inicialmente,  é  importante  deixar  consignado  que  todos  os  conjuntos  de

expressões, ou seja, tanto as declarações literais quanto as comparações literais, bem

como  as  expressões  metafóricas  em  ambas  as  formas  gramaticais,  foram

desenvolvidos de tal forma que as notas ficassem entre “0” e “5” pontos.
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Da  análise  dos  dados  referentes  às  expressões  tidas  como  distratoras,

verificou-se que os participantes entenderam bem o modelo gramatical de declaração e

comparação e,  desta feita,  os  resultados foram bastante  positivos,  demonstrando o

grau  de  comprometimento  com  a  pesquisa.  Uma  síntese  desse  resultado  está

estampada na tabela abaixo3.

Experimento 1 – Tabela de Resultados 1

CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE

MÉDIAS
DECLARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           4,625

COMPARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             0,1375 

MÉDIAS
COMPARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           2,84375

DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             0,7875 

Tabela das expressões literais (declaração e comparação). Escala de 5 pontos
Categorização - Declaração literal x comparação literal: dif. sig, X² = 8071, p<.05. 
Similaridade – Declaração literal x comparação literal, dif. sig. X² = 1826, p<.05.

Consistente: declaração x comparação, dif. sig. X² = 1677. p<.05.
Inconsistente: declaração x comparação, dif. sig. X² = 502, p<.05.

Dentre as expressões utilizadas como distratoras na forma de declaração,

dá-se  destaque  para  os  tópicos  baleia (“Todas  as  baleias  são  mamíferos”),  carro

(“Todos os carros são veículos”), “poltrona” (“Todas as poltronas são móveis”) e “jacaré”

(“Todos os jacarés são répteis”), que, na forma de comparação, obtiveram nota “0” de

aceitação, tendo os participantes só aceitado a forma de categorização, conforme o

previsto. Todos os tópicos, nessa categoria, obtiveram nota média superior a 4 pontos

na forma de categorização, enquanto, na forma de declaração, nenhum deles obteve

nota média superior a 0,5 ponto.

3  Em todas as análises estatísticas apresentadas nesta dissertação, utilizou-se o teste proporção
denominado “Qui-quadrado de Pearson” (X²), com correção de continuidade. O nível de significância,
como  convencional  na  área  da  psicolinguística  experimental,  foi  fixado  em  0,95.  Todos  dados
quantitativos desta pesquisa foram tradados no Software ActionStat  (www.portalaction.com.br),  que é
uma adaptação de interface para o Microsoft Excel do robusto pacote estatístico R (www.rstudio.com).
Nas referências ao teste X², usou-se a abreviatura “dif. sig.” (diferença significativa) para indicar p-valor
igual ou inferior 0,05.
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Já dentre as expressões literais na forma de símile, dá-se destaque para os

tópicos  “laranja”  (“Todas  as  laranjas  são  como  limões”)  e  “lâmpada”  (“Todas  as

lâmpadas  são  como  velas”),  que,  na  forma  de  declaração,  obtiveram  nota  “0”  de

aceitação, uma vez que nenhum dos participantes aceitou essa forma. 

É importante esclarecer que, no grupo dessas expressões, que deveriam ser

aceitas como comparação literal, havia alguns tópicos que são pouco familiares e, por

isso, não tiveram boa avaliação no formato de comparação, como desejável, p. ex.:

“granito” (“Todos os granitos são como cerâmicas”) e “morcego” (“Todos os morcegos

são  como  pássaros”).  O  fator  de  pouco  uso  desses  tópicos  na  vida  cotidiana  das

pessoas  talvez  seja  a  justificativa  para  a  nota  geral  menor  dessas  expressões  em

relação às expressões declarativas.

É  importante  destacar  que  ficou  evidenciado  que  os  participantes  deste

experimento conseguiram compreender as expressões tanto na forma de declaração

quanto na forma de comparação, sendo, portanto, relevantes suas análises sobre o

experimento e, com isso, não houve a eliminação de nenhum dos participantes, não

sendo descartado, portanto, nenhum dos formulários preenchidos.

Os  resultados  observados  da  análise  das  expressões  metafóricas  são

esclarecedores  e  se  coadunam  perfeitamente  com  a  hipótese  levantada  nesta

dissertação,  muito  embora,  nas  metáforas  de  baixa  convencionalidade  e  alta

familiaridade,  tenha  havido  uma  pequena  preferência  pela  comparação,  mas  essa

diferença, conforme pode ser visto na tabela, é insignificante. Entretanto, esse fato já

estava previsto na nossa hipótese, tendo em vista que já se falava na opcionalidade da

forma gramatical. 

Os resultados completos de todas as expressões literais e metafóricas nas

duas formas gramaticais de declaração e de comparação podem ser vistos no Anexo 2

deste trabalho, ao final da dissertação. Aqui apresentamos uma síntese desse resultado

conforme tabela que se segue:
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Experimento 1 – Tabela de Resultados 2

Metáforas de Alta Convencionalidade e
Baixa Familiaridade

Metáforas de Baixa Convencionalidade e
Alta Familiaridade

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                           0,275

COMPARAÇÃO                         3,35

Diferença                                   3,075

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                                2,0625

COMPARAÇÃO                              2,25 

Diferença                                        0,1875

Tabela das expressões metafóricas (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Alta conv. e baixa fam., declaração x comparação: dif. sig. X² = 4089, p<.05.
Baixa conv. e alta fam., declaração x comparação: dif. sig. X² = 14,25, p<.05.

Alta conv. e baixa fam. X Baixa conv. e alta fam. declaração: dif. sig. X² = 1781, p<.05.
Alta conv. e baixa fam. X Baixa conv. e alta fam. comparação: dif. sig. X² = 490, p<.05.

Do conjunto de expressões que faz parte das metáforas com alto grau de

convencionalidade  e  baixa  familiaridade,  destacam-se  os  veículos   “serpentes”

(“Algumas estradas são serpentes”), “sapos” (“Alguns vizinhos são sapos”) e “palito”

(“Alguns jóqueis  são palitos”),  que obtiverem “0”  ou  “0,25”  na  forma de declaração

enquanto, na forma comparação, suas notas foram iguais ou superiores a “3”. Esse fato

tem muita relevância, pois essa maciça aceitação na forma de comparação evidencia a

interferência  da  familiaridade  no  processamento  dessas  expressões,  uma  vez  que,

pelos estudos até então realizados, as metáforas cujos veículos possuem alto grau de

convencionalidade deveriam ser processadas de forma direta,  ou seja,  na forma de

declaração, em razão de evocar uma categoria, o que não foi verificado.

A  média  geral  dessas  expressões  de  alta  convencionalidade  e  de  baixa

familiaridade, na forma de comparação, foi de 3,35 pontos, numa de escala de 0 a 5,

enquanto  na  forma  de  declaração  essa  média  foi  de  apenas  0,275,  havendo  uma

diferença de 3,075 pontos em favor da comparação.

Do outro lado, na análise do conjunto das expressões que inclui os veículos

de  baixa  convencionalidade  e  de  alta  familiaridade,  verifica-se  que  ocorreu  uma

opcionalidade pela  preferência  na  forma de declaração e  comparação.  A  forma de

comparação obteve a nota média de 2,25 pontos, enquanto na forma de declaração a

média foi  um pouco menor,  ou seja,  2,0625 pontos,  havendo uma diferença quase
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irrisória de 0,1875 em favor da forma comparativa. Na hipótese da presente pesquisa já

se mencionava a opcionalidade da preferência dos participantes e, por isso, não houve

estranhamento  desse  resultado,  assim  como  não  contrariou,  de  forma  alguma,  a

hipótese levantada.

Dessas  análises,  dá-se  destaque  para  o  veículo  ‘’computador’  (“Algumas

mentes são computadores”), que obteve 0,25 ponto na forma de declaração, enquanto

na forma de comparação obteve 4 pontos. Esse foi o único veículo desse conjunto de

expressões cuja nota de comparação foi superior à da declaração.

Numa análise global do experimento, as evidências são bastante robustas

para sinalizar que as metáforas de baixa familiaridade e alta convencionalidade são

aceitas  mais  naturalmente  na  forma  de  comparação  e,  portanto,  devem  ser

processadas por um modelo de alinhamento das estruturas. Por sua vez, as metáforas

de alta familiaridade e baixa convencionalidade devem ser processadas opcionalmente

por declaração ou comparação, em razão do processo de categorização. Essa análise

pode ser mais facilmente visualizada no gráfico abaixo:

Experimento 1 – Gráfico de Resultados 1
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Por  esse  gráfico  é  possível  ver  mais  claramente  o  comportamento  das

metáforas de alta  e baixa convencionalidade e de alta e baixa familiaridade,  sendo

nítida  a  preferência  pela  forma  de  comparação  nas  metáforas  de  alta

convencionalidade e baixa familiaridade. Por outro lado, há um equilíbrio inequívoco

entre  declaração  e  comparação  nas  metáforas  de  baixa  convencionalidade  e  alta

familiaridade, com uma ligeira preferência, nesse caso, pela comparação, o que parece

indica um alinhamento com a hipótese levantada. Pelo gráfico também é possível notar

o  comportamento  das  expressões  literais  distratoras  na  forma  de  declaração  e

comparação que estão dentro das condições esperadas pelo experimento proposto,

inclusive demonstrando que as expressões literais do modelo de comparação possui

um  desenho  gráfico  semelhante  aos  das  expressões  metafóricas  de  alta

convencionalidade  e  baixa  familiaridade,  conforme  indicado  por  Bowdle  e  Gentner

(2005),  mas  no  caso  deles  essa  semelhança  se  referia  às  metáforas  de  baixa

convencionalidade.

4.2 – Experimento 2

Um outro experimento, com vista a replicar os dados descrito em Bowdle e

Gentner (2005, Experiment 1, p. 200-2), foi idealizado com o objetivo de avaliar se, ao

levarmos em consideração a familiaridade e a convencionalidade em conjunto, ocorria

alguma  mudança  de  processamento  ao  esperado  pela  hipótese  da  carreira  da

metáfora. Também, nesse caso, os experimentos foram realizados em formulários de

papel, em consonância com a metodologia empregada por Bowdle e Gentner (2005).

A importância desse novo experimento, dividido em dois formulários, é o de

criar mecanismos dentro da própria pesquisa para aferir,  de forma mais precisa, os

resultados  decorrentes  das  análises  do  Experimento  1.  Note-se  que,  enquanto  no

Experimento 1 dessa pesquisa, os participantes foram expostos às formas gramaticais

(comparação e declaração) de uma mesma expressão, nesse Experimento 2 isso não

acontece. Ou seja, agora um participante só terá acesso a uma forma gramatical de
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uma determinada expressão (ou em declaração ou em comparação), mas jamais nas

duas  formas.  Tal  medida  possibilita  verificar,  por  exemplo,  como  se  comportará,

isoladamente,  uma  expressão  comparativa  que  atendia  à  hipótese  da  presente

pesquisa,  quando  apresentada  em  conjunto  com  seu  par  em  declaração  no

Experimento 1. Nessa perspectiva é que poderiam ser encontrados dados diferentes, o

que tenderia a representar a necessidade de mudança na abordagem da pesquisa.

4.2.1 Materiais

Seguindo as mesmas estruturas de metáforas e de expressões literais e,

utilizando-se das mesmas expressões do Experimento 1, devidamente detalhadas no

item 4.1.1  (que  podem ser  visualizadas integralmente  no  Anexo 3  desse trabalho),

também foram oferecidas para análise os mesmos pares de expressões metafóricas e

literais  apresentadas  anteriormente,  com  a  diferença  de  que,  nessa  etapa,  as

expressões estavam em formulários separados,  ou seja,  as expressões contidas na

coluna da esquerda do Experimento 1 representariam o formulário 1 do Experimento 2,

enquanto  as  expressões  da  direita  representariam  o  formulário  2  do  referido

experimento,  compondo,  com  isso,  um  quadrado  latino,  em  que  cada  um  dos

participantes não foi exposto a uma mesma expressão nas duas formas gramaticais.

Outro fator relevante apontar como diferença entre o Experimento 1 e o Experimento 2,

é que enquanto o Experimento 1 apresentava uma escala de 0 a 5 para cada forma de

expressão, no Experimento 2 é apresentada uma escala binária para que o participante

decida  se  a  expressão  é  boa  ou  ruim.  Da  mesma  forma  que  o  Experimento  1,  o

Experimento 2 foi realizado em laboratório apropriado da UFF. 

4.2.2 Participantes

A pesquisa foi realizada com 40 falantes/leitores nativos do PB, cooptados

voluntariamente dentre os estudantes de graduação da UFF. Do primeiro formulário do

experimento,  participaram  20  alunos  dos  cursos  de  Letras,  Segurança  Pública,
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Filosofia, Artes, Jornalismo e Ciências Sociais, sendo 15 mulheres e 5 homens, cuja

média de idade ficou em 23 anos, sendo importante registrar que a maior idade foi de

45 anos e a menor foi de 18 anos. Já o segundo formulário desse experimento teve a

participação também de 20 alunos dos cursos de Letras, Hotelaria, Nutrição, Ciências

Sociais e Filosofia, sendo 16 mulheres e 4 homens, cuja média de idade ficou em 26

anos. A maior idade foi 51 anos e a menor foi 18 anos. É de se destacar que não houve

contato  entre  os  participantes,  nem tampouco  o  conhecimento  de  que  havia  outro

formulário com as mesmas expressões em outras condições. Esses participantes não

realizaram mais  nenhuma outra  atividade  relacionada  aos  experimentos  produzidos

nesta pesquisa e que ainda seriam objeto de aplicação.

4.2.3 Procedimentos

As sessões foram realizadas no laboratório GEPEX da UFF, adequadamente

iluminado, refrigerado e equipado para garantir  um ambiente silencioso e propício à

realização  da  tarefa.  Cada  sessão  reuniu  apenas  1  participante  por  vez.  Cada

participante, no início da sessão, preencheu e assinou o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido e Ficha de Identificação, consentindo, formalmente, em realizar a tarefa.

Os dados coletados nos formulários foram utilizados,  apenas, para a tabulação dos

resultados.

Em seguida, foi oferecido a cada um dos participantes um breve treinamento

a título de aquecimento para que se familiarizassem com os procedimentos envolvidos

na  realização  da  tarefa.  No  aquecimento,  foram mostradas  4  expressões,  sendo  2

metafóricas e 2 literais, em ambas as formas, de declaração e de comparação e, logo

abaixo, uma avaliação (Boa ou Ruim) que devia ser feita, tal qual fariam, em seguida,

no formulário do experimento. Ao se encerrar o breve treinamento, foi perguntado se

estavam aptos  a desempenhar a tarefa  e  todos responderam positivamente,  dando

início ao experimento, respondendo os formulários, conforme modelos abaixo.
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Formulário 2 – 2 G&B

Formulário 3 – 3 G&B

PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 3 G&B
AVALIAÇÃO DAS FORMAS

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA

Todos os alicates são como ferramentas.
RUIM  O O BOA

Alguns carros são abacaxis.
RUIM  O O BOA

Todas as baleias são mamíferos.
RUIM O O BOA

Todos os legumes são como vegetais.
RUIM O O BOA

Algumas estradas são serpentes.
RUIM O O BOA
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PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 2 G&B
AVALIAÇÃO DAS FORMAS

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA

Todos os alicates são ferramentas.
RUIM  O O BOA

Alguns carros são como abacaxis.
RUIM  O O BOA

Todas as baleias são como mamíferos.
RUIM O O BOA

Todos os legumes são vegetais.
RUIM O O BOA

Algumas estradas são como serpentes.
RUIM O O BOA



4.2.4 Hipótese

Hipótese nula: as preferências pela forma gramatical  das expressões não

correspondem à familiaridade ou convencionalidade das expressões e dos veículos

metafóricos, mas à variabilidade randômica das decisões dos participantes.

Hipótese de pesquisa: conforme assinalado no Experimento 1, o resultado

deverá ser diferente ao esperado pela hipótese da carreira da metáfora, The career of

metaphor (BOWDLE; GENTER, 2005; GENTER; BOWDLE, 2001 BOWDLE; GENTER,

1999), bem como pela hipótese do processamento direto de Glucksberg (1982) e Ricci

(2016),  em  relação  à  convencionalidade  do  veículo.  Isso  ocorrerá  em  razão  da

interferência  da  familiaridade  no  processamento  tanto  das  metáforas  altamente

convencionalizadas e baixa familiaridade quanto nas de baixa convencionalidade e alta

familiaridade. Em face disso, poderá ocorrer uma mudança no modo de processamento

das metáforas, porém esta mudança tenderá a se refletir na familiaridade da expressão

e não na convencionalidade do veículo. Ou seja, nas metáforas de baixa familiaridade e

alta convencionalidade os participantes tenderão a aceitar, majoritariamente, o modelo

gramatical de comparação, indicando como “Boa” essa forma de expressão, enquanto

nas  metáforas  de  alta  familiaridade  e  baixa  convencionalidade,  os  participantes

tenderão a indicar como “Boa”, opcionalmente, tanto a forma gramatical de declaração

quanto  a  forma gramatical  de  comparação,  não devendo haver  nenhuma diferença

significativa entre essas formas.

4.2.5 Predições

Tendo em vista a hipótese levantada pela pesquisa, espera-se que sejam

julgadas  boas,  em sua  grande  maioria,  no  modelo  de  comparação,  as  expressões

metafóricas cujos veículos possuem baixa familiaridade e alta convencionalidade e, do

mesmo modo, sejam julgadas ruins, em sua maioria, essas mesmas expressões na

forma de declaração. Ainda de acordo com a hipótese desta dissertação, à vista das

metáforas  cujos  veículos  possuem  alta  familiaridade  e  baixa  convencionalidade,
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espera-se que elas sejam julgadas, ‘Boas’ em ambas as formas, de declaração ou de

comparação,  em virtude  de  seu  processamento  via  categorização  em face  da  sua

familiaridade  elevada.  A  binaridade  que  envolve  o  experimento,  desaparecerá  no

momento da análise, em face de fórmula que transformará os resultados numa escala

de 0 a 5 para se coadunar com os demais experimentos. Por essa razão, as notas para

cada um dos modelos seguirá a mesma tendência do Experimento 1,  ou seja,  nas

metáforas  de  baixa  familiaridade  e  alta  convencionalidade,  deverá  ocorrer  uma

diferença  significativa  dos  valores  em  favor  da  forma  comparativa,  enquanto  nas

metáforas de alta familiaridade e baixa convencionalidade deverá ocorrer um equilíbrio

entre as notas em ambos os modelos (comparação e declaração), não devendo ocorrer

nenhuma diferença significativa a favor de uma ou de outra forma.

4.2.6 Resultados

Preliminarmente, é de se ressaltar que este questionário tinha como ponto de

avaliação a forma binária de Boa ou Ruim tanto para as expressões literais em forma

de declaração,  quanto  para  as  expressões  literais  em forma de comparação  e,  da

mesma maneira,  para  as  expressões metafóricas  em ambas as formas gramaticais

(declaração e comparação). Para que se mantivesse o mesmo formato de avaliação,

esses dados foram transformados em uma escala de pontuação de tal forma que as

notas  ficassem entre  “0”  e  “5”  pontos,  apoiando-se  na  seguinte  metodologia:  Cada

questionário foi avaliado por 20 participantes e estes deveriam responder uma entre

duas opções, desta feita para que o conjunto de respostas ficassem de uma escala de

0 a  5,  então as  respostas  iguais  seriam somadas e o resultado dessa soma seria

dividido por 4.  Assim, caso todos os 20 participantes respondessem  Boa  para uma

determinada expressão, a nota dessas respostas seria igual a 5. 

Sendo assim, dos dados transformados das expressões literais distratoras,

verificou-se  que os  participantes  compreenderam de forma satisfatória  a  tarefa  que

deveriam desempenhar  no  decorrer  do  experimento  e,  dessa  forma,  os  resultados
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espelharam bem esse aspecto, conforme pode ser visto nos resultados registrados na

tabela abaixo.

Experimento 2 – Tabela de Resultados 3

CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE

MÉDIAS
DECLARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)   Boa    4,875
Ruim  0,5

COMPARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                      Boa    1,125
(esperado)       Ruim  3,875

MÉDIAS
COMPARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)    Boa   2,78125
Ruim 2,21875

DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                     Boa        1,5
(esperado)      Ruim     3,5 

Tabela das expressões literais (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Categorização: declaração x comparação: dif. sig. X² = 5856, p<.05.

Similaridade: comparação x declaração: dif. sig. X² = 669, p<.05.
Categorização x similaridade consistente: dif. sig. X² = 2441, p<.05.
Categorização x similaridade inconsistente: dif. sig. X² = 72, p<.05.

Dos  dados  acima,  é  possível  verificar  que  as  declarações  literais  foram

julgadas  boas  e  tiveram  uma  nota  substancialmente  maior  quando  essas  mesmas

expressões foram transformadas em comparação literal. Em relação às comparações

literais  é  que  os  resultados  foram  um  pouco  parelha,  principalmente  pelo  fato  já

observado anteriormente, ou seja, a utilização de tópicos que são relativamente pouco

usados no cotidiano das pessoas. Entretanto, ainda assim, não houve a inversão dos

resultados, não sendo necessário desqualificar qualquer participante e, dessa maneira,

todos os questionários foram tabulados.

Destacam-se, dentre os tópicos do grupo de categorização, baleia, legume,

carro, navio e jacaré, que foram unanimidades no critério de avaliação “Boa”, não tendo

nenhum voto “Ruim” como expressão na forma declarativa. 

Em relação às expressões metafóricas, aqui  também foi  possível  verificar

evidências em favor da hipótese levantada e, da mesma forma, houve uma pequena

diferença em favor da comparação nas metáforas do conjunto de veículos metafóricos
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de baixa convencionalidade e alta familiaridade, entretanto sem que houvesse prejuízo

do estudo realizado, conforme pode ser visto na tabela que se segue.

Experimento 2 – Tabela de Resultados 4

Metáforas de Alta Convencionalidade e
Baixa Familiaridade

Metáforas de Baixa Convencionalidade e
Alta Familiaridade

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                           0,625

COMPARAÇÃO                         3,0625

Diferença                                   2,4375

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                                3,9375

COMPARAÇÃO                              4,0625 

Diferença                                        0,125

Tabela das expressões metafóricas (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Alta conv. e baixa fam. declaração x comparação: dif. sig. X² = 2549, p<.05.
Baixa conv. e alta fam. declaração x comparação: dif. sig. X² = 9,60, p<.05.

Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. declaração: dif. sig. X² = 4418, p<.05.
Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. comparação: dif. sig. X² = 487, p<.05.

Conforme  pode  ser  visto  na  tabela  de  resultados  4,  a  média  geral  das

expressões  metafóricas  cujos  veículos  possuem  alta  convencionalidade  e  baixa

familiaridade,  na  forma  de  comparação,  foi  de  3,0625  pontos,  numa  escala

transformada de 0 a 5, enquanto, na forma de declaração, essa média foi de apenas

0,625, indicando uma diferença substancial de 2,4375 pontos em favor da comparação,

o que significa que os participantes, de maneira majoritária, acharam mais natural a

forma de comparação do que a de declaração para essas expressões.

Do conjunto das expressões metafóricas de alta convencionalidade e baixa

familiaridade,  todos  os  veículos,  ou  seja,  abacaxi (“Alguns  carros  são  abacaxis”),

serpente (“Algumas estradas são serpentes”),  sapo (“Alguns vizinhos são sapos”)  e

palito (“Alguns jóqueis são palitos”) foram aceitos como Bom na forma de declaração

por menos de cinco participantes, enquanto, na forma de comparação, o destaque ficou

para  os  veículos  serpente  e sapo,  cujas  expressões  foram consideradas  Boas por

quinze ou mais participantes. Esses dados são compatíveis com a hipótese de que o

processamento, nesse caso, se dá pela forma de comparação, isso, justamente, por
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força da baixa familiaridade que acaba contendo o desempenho da expressão pela

convencionalidade do veículo. As evidências apontam que, nesse contexto, os veículos

selecionados  não  evocam  uma  categoria  e,  por  essa  razão,  há  um  alinhamento

estrutural  entre  tópico  e  veículo  direcionando  a  compreensão  para  o  modelo  de

comparação.

Na  outra  ponta,  ou  seja,  nas  expressões  metafóricas  de  baixa

convencionalidade e alta familiaridade, nota-se que houve um equilíbrio entre as formas

de declaração e comparação. Essas expressões apresentaram notas médias altas em

ambas as formas, com uma diferença mínima de 0,125 em favor da comparação, se

coadunando  com  a  nossa  hipótese  que  previa  um  equilíbrio  entre  as  formas  das

expressões  por  opcionalidade  na  escolha  do  falante,  não  devendo  ser  observada

nenhuma  diferença  significante  entre  a  forma  gramatical  de  declaração  e  a  forma

gramatical de comparação, o que de fato ocorreu.

Das análises desse grupo de expressões, verificou-se que todos os veículos

obtiveram  uma  grande  aceitação  em  ambas  as  formas  gramaticais  (declaração  e

comparação), o que elevou bastante as notas desse grupo de metáforas, consolidando,

ainda mais, a hipótese que foi levantada nesta pesquisa. No geral, o Experimento 2

prevê evidências firmes a favor da hipótese de que as metáforas de baixa familiaridade

e  alta  convencionalidade  são  mais  bem  processadas  na  forma  de  comparação,

enquanto  que  as  metáforas  de  alta  familiaridade  e  baixa  convencionalidade  são

processadas, opcionalmente, tanto por declaração quanto por comparação, a depender

da escolha do falante.

Esse  fato  é  relevante,  pois  o  que  está  sendo  demonstrado  é  que  a

familiaridade exerce uma força muito grande, ora puxando a convencionalidade para

baixo,  impedindo  que  a  expressão  seja  aceita  de  forma  opcional,  ora  puxando  a

convencionalidade  para  cima,  impedindo  que  ela  seja  aceita,  exclusivamente,  pelo

modelo gramatical de comparação.

São  esses  ensinamentos  que  podem ser  vistos  de  forma  mais  clara  no

gráfico abaixo.
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Experimento 2 – Gráfico de Resultados 2
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Este gráfico tem o desenho final muito parecido com o gráfico dos resultados

do Experimento 1, havendo um equilíbrio entre todos os parâmetros de confrontação.

Desta feita, nota-se que as metáforas de alta convencionalidade e baixa familiaridade

foram preferidas na forma de comparação, havendo um ápice no gráfico na coluna

vermelha,  enquanto  nas  metáforas  de  baixa  convencionalidade  e  alta  familiaridade

ocorreu um equilíbrio entre declaração e comparação sem que ocorresse uma diferença

significante entre as referidas formas, demonstrando, com isso, uma opcionalidade do

falante  escolher  entre  uma  e  outra  forma.  As  expressões  distratoras  também  se

comportaram  dentro  do  que  era  esperado,  demonstrando  que  os  participantes

dominavam as formas gramaticais presentes no experimento.
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4.3 – Experimento 3

Um  outro  conjunto  experimental  foi  idealizado  para  também  aferir  a

preferência  pela  forma gramatical,  sendo parecido  ao que se  encontra  descrito  em

Bowdle  e  Gentner  (2005,  Experiment  1:  Gramatical  Form Preferences,  p.  200-2)  e

presente também no item 4.1 deste trabalho (Experimento 1), ou seja, enquanto no

Experimento 1 desta pesquisa os participantes se deparavam com as expressões na

forma de declaração e comparação lado a lado, separado apenas por duas escalas,

sendo uma que variava de 5 a 0 e outra que variava de 0 a 5, devendo registrar apenas

uma nota  que  se  referisse  à  forma gramatical  que  ele  julgava  mais  natural,  já  no

Experimento  2,  os participantes se deparam com o mesmo formulário,  entretanto o

comando  da  questão  exige  que  o  participante  dê  uma  nota  para  cada  uma  das

expressões que estão dispostas lado a lado. Nesse caso, o participante é livre para

atribuir  notas  iguais  ou  diferentes,  próximas  ou  afastadas.  Esse  Experimento  3  foi

idealizado com o objetivo de verificar como os participantes se comportariam quando

pudessem avaliar, ao mesmo tempo, as expressões em ambas as formas. Assim, em

conjunto com os dados do Experimento 1, será possível fazer uma melhor avaliação da

interferência da familiaridade nesse processo de compreensão de metáforas.

4.3.1 Materiais

Seguindo  as  mesmas estruturas  de  metáforas  e  as  mesmas expressões

utilizadas no Experimento 1, como devidamente detalhado no item 4.1.1 e devidamente

integralizado no Anexo 1 desta pesquisa, foram oferecidas para análise os mesmos

formulários em papel com as mesmas expressões metafóricas e literais emparelhadas

isto é, lado a lado, e na mesma ordem randômica, tendo como diferencial o fato de que

o enunciado faz  ressaltar  que,  neste caso,  o  participante deveria  avaliar  ambas as

expressões dando uma nota para cada uma delas numa escala de 0 a 5.
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4.3.2 Participantes

A pesquisa foi realizada com 20 falantes/leitores nativos do PB, cooptados

voluntariamente dentre os estudantes de graduação da UFF dos cursos de Letras e

Filosofia, sendo 14 mulheres e 6 homens, com média de idade de 30 anos, sendo 54

anos o de maior idade e 18 anos o de menor idade.

4.3.3 Procedimentos

As sessões foram realizadas em uma sala do Instituto de Letras da UFF,

adequadamente iluminada e refrigerada para garantir um ambiente silencioso e propício

à realização da tarefa proposta. Cada sessão reuniu apenas 1 participante por vez, que

ficou devidamente acomodado de modo a não ter sua atenção voltada para qualquer

outro  evento.  O  participante  recebeu  um  bloco  do  qual  constava:  Termo  de

Consentimento Livre e Esclarecido, Ficha de Identificação, Formulário de Aquecimento

e  Formulário  do  Experimento.Antes  de  qualquer  outra  providência,  cada  um  dos

participantes teve que assentir, formalmente, em realizar a tarefa (assinando o Termo

de Consentimento Livre e Esclarecido) e,  então, preencheu a ficha de identificação,

com  os  dados  que  serão  utilizados  apenas  para  a  tabulação  dos  resultados.  Em

seguida, a cada um foi oferecido um breve treinamento a título de aquecimento para

que se familiarizassem com os procedimentos envolvidos na realização da tarefa. No

aquecimento, lhes foram mostrados 4 pares de expressões, 2 metafóricas e 2 literais,

em ambas as formas, de declaração e de comparação, separadas por duas escalas de

valores de 0 a 5, para que nela assinalassem, utilizando caneta esferográfica, um valor

que lhes parecesse natural para cada uma das expressões lado a lado, tal qual teriam

que  fazer,  em  seguida,  no  formulário  do  experimento.  Ao  se  encerrar  o  breve

treinamento,  foi  perguntado  se  se  sentiam  aptos  a  realizar  a  tarefa  e  todos,  sem

exceção,  responderam  que  sim  e  deram  prosseguimento  ao  experimento,  que  foi

realizado no formulário destinado, conforme modelo abaixo.
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 1

INSTRUÇÃO: Observe os pares de expressões e assinale na escala, UMA nota para cada
expressão, conforme sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Formulário 4 – BANCA 1

Todos os legumes são vegetais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os legumes são como vegetais.

Algumas estradas são como serpentes. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas estradas são serpentes.

Todos os morcegos são pássaros. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os morcegos são como pássaros.

Algumas notícias são bombas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas notícias são como bombas.

4.3.4 Hipótese

Hipótese nula: as preferências pela forma gramatical  das expressões não

correspondem à familiaridade ou convencionalidade das expressões e dos veículos

metafóricos, mas à variabilidade randômica das decisões dos participantes.

Hipótese de pesquisa:  o resultado deverá ser diferente ao esperado pela

hipótese da carreira da metáfora, The career of metaphor (BOWDLE; GENTER, 2005;

GENTER; BOWDLE, 2001 BOWDLE; GENTER, 1999), tendo em vista que se espera

que  haja  a  interferência  da  familiaridade  tanto  nas  metáforas  altamente

convencionalizadas  e  de  baixa  familiaridade  quanto  nas  metáforas  de  baixa

convencionalidade  e  alta  familiaridade,  ou  seja,  nas  metáforas  de  alta

convencionalidade e baixa familiaridade poderá ocorrer processamento exclusivo pelo

modelo de comparação, aproximando-se da teoria de alinhamento das estruturas que

prevê a obrigatoriedade do uso da comparação para compreensão de metáforas novas

(ou de baixa convencionalidade), enquanto, nas metáforas de baixa convencionalidade

e  alta  familiaridade,  tenderá  a  ocorrer  processamento  opcional  pelo  modelo  de

declaração ou comparação, com base na teoria da inclusão por categoria, sem que haja

diferença significativa entre as duas formas gramaticais.
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4.3.5 Predições

Consequentemente  à  hipótese  de  pesquisa,  espera-se  que  as  notas

atribuídas  às  metáforas  na  forma  de  declaração  cujos  veículos  apresentem  alta

convencionalidade,  mas  possuem  baixa  familiaridade,  conforme  indicada  na  tabela

produzida a partir do ranqueamento de Ricci (2016) e apresentada no item 4.1.1, sejam

significativamente inferiores às notas atribuídas a essas mesmas metáforas em sua

forma de comparação. Do outro lado, espera-se que as notas atribuídas ao conjunto de

metáforas  nas  duas  formas  gramaticais  (comparação  e  declaração)  cujos  veículos

possuem  baixo  grau  de  convencionalidade,  mas  alto  grau  de  familiaridade,  sejam

equivalentes,  não  devendo  ocorrer  diferença  significativa  a  favor  da  forma  de

comparação ou de declaração.

4.3.6 Resultados

Seguindo a mesma metodologia dos experimentos realizados anteriormente,

mas valendo-se de dois  julgamentos dos participantes,  este experimento comportou

uma avaliação das expressões que variavam numa escala de “0” a “5” e ao mesmo

tempo de 5 a 0, sendo que, neste quesito, especificamente, é importante salientar que

um  mesmo  participante  deveria  dar  nota  para  ambas  as  formas  das  expressões

metafóricas que estava disposta lado a lado e, por essa razão, os trabalhos de análises

tenderiam a ser maiores do que o esperado.

Ao se observar a tabela de resultado das expressões literais, verifica-se, de

plano,  que os  participantes  dominavam o uso gramatical  das formas declarativas e

comparativas, não havendo, portanto, necessidade de desqualificar qualquer um dos

voluntários envolvidos. Sendo assim, todos os formulários foram tabulados e utilizados

para compor todo o quadro para serem avaliados e uma síntese desse resultado está

estampada na tabela abaixo.
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Experimento 3 – Tabela de Resultados 5

CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE

MÉDIAS
DECLARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           4,79375

COMPARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             1,2625 

MÉDIAS
COMPARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           3,44375

DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             1,275 

Tabela das expressões literais (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Categorização: declaração x comparação: dif. sig. X² = 5216, p<.05.
Similaridade: comparação x declaração: dif. sig. X² = 1884, p<.05.

Categorização x similaridade consistente: dif. sig. X² = 1252, p<.05.
* Categorização x similaridade inconsistente: dif. não sig. X² = 0,076, p>.05.

Preliminarmente, destacam-se os tópicos baleia e jacaré, que obtiveram nota

máxima (5 pontos) dentre as expressões literais na forma de declaração. Entretanto,

destacam-se também os tópicos carro e poltrona, que obtiveram nota igual ou superior

a 4,9 pontos. É importante salientar que todas as expressões na forma de declaração

foram avaliadas com notas superiores a 4 pontos nessa forma gramatical.

Em relação  às  expressões  literais  comparativas,  destacam-se  os  tópicos

lâmpada,  vespa e fichário que, na forma de comparação, obtiveram nota superior a 4

pontos.  Nessa  categoria,  ou  seja,  na  expressão  literal  em  forma  de  comparação,

ocorreu uma avaliação da média geral menor do que das expressões literais na forma

de  declaração,  o  que  é  perfeitamente  aceitável,  tendo  em  vista  que  alguns  dos

participantes  não  acharam muito  boa  a  comparação  realizada,  como  por  exemplo,

“laranjas são como limões” e “granitos são como cerâmicas”. Apesar disso, não houve

prejuízo das avaliações feitas no conjunto das expressões.

Por  tudo  isso,  restou  evidenciado  que  os  participantes  do  experimento

dominavam o uso da forma gramatical tanto de declaração quanto de comparação. Por

esta razão, as respostas que foram dadas no formulário são de grande valia para a

pesquisa que vem sendo realizada. Por tudo isso, nenhum dos formulários preenchidos

foi excluído desse estudo e todos compuseram as tabelas de cálculos utilizadas para

firmarem as evidências da interferência da familiaridade.

83



Do  outro  lado,  isto  é,  o  das  expressões  metafóricas,  os  resultados  são

bastante  expressivos  e,  aqui,  se  amoldam  perfeitamente,  como  nos  experimentos

anteriores, à hipótese levantada, pois as metáforas de alta convencionalidade e baixa

familiaridade foram melhor avaliadas na forma de comparação do que na forma de

declaração, havendo uma diferença substancial entre elas de 2,1 pontos, enquanto as

metáforas de baixa convencionalidade e alta  familiaridade tiveram notas quase que

semelhantes  entre  as  formas  de  comparação  e  de  declaração,  com uma pequena

diferença  (0,063)  a  favor  da  forma  de  declaração,  o  que  acaba  demonstrando  a

opcionalidade do participante por uma ou outra forma.

Os resultados obtidos neste experimento são compatíveis com a hipótese

desta  pesquisa,  deixando  evidências  de  que  metáforas,  mesmo  possuindo  alta

convencionalidade do veículo, a expressão não alcança altos índices de processamento

se ela possuir uma baixa familiaridade, pois esse fator vinculado à familiaridade faz com

que essa expressão seja  processada pelo modelo de comparação,  ou  seja,  com a

utilização do alinhamento das estruturas do tópico e do veículo, conforme mencionado

por Bowdle e Gentner (2005),  enquanto que as metáforas, mesmo possuindo baixa

convencionalidade  do  veículo,  a  expressão  se  desvincula  do  processamento  pelo

modelo  de  comparação,  passando  a  ser  aceitas  opcionalmente  por  declaração  ou

comparação, justamente em função dos altos índices de familiaridade.

A compilação de todos esses dados possibilita fazer uma análise com todos

os outros dados extraídos dos experimentos até aqui realizados, indicando, cada vez

mais que restam evidências que a familiaridade vem exercendo um papel de relevância

no processamento de metáforas e, ainda que intuitivamente, todos os pesquisadores

que se debruçaram sobre o assunto, se utilizaram, em alguma medida, dos dados de

familiaridade para comporem seus experimentos, pois, como já dito anteriormente, não

há como levar adiante uma pesquisa sobre o processamento de metáforas sem que se

utilize dos dados da convencionalidade e da familiaridade, pois estes aspectos andam

em conjunto, sendo que o mais comum é que metáforas cujos veículos são altamente

convencionalizados, ao mesmo tempo, possuem alta familiaridade da expressão.
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Uma síntese dos resultados desse experimento, em relação às expressões

metafóricas, está estampada na tabela abaixo.

Experimento 3 – Tabela de Resultados 6

Metáforas de Alta Convencionalidade e
Baixa Familiaridade

Metáforas de Baixa Convencionalidade e
Alta Familiaridade

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                           1,313

COMPARAÇÃO                         3,413

Diferença                                   2,1

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                                3,613

COMPARAÇÃO                              3,55 

Diferença                                        0,063

Tabela das expressões metafóricas (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Alta conv. e baixa fam. declaração x comparação: dif. sig. X² 1797, p<.05.

* Baixa conv. e alta fam. declaração x comparação: dif. não sig. X² 91,89, p>.05.
Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. declaração: dif. sig. X² 2114, p<.05.
Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. comparação: dif. sig. X² 8,74, p<.05.

Do conjunto de expressões que fez parte das metáforas com alto grau de

convencionalidade e baixa familiaridade, destacam-se os veículos  serpente (“Algumas

estradas são serpentes”)  e  sapo (“Alguns vizinhos são sapos”),  que obtiverem nota

inferior a 1 ponto na forma de declaração, enquanto, na forma comparação, suas notas

foram iguais ou superiores a 3,5 pontos. Esse fator é fundamental para aferir que, de

alguma  maneira,  a  familiaridade  da  expressão  está  interferindo  no  processamento

dessas frases, já que em Ricci (2016) restaram evidências do processamento direto no

PB  de  metáforas  com  alto  grau  de  convencionalidade  e,  se  não  ocorresse  a

interferência da familiaridade, essas expressões deveriam ser preferidas opcionalmente

na forma de declaração ou comparação, o que não ocorreu.

A  média  geral  dessas  expressões  de  alta  convencionalidade  e  baixa

familiaridade, na forma de comparação, foi de 3,413 pontos, numa de escala de 0 a 5,

enquanto na forma de declaração essa média foi de 1,313, havendo uma diferença de

2,1 pontos em favor da comparação.

Analisando-se as expressões do conjunto de baixa convencionalidade e alta

familiaridade, destacam-se os veículos  pérola e  facada,  que obtiveram, na forma de
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declaração, nota igual ou superior a 3,9 pontos, enquanto, na forma de comparação,

destacaram-se os veículos computador e bomba, que obtiveram nota igual ou superior

a 3,7 pontos.

No  geral,  as  expressões  de  baixa  convencionalidade  e  alta  familiaridade

obtiveram, na forma de comparação, a nota média de 3,55 pontos, enquanto na forma

de declaração a média foi de 3,613 pontos, havendo uma pequena diferença de 0,063

em favor da forma declarativa, o que se coaduna com a hipótese da pesquisa, tendo

em vista  que se  esperava a opcionalidade de escolha do ouvinte/leitor,  justamente

causada pela interferência da familiaridade, sendo isso que está sendo verificado em

todos os experimentos que estão sendo levados a efeito nesse estudo.

A análise do experimento aponta para as evidências que foram vislumbradas

durante as observações iniciais, deixando cada vez mais rastros de que a familiaridade

vem exercendo um papel de relevância no processamento de metáforas, ainda que

haja contestação em relação a isso e, ainda que boa parte da teoria não veja relevância

da familiaridade em face de sua subjetividade.

Os dados encontrados no Experimento 3 dão mais volume à hipótese da

interferência da familiaridade aumentando a robustez das evidências. É nesse sentido

que os dados sinalizam para as metáforas colhidas da pesquisa realizada por Ricci

(2016) e que possuem alta convencionalidade, mas baixa familiaridade, indicando que

elas são processadas por um modelo de alinhamento estrutural em que o ouvinte/leitor

busca  características  alinhadas  de  tópico  e  veículo  para  interpretar  a  expressão

metafórica a partir  do modelo de comparação, ao passo que as metáforas de baixa

convencionalidade, mas alta familiaridade, por sua vez são processadas por um modelo

de inclusão de categoria em que o ouvinte/leitor  domina a categoria relacionada ao

veículo e faz a inclusão do tópico nessa categoria e, por esse domínio da familiaridade,

há uma opcionalidade pelo modelo de comparação e de declaração. Essa análise pode

ser mais facilmente extraída do gráfico a seguir.
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Experimento 3 – Gráfico dos Resultados 3
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4.4 – Experimento 4

Esse experimento  reproduz o Experimento 2 com a inclusão de algumas

adaptações que tiveram o condão de dar um aprimoramento ao experimento idealizado

por  Bowdle  e  Gentner  (2005,  Experiment  1,  p.  200-2),  visando  abarcar  as

características do PB. No caso desse experimento adaptado, em vez do participante

escolher a escala binária Boa e Ruim, ele deverá atribuir uma nota, na escala de 0 a 5,

a cada uma das expressões, em quadrado latino. As disposições das expressões são

as mesmas vistas no Experimento 2.

4.4.1 Materiais

Seguindo  as  mesmas estruturas  de  metáforas  e  as  mesmas expressões

utilizadas desde o Experimento 1, foram oferecidas para análise, em dois formulários

separados, formando um quadrado latino, os mesmos pares de expressões até aqui

trabalhadas, sendo que,  diferentemente da opção do participante responder  Boa ou
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Ruim como nos formulários do Experimento 2, ele teve agora que avaliar cada uma das

expressões atribuindo notas de 0 a 5, sem que fosse exposto a uma mesma expressão

nas duas formas gramaticais de declaração ou de comparação. 

4.4.2 Participantes

Fizeram parte desse experimento, 40 voluntários falantes/leitores nativos do

PB. O primeiro formulário foi respondido por 20 alunos cooptados voluntariamente nos

cursos de graduação de Letras,  História,  Economia  e  Hotelaria  da  UFF.  Foram 15

mulheres e 5 homens com idade média de 23 anos, sendo o de maior idade 36 anos e

o de menor idade 18 anos. O segundo formulário foi respondido por outros 20 alunos da

UFF dos cursos de Letras, Hotelaria, Ciências Sociais e Turismo. Foram 12 mulheres e

8  homens  com  idade  média  de  23  anos.  O  aluno  de  maior  idade  tinha  47  anos

enquanto o mais novo tinha 18 anos.

4.4.3 Procedimentos

As sessões foram realizadas no laboratório GEPEX da UFF, adequadamente

iluminado, refrigerado e equipado para garantir  um ambiente silencioso e propício à

realização da tarefa.  Cada sessão  reuniu  apenas  1  participante  por  vez.  Cada um

participante, no início da sessão, preencheu e assinou o Termo de Consentimento Livre

e Esclarecido e uma Ficha de Identificação, consentindo, formalmente, em realizar a

tarefa. Os dados coletados nos formulários foram utilizados apenas para a tabulação

dos resultados.

Em seguida, foi oferecido a cada um dos participantes um breve treinamento

a título de aquecimento para que se familiarizassem com os procedimentos envolvidos

na  realização  da  tarefa.  No  aquecimento,  lhes  foram  mostradas  4  expressões,  2

metafóricas e 2 iterais, em ambas as formas, de declaração e de comparação e, logo

ao lado uma avaliação (de 0 a 5) que deveria ser feita, tal qual fariam, em seguida, no

formulário do experimento propriamente dito. Ao se encerrar o breve treinamento, foi
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perguntado,  a  todos,  sem  exceção,  se  se  sentiam aptos  a  realizar  a  tarefa.  Com

positivo  deles,  deu-se  início  ao  experimento,  lhes  apresentando  os  formulários,

conforme excerto abaixo.

QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 2

INSTRUÇÃO:  Assinale, na escala ao lado de cada frase, APENAS UMA nota que 
represente a sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Formulário 5 – BANCA 2

Todos os alicates são ferramentas. ⓪①②③④⑤

Alguns carros são como abacaxis. ⓪①②③④⑤

Todas as baleias são como mamíferos. ⓪①②③④⑤

Todos os legumes são vegetais. ⓪①②③④⑤

Algumas estradas são como serpentes. ⓪①②③④⑤

QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 3

INSTRUÇÃO:  Assinale, na escala ao lado de cada frase, APENAS UMA nota que 
represente a sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Formulário 6 – BANCA 3

Todos os alicates são como ferramentas. ⓪①②③④⑤

Alguns carros são abacaxis. ⓪①②③④⑤

Todas as baleias são mamíferos. ⓪①②③④⑤

Todos os legumes são como vegetais. ⓪①②③④⑤

Algumas estradas são serpentes. ⓪①②③④⑤

4.4.4 Hipótese

Hipótese nula: as preferências pela forma gramatical  das expressões não

correspondem à familiaridade ou convencionalidade das expressões e dos veículos

metafóricos, mas à variabilidade randômica das decisões dos participantes.

89



Hipótese  de  pesquisa:  como  já  descrito  no  item  4.3,  referente  ao

Experimento 3, o resultado, por força da familiaridade oposta, deverá ser diferente do

esperado pela hipótese da carreira da metáfora,  The career of metaphor (BOWDLE;

GENTER, 2005; GENTER; BOWDLE, 2001 BOWDLE; GENTER, 1999), tendo em vista

a  força  contrária  exercida  pela  familiaridade  das  expressões,  tanto  nas  metáforas

altamente convencionalizadas quanto nas de baixa convencionalidade e, assim, poderá

ocorrer  uma  mudança  no  modo  de  processamento  das  metáforas,  passando  de

opcional  na  forma  de  comparação  ou  declaração  para  obrigatória  na  forma  de

comparação. É preciso destacar,  porém, que esta mudança tenderá a se refletir  na

familiaridade  da  expressão  e  não  na  convencionalidade  do  veículo.  As  expressões

tenderão a ser melhor pontuadas na forma de comparação nas metáforas de baixa

familiaridade  e  alta  convencionalidade,  enquanto  tenderão  a  ser,  opcionalmente,

aceitas tanto na forma de declaração quanto de comparação nas metáforas de alta

familiaridade e baixa convencionalidade.

4.4.5 Predições

Também no mesmo compasso das predições contidas no Experimento 3,

espera-se  que  as  notas  atribuídas  às  metáforas  em forma  de  declaração  em  que

possuam alta  convencionalidade e baixa  familiaridade,  conforme indicada na tabela

produzida a partir do ranqueamento de Ricci (2016) e mostrada no item 4.1.1, sejam

inferiores às notas atribuídas a essas mesmas expressões na forma de comparação.

Por outro lado, espera-se que as notas atribuídas ao conjunto de metáforas em forma

de  comparação  e  de  declaração  cujos  veículos  possuam  baixo  grau  de

convencionalidade, mas alto grau de familiaridade, sejam próximas umas das outras,

não havendo diferença significativa a favor de uma ou outra forma. 
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4.4.6 Resultados

Sem  se  distanciar  de  todos  os  outros  experimentos  realizados,  o

Experimento  4  seguiu  a  mesma  orientação  metodológica  proposta  desde  o  início.

Importa salientar que as expressões foram avaliadas numa escala de “0” a “5”, sendo

que, neste caso, só era apresentada uma forma gramatical da expressão metafórica, ou

declaração ou comparação.

Em primeiro lugar, far-se-á uma breve análise das expressões literais que

servem  de  distratoras  e  também  de  avaliação  de  conhecimento  de  uso  da  forma

gramatical de declaração e de comparação. Da análise desses resultados, nota-se que

houve uma boa compreensão dos participantes em relação ao uso das formas nas

expressões que foram avaliadas,  não havendo necessidade de anular qualquer dos

formulários preenchidos pelos participantes.

Melhores informações podem ser obtidas da própria análise dos resultados

que estão, de forma completa, no Anexo 4 deste trabalho e de onde foram retirados os

dados para compor a tabela abaixo que será utilizada nas considerações analíticas.

Experimento 4 – Tabela de Resultados 7

CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE

MÉDIAS
DECLARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           4,3375

COMPARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             1,475 

MÉDIAS
COMPARAÇÃO LITERAL
Consistente (esperado)           2,19375

DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente                             1,7625 

Tabela das expressões literais (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Categorização: declaração x comparação: dif. sig. X² 3362, p<.05.
Similaridade: comparação x declaração: dif. sig. X² 77,33, p<.05.

Categorização x similaridade consistente: dif. sig. X² 2026, p<.05.
* Categorização x similaridade inconsistente: dif. não sig. X² 7,22, p>.05.

Alguns tópicos tiveram desempenho muito bom e, dentre eles, destacam-se

no grupo de categorização  navio e alicate,  que obtiveram nota média acima de 4,5

pontos na forma de declaração, enquanto baleia e carro, nesse mesmo grupo, tiveram

91



nota média de 0,55 ponto na forma de comparação. Aqui também é relevante informar

que todas as expressões na forma de declaração foram avaliadas com nota igual ou

superior a 4 pontos.

Em relação às expressões literais comparativas, é importante salientar que

elas  ficaram dentro  do  campo daquilo  que  era  esperado,  ou  seja,  foram melhores

avaliadas na forma de comparação do que na forma de declaração, à exceção dos

tópicos granito (“Granitos são como cerâmicas”) e caneca (“Canecas são como copos”),

cujas formas declarativas receberam notas superiores. Entretanto, tal fato indica que os

participantes  não  gostaram  da  referida  comparação,  não  havendo  prejuízo  para  a

sequência da pesquisa.

Pelos  fatos  expostos,  foi  possível  aceitar  a  participação  de  todos  os

voluntários no experimento, pois foi constatada a noção correta do uso gramatical tanto

da forma de declaração quanto da forma de comparação, não sendo necessário anular

nenhum dos formulários preenchidos.

No tocante aos resultados das expressões metafóricas, objetos do presente

estudo, foram bem consistentes e se amoldaram à hipótese aqui levantada, tendo em

vista que se registrou nota média significativamente maior na forma de comparação do

que na forma de declaração para as expressões metafóricas de alta convencionalidade

e de baixa familiaridade, demonstrando a interferência da familiaridade nesse processo.

Da  mesma  forma,  seguindo  a  tendência  da  hipótese  levantada,  houve  certa

semelhança nas notas na forma de comparação e de declaração das expressões com

baixa convencionalidade e alta familiaridade, não havendo diferença significativa a favor

de uma ou outra forma gramatical.

É importante registrar essas informações, tendo em vista que nos estudos

teóricos  e  experimentais  que  foram  consultados  para  elaboração  dessa  pesquisa,

observou-se que em metáforas com baixa convencionalidade do veículo havia uma

previsão de que elas seriam aceitas pelo modelo de comparação de forma exclusiva,

enquanto nas metáforas de alta convencionalidade,  haveria uma aceitação opcional

tanto  na  forma  de  declaração  quanto  na  forma  de  comparação.  Sendo  assim,  é

importante verificar esses dados na tabela que se segue.

92



Experimento 4 – Tabela de Resultados 8

Metáforas de Alta Convencionalidade e
Baixa Familiaridade

Metáforas de Baixa Convencionalidade e
Alta Familiaridade

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                           1,55

COMPARAÇÃO                         2,85

Diferença                                   1,3

MÉDIAS

DECLARAÇÃO                                 3,65

COMPARAÇÃO                              3,8125 

Diferença                                        0,125

Tabela das expressões metafóricas (declaração e comparação). Escala de 5 pontos.
Alta conv. e baixa fam. declaração x comparação: dif. sig. X² 39,56, p<.05.
Baixa conv. e alta fam. declaração x comparação: dif. sig. X² 13,42, p<.05.

Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. declaração: dif. sig. X² 88,60, p<.05.
Alta. conv. e alta fam. x baixa conv. e alta fam. comparação: dif. sig. X² 415, p<.05.

Destacam-se,  desde  logo,  alguns  veículos  metafóricos  que  tiveram  bom

desempenho dentro da avaliação do experimento. Dentre os veículos que compõem o

grupo  de  metáforas  de  alta  convencionalidade  e  baixa  familiaridade,  destaca-se  o

veículo  serpente (“Algumas  estradas  são  como  serpentes”),  que  nessa  forma

comparativa obteve 3,55 pontos de média, ao passo que na forma declarativa obteve

1,9  ponto.  Já  no  grupo  das  metáforas  de  baixa  convencionalidade  e  de  alta

familiaridade, destaca-se o veículo pérola (“Algumas frases são pérolas”), que na forma

de declaração obteve 4,1 pontos, enquanto que na forma de comparação obteve 3,4

pontos. 

Os  dados  destacados  acima,  por  si  só,  já  indicam que  algum fator  está

interferindo  no  processamento  psicolinguístico  dessas  expressões.  No  caso  da

pesquisa, houve o controle das variáveis familiaridade e convencionalidade e, por isso,

é possível  indicar  que a familiaridade seja o fator  de interferência,  já  que em Ricci

(2016) houve evidências do processamento direto no PB de metáforas com alto grau de

convencionalidade e, se não ocorresse a interferência da familiaridade, as expressões

metafóricas de alta convencionalidade deveriam ser preferidas opcionalmente, segundo

Bowdle e Gentner (2005), na forma de declaração ou comparação, o que não ocorreu,

93



por força da baixa familiaridade que acabou puxando para baixo o desempenho da

convencionalidade.

Os dados gerais indicam que as expressões de alta  convencionalidade e

baixa familiaridade, na forma de comparação, obtiveram a nota média de 2,85 pontos,

numa de escala de 0 a 5, enquanto na forma de declaração essa média foi de 1,55

ponto, havendo uma diferença de 1,3 ponto em favor da comparação.

Já  no  que  diz  respeito  às  expressões  do  conjunto  de  baixa

convencionalidade e alta familiaridade, no geral, a nota média foi de 3,8125 pontos na

forma de comparação, enquanto na forma de declaração a média foi de 3,65 pontos,

havendo uma pequena diferença de 0,125 em favor da forma de comparação.

Desta  forma,  parece  que  esses  dados  se  coadunam  com  a  hipótese

levantada, já que houve uma expressiva diferença entre comparação e declaração nas

metáforas  de alta  convencionalidade e de baixa familiaridade,  assim como também

houve  um  equilíbrio  opcional  entre  as  formas  de  declaração  e  comparação  nas

metáforas de baixa convencionalidade e alta familiaridade, conforme pode ser visto no

gráfico abaixo.

Experimento 4 – Gráfico dos Resultados 4 
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4.5 – Discussão

Para finalizar  este  capítulo  e,  antes de detalhar  as  conclusões gerais  da

pesquisa,  vale  discutir,  de  forma  sumária,  os  resultados  do  conjunto  dos  4

experimentos, pois esses testes se coadunam e formam um desenho harmônico de

seus gráficos de resultados que apontam, de forma concreta, para uma mudança de

processamento de metáforas altamente convencionalizadas. Cita-se como exemplo a

metáfora “Alguns carros são abacaxis” que, conforme excerto de tabela extraída de

Ricci  (2016),  constante  às  folhas  58  desta  dissertação,  possui  98,75%  de

convencionalidade, ou seja, quase uma unanimidade nesse quesito. Entretanto, nos 4

experimentos, esta expressão se comportou como veículo metafórico novo ou de baixa

convencionalidade,  sendo  preferido,  na  maior  parte  das  vezes,  na  forma  de

comparação,  isto  é,  no  formato  “Alguns  carros  são  como  abacaxis”,  que  segundo

Bowdle  e  Gentner  (2005)  indicam  tratar-se  de  processamento  exclusivo  por

alinhamento das estruturas de tópico e veículo, comum entre as metáforas novas. Esse

fato só pode ser explicado pela sua baixa familiaridade, ou seja,  40,74%, conforme

indicado na tabela de Ricci (2016) acima mencionada, e que se encaixam perfeitamente

na hipótese dessa pesquisa.

Observa-se,  também,  nesse conjunto  de experimentos,  uma mudança no

processamento de metáforas com baixo grau de convencionalidade. Por exemplo, na

expressão “Algumas frases são pérolas”, conforme indicado na respectiva tabela, a sua

convencionalidade está abaixo de 50%, ou seja, possui, conforme ranqueado por Ricci

(2016), exatos 46,84% de convencionalidade. Entretanto, essa expressão foi aceita de

modo opcional, ou seja, tanto na forma de declaração (“Algumas frases são pérolas”)

quanto na forma de comparação (“Algumas frases são como pérolas”), havendo uma

pequena  preferência  pela  forma  de  declaração,  mas  nada  que  demonstrasse

significância nessa preferência, o que indica, segundo Bowdle e Gentner (2005) tratar-

se de processamento por inclusão em uma classe de categoria metafórica, exclusivo de

metáforas altamente convencionalizadas. Nesse caso, também só é possível explicar

esse  comportamento  em  razão  do  alto  grau  de  familiaridade  da  expressão  que,

conforme pode ser visto na tabela de Ricci (2016), possui 96,30% de familiaridade. 
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Todos esses experimentos nos mostram resultados contundentes em relação

à interferência da familiaridade no processamento psicolinguístico de metáforas no PB.

Entretanto, é de se destacar que esta pesquisa não pretendeu adentrar na questão que

envolve o tempo de processamento das expressões metafóricas aqui estudadas e, por

isso mesmo, não é possível indicar que em metáforas de baixa convencionalidade e

alta familiaridade ocorre um modo de processamento direto ou indireto, pois só seria

possível entrar nesse mérito com os testes cronométricos.

Nesse sentido, o presente trabalho abre a possibilidade de continuidade dos

estudos dos fenômenos que envolvem o processamento psicolinguístico de metáforas

no  PB,  uma  vez  que  há  ainda  uma  variedade  de  questões  que  precisam  ser

respondidas. Esse caminho, no Brasil, foi aberto por Ricci (2016) e agora ele começa a

se alargar abrindo espaço para que novos pesquisadores ingressem na trilha. 
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5. CONCLUSÃO

Nesta  oportunidade,  far-se-á  uma  análise  envolvendo  todos  os  quatro

experimentos que foram realizados durante a pesquisa para se ter uma ideia global de

como foi o comportamento dos dois conjuntos de expressões metafóricas envolvidas na

pesquisa e que foram retirados do ranqueamento realizado por Ricci (2016) durante sua

pesquisa  de mestrado na UFF.  Esses dois  conjuntos  de expressões compreendem

aquelas com alto grau de convencionalidade do veículo e ao mesmo tempo com baixo

grau  de  familiaridade  da  expressão,  bem  como  aquelas  com  baixo  grau  de

convencionalidade do veículo, mas com alto grau de familiaridade da expressão.

No Experimento 1, as expressões foram avaliadas em ambas as formas por

todos os participantes que, porém, só poderiam atribuir nota (escala de 0 a 5) para uma

das  formas.  No  Experimento  2,  fez-se  o  uso  do  quadrado  latino  para  que  um

participante não fosse exposto às duas formas gramaticais de uma mesma expressão

metafórica e, nesse caso, ele deveria apenas indicar se achava a expressão  Boa ou

Ruim. Já no Experimento 3, que possui um desenho semelhante ao Experimento 1, os

participantes eram expostos às duas formas gramaticais de uma mesma expressão,

entretanto, em vez de atribuir nota apenas a uma expressão, ele deveria atribuir nota às

duas formas gramaticais da mesma expressão que estava disposta ao seu lado na

mesma escala de 0 a 5. No Experimento 4, com desenho semelhante ao Experimento

2, as expressões estavam disposta em quadrado latino, de modo que um participante

não ficava exposto às duas formas gramaticais (comparação e declaração) de uma

mesma expressão, mas, em vez de atribuir uma posição num conjunto binário, Boa ou

Ruim, ele deveria avaliar as expressões numa escala de ‘0’ a ‘5’.

Em todos os experimentos, sem exceção, os resultados obtidos em relação

às  metáforas  do  grupo  de  alta  convencionalidade,  mas  baixa  familiaridade,  se

adequaram  à  hipótese  levantada  nesta  dissertação,  uma  vez  que  houve  uma

preferência expressiva pela forma de comparação dessas expressões, dando indícios

de  que essas metáforas  são processadas  pelo  modelo  teórico  do  alinhamento  das

estruturas  em que o ouvinte/leitor  tem a necessidade de alinhar  uma característica

saliente  do  veículo  com  uma  característica  saliente  do  tópico  para  dali  tirar  sua
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interpretação. Por esta razão, nesse modelo referido, assumiu-se a preferência pela

forma  de  comparação  para  metáforas  novas  ou  de  baixa  convencionalidade.

Justamente  por  isso,  por  hipótese,  assumiu-se  aqui  que,  por  interferência  da

familiaridade, as metáforas desse grupo (alta convencionalidade e baixa familiaridade)

seriam preferidas, exclusivamente, na forma de comparação, como de fato ocorreu.

Já em relação às metáforas de baixa convencionalidade do veículo, mas alta

familiaridade da expressão, assumimos que elas seriam processadas, opcionalmente

por declaração ou comparação, pois o participante já teria uma categoria na mente e,

assim, aceitaria facilmente qualquer das formas gramaticais. Glucksberg (2003) e Ricci

(2016)  testaram  a  hipótese  do  processamento  direto  das  metáforas  altamente

convencionalizadas e encontraram evidências de um comportamento similar ao que

encontraram Bowdle e Gentner (2005) quando desenvolveram a teoria da carreira da

metáfora e defenderam, no caso das metáforas altamente convencionalizadas, o seu

processamento  opcional  por  comparação  ou  declaração  com ligeira  prevalência  do

modelo declarativo. 

É importante ressaltar que em todos os quatro experimentos observou-se

equilíbrio nas notas aferidas. Ainda assim, nos experimentos 1, 2 e 4, apesar de ter

havido um equilíbrio opcional entre o modelo de declaração e de comparação, houve

uma ligeira  prevalência  sobre  o modelo  comparativo,  porém essa diferença não foi

significativa e talvez tenha ocorrido pelo fato da própria opcionalidade do participante.

Tanto é assim que no experimento 3, onde também houve um encaixe da hipótese,

com um equilíbrio entre as formas de declaração e de comparação dessas expressões,

observou-se também uma diferença não significativa em favor da declaração.

Além  dessas  evidências,  outras  surgiram  e  parecem  dar  sustentação  à

metodologia que foi utilizada nesta pesquisa. Tais evidências se referem às expressões

que foram usadas como distratoras para aferir o domínio dos participantes em relação

ao  uso  das  declarações  literais  e  comparações  literais.  Nos  testes  realizados  por

Bowdle e Gentner (2005), as declarações literais tiveram expressiva avaliação por parte

dos  participantes,  o  que  também  ocorreu  nos  4  experimentos  realizados  nesta

pesquisa,  em  que  os  participantes  avaliaram  de  forma  altamente  produtiva  as
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expressões  declarativas  literais.  Por  outro  lado,  Bowdle  e  Gentner  (2005)  também

observaram que as comparações literais não tiveram avaliação tão expressiva quanto

as declarações e, inclusive, suas notas avaliativas se assemelhavam bastante às notas

das expressões metafóricas novas (ou de baixa convencionalidade) – ver item 3.2, p.

41. Nos 4 experimentos desta pesquisa, tal fato também foi observado. Os voluntários

das diversas graduações da UFF recrutados como participantes, conforme pode ser

visualizados nos gráficos dos resultados dos experimentos (principalmente o gráfico de

resultados 3 do Experimento 3 – ver item 4.3.6, p. 87), avaliaram estas comparações

literais quase que da mesma forma que as metáforas de alta convencionalidade e baixa

familiaridade,  o  que  vem  trazer  mais  evidências  à  hipótese  de  interferência  da

familiaridade  nesse  processo,  robustecendo  ainda  mais  as  análises  que  foram

produzidas.

Finalmente,  com  base  nas  pesquisas  realizadas  e  na  comparação  dos

resultados e das análises do conjunto dos experimentos, encontraram-se evidências de

que  a  familiaridade  da  expressão  metafórica  tem  relevância  nas  avaliações

psicolinguísticas,  causando  interferência  no  modo  de  processamento,  levando,

inclusive, o ouvinte/falante a aceitar, majoritariamente, o modelo de comparação, ou,

opcionalmente, as formas de declaração ou de comparação, a depender do índice de

familiaridade da expressão. A efetiva interferência da familiaridade no curso temporal

do  processamento  psicolinguístico  de  metáforas  ficará  para  ser  explorado  noutra

ocasião, por meio de metodologias experimentais  on-line  que podem ser aferidas por

meio de testes cronométricos e, aí sim, pode-se especular o modo de processamento

direto ou indireto dessas expressões.
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A pesquisa de que ora participo, sobre compreensão de frases do português do Brasil, está

sendo desenvolvida, no GEPEX – UFF, Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Teórica e

Experimental da Universidade Federal Fluminense – UFF, pelo aluno do Curso de Mestrado em

Ciências da Linguagem, Gladiston Alves da Silva, sob a orientação do Prof. Dr. Eduardo Kenedy,

Professor Titular do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFF e pesquisador

do GEPEX.   A referida pesquisa visa a contribuir para o progressivo esclarecimento dos processos

cognitivos envolvidos na compreensão de linguagem e, para tanto, ofereço a minha colaboração,

que se resume a ler frases, parágrafos e textos, impressos em papel ou apresentados na tela de

microcomputador, e a dar respostas a perguntas a respeito do conteúdo lido.  Compreendo que não

há  previsão  de  quaisquer  despesas,  danos,  ou  quaisquer  riscos  em  decorrência  de  minha

participação, além do investimento de parte de meu tempo na resposta do questionário.  Sendo

assim, resguardado o sigilo de meus dados pessoais, autorizo apresentações, em qualquer tempo,

dos resultados do referido estudo em eventos das áreas de Letras, Linguística e afins, bem como sua

publicação em livros e revistas científicas.  A minha participação no presente estudo é voluntária e,

caso resolva, a qualquer momento, desistir de continuar a colaborar no estudo, não sofrerei qualquer

prejuízo nem deixará de ser prestada a assistência que venho recebendo na instituição de ensino que

frequento.

  

Niterói, ____ de ____________ de 2018.

Assinatura: _________________________________________________________________

Nome completo: ____________________________________________________________________
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Certifico  que  ___________________________________________________________________
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___________________________________
Professor Dr. Eduardo Kenedy

(Orientador, Prof. do Posling-UFF)

105



EXPERIMENTO 1

EXPERIMENTO 1 G&B

AQUECIMENTO

 
INSTRUÇÃO:  Marque a forma de sua preferência entre cada um dos pares de expressões, assinalando,
na escala, APENAS UMA nota que represente a sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as rosas são como flores. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as rosas são flores.

Todas as rochas são minerais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as rochas são como minerais.

Algumas sogras são cobras. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas sogras são como cobras.

Alguns advogados são como tubarões. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns advogados são tubarões.
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 1 G&B

INSTRUÇÃO:  Marque a forma de sua preferência entre cada um dos pares de expressões, assinalando,
na escala, APENAS UMA nota que represente a sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as camisas são como roupas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as camisas são roupas.

Todos os alicates são ferramentas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os alicates são como ferramentas.

Alguns carros são como abacaxis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns carros são abacaxis.

Todas as baleias são como mamíferos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as baleias são mamíferos.

Todos os legumes são vegetais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os legumes são como vegetais.

Algumas estradas são como serpentes. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas estradas são serpentes.

Todos os morcegos são pássaros. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os morcegos são como pássaros.

Alguns vizinhos são sapos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns vizinhos são como sapos.

Todos os carros são como veículos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os carros são veículos.

Todas as laranjas são como limões. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as laranjas são limões.

Todos os fichários são cadernos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os fichários são como cadernos.

Todos os granitos são como cerâmicas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os granitos são cerâmicas.

Alguns cérebros são computadores. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns cérebros são como computadores.

Todas as lâmpadas são velas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as lâmpadas são como velas.

Todas as vespas são como abelhas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as vespas são abelhas.

Todas as poltronas são móveis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as poltronas são como móveis.

Todas as canecas são como copos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as canecas são copos.

Alguns jóqueis são palitos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns jóqueis são como palitos.

Todos os navios são embarcações. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os navios são como embarcações.

Todos os jacarés são como répteis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os jacarés são répteis.

Algumas frases são como pérolas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas frases são pérolas.

Algumas notícias são bombas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas notícias são como bombas.

Todos os cupins são formigas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os cupins são como formigas.

Algumas despesas são como facadas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas despesas são facadas.

Obrigado pela participação!
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EXPERIMENTO 2

EXPERIMENTO 2 G&B

AQUECIMENTO

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA.

Todas as rosas são como flores.
RUIM        O O BOA

Todas as rochas são minerais.
RUIM        O O BOA

Algumas sogras são cobras.
RUIM        O O BOA

Alguns advogados são como tubarões.
RUIM        O O BOA
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PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 2 G&B
AVALIAÇÃO DAS FORMAS

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA

Todas as camisas são como roupas.
RUIM        O O BOA

Todos os alicates são ferramentas.
RUIM        O O BOA

Alguns carros são como abacaxis.
RUIM        O O BOA

Todas as baleias são como mamíferos.
RUIM        O O BOA

Todos os legumes são vegetais.
RUIM        O O BOA

Algumas estradas são como serpentes.
RUIM        O O BOA.

Todos os morcegos são pássaros.
RUIM        O O BOA

Alguns vizinhos são sapos.
RUIM        O O BOA

Todos os carros são como veículos.
RUIM        O O BOA

Todas as laranjas são como limões.
RUIM        O O BOA

Todos os fichários são cadernos.
RUIM        O O BOA

Todos os granitos são como cerâmicas.
RUIM        O O BOA

Alguns cérebros são computadores.
RUIM        O O BOA

Todas as lâmpadas são velas.
RUIM        O O BOA

Todas as vespas são como abelhas.
RUIM        O O BOA

Todas as poltronas são móveis.
RUIM        O O BOA

Todas as canecas são como copos.
RUIM        O O BOA

Alguns jóqueis são palitos.
RUIM        O O BOA

Todos os navios são embarcações.
RUIM        O O BOA

Todos os jacarés são como répteis.
RUIM        O O BOA

Algumas frases são como pérolas.
RUIM        O O BOA.

Algumas notícias são bombas.
RUIM        O O BOA.

Todos os cupins são formigas.
RUIM        O O BOA

Algumas despesas são como facadas.
            RUIM     O O BOA
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EXPERIMENTO 2

EXPERIMENTO 3 G&B

AQUECIMENTO

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA.

Todas as rosas são flores.
RUIM       O O BOA

Todas as rochas são como minerais.
RUIM        O O BOA

Algumas sogras são como cobras.
RUIM        O O BOA

Alguns advogados são tubarões.
RUIM        O O BOA
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PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – 3 G&B
AVALIAÇÃO DAS FORMAS

Avalie as FORMAS das expressões, atribuindo RUIM ou BOA

Todas as camisas são roupas.
RUIM        O O BOA

Todos os alicates são como ferramentas.
RUIM        O O BOA

Alguns carros são abacaxis.
RUIM        O O BOA

Todas as baleias são mamíferos.
RUIM        O O BOA

Todos os legumes são como vegetais.
RUIM        O O BOA

Algumas estradas são serpentes.
RUIM        O O BOA.

Todos os morcegos são como pássaros.
RUIM        O O BOA

Alguns vizinhos são como sapos.
RUIM        O O BOA

Todos os carros são veículos.
RUIM        O O BOA

Todas as laranjas são limões.
RUIM        O O BOA

Todos os fichários são como cadernos.
RUIM        O O BOA

Todos os granitos são cerâmicas.
RUIM        O O BOA

Alguns cérebros são como computadores.
RUIM        O O BOA

Todas as lâmpadas são como velas.
RUIM        O O BOA

Todas as vespas são abelhas.
RUIM        O O BOA

Todas as poltronas são como móveis.
RUIM        O O BOA

Todas as canecas são copos.
RUIM        O O BOA

Alguns jóqueis são como palitos.
RUIM        O O BOA

Todos os navios são como embarcações.
RUIM        O O BOA

Todos os jacarés são répteis.
RUIM        O O BOA

Algumas frases são pérolas.
RUIM        O O BOA.

Algumas notícias são como bombas.
RUIM        O O BOA.

Todos os cupins são como formigas.
RUIM        O O BOA

Algumas despesas são facadas.
             RUIM     O O BOA
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EXPERIMENTO 3

EXPERIMENTO BANCA 1

AQUECIMENTO

INSTRUÇÃO: Observe os pares de expressões e assinale, na escala, UMA nota para cada expressão,
conforme sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as rosas são como flores. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as rosas são flores.

Todas as rochas são minerais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as rochas são como minerais.

Algumas sogras são cobras. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas sogras são como cobras.

Alguns advogados são como tubarões. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns advogados são tubarões.
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 1

INSTRUÇÃO:  Observe os pares de expressões e  assinale na escala, UMA nota para cada expressão,
conforme sua PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as camisas são como roupas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as camisas são roupas.

Todos os alicates são ferramentas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os alicates são como ferramentas.

Alguns carros são como abacaxis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns carros são abacaxis.

Todas as baleias são como mamíferos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as baleias são mamíferos.

Todos os legumes são vegetais. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os legumes são como vegetais.

Algumas estradas são como serpentes. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas estradas são serpentes.

Todos os morcegos são pássaros. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os morcegos são como pássaros.

Alguns vizinhos são sapos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns vizinhos são como sapos.

Todos os carros são como veículos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os carros são veículos.

Todas as laranjas são como limões. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as laranjas são limões.

Todos os fichários são cadernos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os fichários são como cadernos.

Todos os granitos são como cerâmicas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os granitos são cerâmicas.

Alguns cérebros são computadores. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns cérebros são como computadores.

Todas as lâmpadas são velas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as lâmpadas são como velas.

Todas as vespas são como abelhas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as vespas são abelhas.

Todas as poltronas são móveis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as poltronas são como móveis.

Todas as canecas são como copos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todas as canecas são copos.

Alguns jóqueis são palitos. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Alguns jóqueis são como palitos.

Todos os navios são embarcações. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os navios são como embarcações.

Todos os jacarés são como répteis. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os jacarés são répteis.

Algumas frases são como pérolas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas frases são pérolas.

Algumas notícias são bombas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas notícias são como bombas.

Todos os cupins são formigas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Todos os cupins são como formigas.

Algumas despesas são como facadas. ⑤④③②①⓪_⓪①②③④⑤ Algumas despesas são facadas.

Obrigado pela participação!
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EXPERIMENTO 4

EXPERIMENTO BANCA 2

AQUECIMENTO

INSTRUÇÃO: Assinale,  na escala ao lado de cada frase,  APENAS UMA nota que represente a sua
PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as rosas são como flores. ⓪①②③④⑤
Todas as rochas são minerais. ⓪①②③④⑤

Algumas sogras são cobras. ⓪①②③④⑤
Alguns advogados são como tubarões. ⓪①②③④⑤
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 2

INSTRUÇÃO:  Assinale, na escala ao lado de cada frase, APENAS UMA nota que represente a sua
PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as camisas são como roupas. ⓪①②③④⑤
Todos os alicates são ferramentas. ⓪①②③④⑤
Alguns carros são como abacaxis. ⓪①②③④⑤

Todas as baleias são como mamíferos. ⓪①②③④⑤
Todos os legumes são vegetais. ⓪①②③④⑤

Algumas estradas são como serpentes. ⓪①②③④⑤
Todos os morcegos são pássaros. ⓪①②③④⑤

Alguns vizinhos são sapos. ⓪①②③④⑤
Todos os carros são como veículos. ⓪①②③④⑤
Todas as laranjas são como limões. ⓪①②③④⑤

Todos os fichários são cadernos. ⓪①②③④⑤
Todos os granitos são como cerâmicas. ⓪①②③④⑤

Alguns cérebros são computadores. ⓪①②③④⑤
Todas as lâmpadas são velas. ⓪①②③④⑤

Todas as vespas são como abelhas. ⓪①②③④⑤
Todas as poltronas são móveis. ⓪①②③④⑤

Todas as canecas são como copos. ⓪①②③④⑤
Alguns jóqueis são palitos. ⓪①②③④⑤

Todos os navios são embarcações. ⓪①②③④⑤
Todos os jacarés são como répteis. ⓪①②③④⑤
Algumas frases são como pérolas. ⓪①②③④⑤

Algumas notícias são bombas. ⓪①②③④⑤
Todos os cupins são formigas. ⓪①②③④⑤

Algumas despesas são como facadas. ⓪①②③④⑤

Obrigado pela participação!
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EXPERIMENTO 4

EXPERIMENTO BANCA 3

AQUECIMENTO

INSTRUÇÃO:  Assinale, na escala ao lado de cada frase, APENAS UMA nota que represente a sua
PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as rosas são flores. ⓪①②③④⑤
Todas as rochas são como minerais. ⓪①②③④⑤

Algumas sogras são como cobras. ⓪①②③④⑤
Alguns advogados são tubarões. ⓪①②③④⑤
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QUESTIONÁRIO DE PSICOLINGUÍSTICA EXPERIMENTAL – BANCA 3

INSTRUÇÃO:  Assinale, na escala ao lado de cada frase, APENAS UMA nota que represente a sua
PREFERÊNCIA PELA FORMA GRAMATICAL.

Todas as camisas são roupas. ⓪①②③④⑤
Todos os alicates são como ferramentas. ⓪①②③④⑤

Alguns carros são abacaxis. ⓪①②③④⑤
Todas as baleias são mamíferos. ⓪①②③④⑤

Todos os legumes são como vegetais. ⓪①②③④⑤
Algumas estradas são serpentes. ⓪①②③④⑤

Todos os morcegos são como pássaros. ⓪①②③④⑤
Alguns vizinhos são como sapos. ⓪①②③④⑤

Todos os carros são veículos. ⓪①②③④⑤
Todas as laranjas são limões. ⓪①②③④⑤

Todos os fichários são como cadernos. ⓪①②③④⑤
Todos os granitos são cerâmicas. ⓪①②③④⑤

Alguns cérebros são como computadores. ⓪①②③④⑤
Todas as lâmpadas são como velas. ⓪①②③④⑤

Todas as vespas são abelhas. ⓪①②③④⑤
Todas as poltronas são como móveis. ⓪①②③④⑤

Todas as canecas são copos. ⓪①②③④⑤
Alguns jóqueis são como palitos. ⓪①②③④⑤

Todos os navios são como embarcações. ⓪①②③④⑤
Todos os jacarés são répteis. ⓪①②③④⑤
Algumas frases são pérolas. ⓪①②③④⑤

Algumas notícias são como bombas. ⓪①②③④⑤
Todos os cupins são como formigas. ⓪①②③④⑤

Algumas despesas são facadas. ⓪①②③④⑤

Obrigado pela participação!
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DADOS GERAIS RESULTADOS EXPERIMENTO 1

C.Camisa D. Camisa D. Alicate C. Alicate C. Abacaxi D. Abacaxi C. Baleia D. Baleia D. Legume C. Legume C. Serpente D. Serpente

1 0 5 4 0 3 0 0 5 4 0 3 0
2 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 4 0
3 0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0
4 0 5 0 5 5 0 0 5 5 0 5 0
5 0 5 5 0 4 0 0 5 3 0 5 0
6 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 0
7 0 5 5 0 1 0 0 5 5 0 5 0
8 0 5 5 0 2 0 0 5 5 0 5 0
9 0 5 5 0 4 0 0 5 5 0 5 0

10 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0
11 0 5 5 0 2 0 0 5 5 0 5 0
12 0 5 4 0 5 0 0 5 4 0 4 0
13 0 5 5 0 4 0 0 5 4 0 3 0
14 0 4 4 0 3 0 0 4 4 0 4 0
15 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 0
16 0 5 5 0 0 2 0 5 5 0 5 0
17 0 4 2 0 2 0 0 4 0 3 4 0
18 0,00 5,00 0,00 5,00 3 0 0,00 5,00 5,00 0,00 3 0
19 0,00 5,00 4,00 0,00 1 0 0,00 5,00 4,00 0,00 2 0
20 0 5 5 0 1 0 0 5 4 0 2 0

MÉDIA 0,25 4,65 4,15 0,50 2,75 0,60 0,00 4,90 4,35 0,15 4,20 0,00

Metáforas ALTA CONVENCIONALIDADE e MetáforasBAIXA CONVENCIONALIDADE e
BAIXA FAMILIARIDADE ALTA FAMILIARIDADE
Comparação MÉDIA 3,35 Comparação MÉDIA 2,25

Declaração MÉDIA 0,275 Declaração MÉDIA 2,0625

DIFERENÇA 3,075 DIFERENÇA 0,1875

Literais CATEGORIZAÇÃO Literais SIMILARIDADE
Declaração MÉDIA 4,625 Declaração MÉDIA 0,7875
Comparação MÉDIA 0,1375 Comparação MÉDIA 2,84375

Cor= Metáfora Comparação Cor= Metáfora Declaração C=Comparação D=Declaração 119



DADOS GERAIS RESULTADOS EXPERIMENTO 1

D. Morcego C. Morcego D. Sapo C. Sapo C. Carro D. Carro C. Laranja D. Laranja D. Fichário C. Fichário C. Granito D. Granito D. Computador C. Computador

0 2 0 3 0 5 4 0 0 4 3 0 0 4
0 4 0 5 0 5 5 0 0 5 3 0 0 4
5 0 0 5 0 5 3 0 0 4 0 5 5 0
0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5
5 0 0 4 0 5 1 0 4 0 0 4 0 5
0 4 3 0 0 5 4 0 0 3 0 5 0 3
0 2 2 0 0 5 1 0 0 3 3 0 0 5
0 5 0 4 0 5 5 0 0 2 5 0 0 0
4 0 0 5 0 5 0 0 0 4 0 5 0 5
5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5
0 1 0 5 0 5 5 0 0 4 5 0 0 4
5 0 0 4 0 5 4 0 0 4 0 3 0 5
0 4 0 5 0 5 3 0 0 4 3 0 0 5
0 2 0 1 0 4 3 0 0 1 0 4 0 3
0 5 0 4 0 5 5 0 0 5 5 0 0 5
0 0 0 1 0 5 1 0 0 4 0 0 0 5
0 3 0 3 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4

0,00 4,00 0 4 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0 4
3,00 0,00 0 4 0,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 5,00 0 5

0 1 0 2 0 5 2 0 0 3 0 4 0 4

1,35 2,10 0,25 3,45 0,00 4,90 3,25 0,00 0,35 3,35 1,75 2,15 0,25 4,00
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DADOS GERAIS RESULTADOS EXPERIMENTO 1

D. Lâmpada C. Lâmpada C. Vespa D. Vespa D. Poltrona C. Poltrona C. Caneca D. Caneca D. Jóqueis C. Jóqueis D. Navio C. Navio C. Jacaré D. Jacaré

0 4 3 0 4 0 3 0 0 3 3 0 0 4
0 4 5 0 5 0 4 0 0 3 5 0 0 5
0 5 0 5 5 0 4 0 0 5 5 0 0 5
0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5
0 5 0 2 5 0 0 5 0 2 5 0 0 5
0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5
0 3 1 0 5 0 4 0 0 3 5 0 0 5
0 5 5 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5
0 4 3 0 5 0 4 0 0 5 5 0 0 5
0 5 0 5 5 0 5 0 0 1 5 0 0 5
0 5 3 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5
0 3 2 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5
0 3 0 2 5 0 3 0 0 2 5 0 0 5
0 1 2 0 3 0 0 4 0 4 0 4 0 4
0 5 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5
0 3 2 0 5 0 4 0 0 0 5 0 0 5
0 3 3 0 4 0 0 3 0 4 4 0 0 4

0,00 5,00 5,00 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 0 3 5,00 0,00 0,00 5,00
0,00 2,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 0 0 5,00 0,00 0,00 5,00

0 1 2 0 5 0 5 0 0 0 4 0 0 5

0,00 3,80 2,60 0,70 4,65 0,00 3,05 1,30 0,25 3,00 4,55 0,20 0,00 4,85
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DADOS GERAIS RESULTADOS EXPERIMENTO 1

C. Pérola D. Pérola D. Bomba C. Bomba D. Cupim C. Cupim C. Facada D. Facada

0 4 4 0 0 3 4 0
0 4 5 0 0 3 4 0
0 5 5 0 0 3 0 5
0 5 0 5 0 5 0 5
0 5 4 0 0 2 0 5
0 5 5 0 0 4 0 4
5 0 3 0 2 0 0 5
5 0 0 1 0 5 0 4
5 0 0 5 4 0 5 0
0 5 0 5 0 5 5 0
5 0 0 5 0 5 5 0
0 3 4 0 0 3 0 3
0 5 3 0 0 4 0 4
0 4 0 4 0 2 4 0
0 5 0 5 0 5 0 5
0 4 5 0 0 0 0 5
3 0 0 4 2 0 3 0
0 5 4 0 0,00 4,00 0 3
5 0 0 5 1,00 0,00 3 0
0 4 3 0 0 4 0 4

1,40 3,15 2,25 1,95 0,45 2,85 1,65 2,60
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METÁFORAS

RESULTADOS EXPERIMENTO 1

serpente sapo computador palito pérola bomba facada
Comp.Decl. Comp. Decl. Decl. Comp. Decl. Comp. Decl. Comp. Comp. Decl. Decl. Comp. Comp. Decl.

1 3 0 3 0 0 3 0 4 0 3 0 4 4 0 4 0
2 5 0 4 0 0 5 0 4 0 3 0 4 5 0 4 0
3 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5
4 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
5 4 0 5 0 0 4 0 5 0 2 0 5 4 0 0 5
6 0 5 5 0 3 0 0 3 0 5 0 5 5 0 0 4
7 1 0 5 0 2 0 0 5 0 3 5 0 3 0 0 5
8 2 0 5 0 0 4 0 0 0 5 5 0 0 1 0 4
9 4 0 5 0 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5 5 0
10 5 0 5 0 0 5 0 5 0 1 0 5 0 5 5 0
11 2 0 5 0 0 5 0 4 0 5 5 0 0 5 5 0
12 5 0 4 0 0 4 0 5 0 5 0 3 4 0 0 3
13 4 0 3 0 0 5 0 5 0 2 0 5 3 0 0 4
14 3 0 4 0 0 1 0 3 0 4 0 4 0 4 4 0
15 0 5 5 0 0 4 0 5 5 0 0 5 0 5 0 5
16 0 2 5 0 0 1 0 5 0 0 0 4 5 0 0 5
17 2 0 4 0 0 3 0 4 0 4 3 0 0 4 3 0
18 3 0 3 0 0 4 0 4 0 3 0 5 4 0 0 3
19 1 0 2 0 0 4 0 5 0 0 5 0 0 5 3 0
20 1 0 2 0 0 2 0 4 0 0 0 4 3 0 0 4

MÉDIA 2,75 0,60 4,20 0,00 0,25 3,45 0,25 4,00 0,25 3,00 1,40 3,15 2,25 1,95 1,65 2,60
Metáforas ALTA CONVENCIONALIDADE e    Metáforas BAIXA CONVENCIONALIDADE e

BAIXA FAMILIARIDADE ALTA FAMILIARIDADE
Comparação MÉDIA 3,35 Comparação MÉDIA 2,25

Declaração MÉDIA 0,275 Declaração MÉDIA 2,0625  

DIFERENÇA 3,075 DIFERENÇA 0,1875
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Veículos ⇒  abacaxi
Formas  ⇒



LITERAIS

RESULTADOS EXPERIMENTO 1

Todas as camisas são roupas. 4,65 Todas as camisas são como roupas. 0,25
Todos os alicates são ferramentas. 4,15 Todos os alicates são como ferramentas. 0,5
Todas as baleias são mamíferos. 4,9 Todas as baleias são como mamíferos. 0
Todos os legumes são vegetais. 4,35 Todos os legumes são como vegetais. 0,15
Todos os morcegos são pássaros. 1,35 Todos os morcegos são como pássaros. 2,1
Todos os carros são veículos. 4,9 Todos os carros são como veículos. 0
Todas as laranjas são limões. 0 Todas as laranjas são como limões. 3,25
Todos os fichários são cadernos. 0,35 Todos os fichários são como cadernos. 3,35
Todos os granitos são cerâmicas. 2,15 Todos os granitos são como cerâmicas. 1,75
Todas as lâmpadas são velas. 0 Todas as lâmpadas são como velas. 3,8
Todas as vespas são abelhas. 0,7 Todas as vespas são como abelhas. 2,6
Todas as poltronas são móveis. 4,65 Todas as poltronas são como móveis. 0
Todas as canecas são copos. 1,3 Todas as canecas são como copos. 3,05
Todos os navios são embarcações. 4,55 Todos os navios são como embarcações. 0,2
Todos os jacarés são répteis. 4,85 Todos os jacarés são como répteis. 0
Todos os cupins são formigas. 0,45 Todos os cupins são como formigas. 2,85

CATEGORIZAÇÃO SÍMILE
DECLARAÇÃO LITERAL MÉDIAS COMPARAÇÃO LITERAL MÉDIAS
Consistente 4,625 Consistente 2,84375

COMPARAÇÃO LITERAL DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente 0,1375 Inconsistente 0,7875

RESULTADOS ESTATÍSTICOS DO QUESTIONÁRIO 1 G&B
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 2 e 3 G/B

Expressões Literais RESULTADOS EXPERIMENTO 2

CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO SÍMILE CATEGORIZAÇÃO
ComparaçãoDeclaração Declaração ComparaçãoComparaçãoDeclaração Declaração ComparaçãoDeclaraçãoComparaçãComparaçãDeclaração

TÓPICOS Camisas Camisas Alicate Alicate Baleias Baleias Legumes Legumes MorcegosMorcegosCarros Carros
1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2
4 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2
5 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2
6 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
7 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2
8 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2
9 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2

10 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2
11 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2
12 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
13 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
14 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2
15 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2
16 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
17 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
18 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
19 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2
20 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2

RUIM 18 1 1 13 19 0 0 16 9 12 19 0
BOA 2 19 19 7 1 20 20 4 11 8 1 20

CATEGORIZAÇÃO LITERAL SIMILARIDADE LITERAL
RUIM 1

Declaração BOA 4,875 Comparação BOA 2,78125 BOA 2
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 2 e 3 G/B

Expressões Literais RESULTADOS EXPERIMENTO 2

SÍMILE SÍMILE SÍMILE SÍMILE SÍMILE CATEGORIZAÇÃO SÍMILE
ComparaçãDeclaração DeclaraçãoComparação ComparaçãDeclaração DeclaraçãoComparação ComparaçãDeclaração DeclaraçãoComparaçãComparaçã
Laranjas Laranjas FicháriosFichários Granitos Granitos LâmpadaLâmpadas Vespas Vespas PoltronasPoltronasCanecas

2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2
2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2
2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2
1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2
1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1
1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2
2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2
1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1
2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1
1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1

10 19 15 8 10 11 13 6 7 18 2 9 6
10 1 5 12 10 9 7 14 13 2 18 11 14
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 2 e 3 G/B

Expressões Literais RESULTADOS EXPERIMENTO 2

CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO SÍMILE
DeclaraçãoDeclaraçãoComparaçãComparaçãDeclaraçãoDeclaraçãoComparação
CanecasNavios Navios Jacarés Jacarés Cupins Cupins

1 2 1 1 2 1 2
2 2 1 1 2 1 2
1 2 1 2 2 1 2
1 2 2 1 2 1 1
2 2 2 1 2 1 1
1 2 2 1 2 1 1
2 2 2 1 2 1 2
2 2 2 1 2 1 2
1 2 2 1 2 1 1
2 2 2 1 2 1 2
2 2 2 1 2 1 1
2 2 1 1 2 1 1
1 2 1 1 2 1 2
2 2 1 1 2 1 1
2 2 1 1 2 1 1
2 2 1 1 2 1 1
1 2 1 1 2 2 1
2 2 1 1 2 1 2
1 2 2 1 2 1 1
2 2 1 1 2 1 1
8 0 11 19 0 19 12

12 20 9 1 20 1 8
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Expressões Metafóricas RESULTADOS EXPERIMENTO 2 129

Abacaxi Serpente Sapo Palito Facada Bomba Computador Pérola
Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar.

1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2
2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
5 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2
6 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2
7 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
8 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
9 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2

10 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1
11 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2
12 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1
13 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2
14 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2
15 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
16 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
17 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1
18 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2
19 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1
20 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2

Ruim (1) 18 9 17 3 16 5 19 14 2 4 7 1 6 5 2 5
Boa    (2) 2 11 3 17 4 15 1 6 18 16 13 19 14 15 18 15

Declar. 0,625 12,50% Declar. 3,9375 78,75% OBS. Julgamento das 
Compar. 3,0625 61,25% Compar. 4,0625 81,25% Expressões consideradas

Veículos Metafóricos com Alta Convencionalidade Veículos Metafóricos com Baixa Convencionalidade BOAS

2 e 3 G&B

        e Baixa Familiaridade        e Alta Familiaridade



Expressões Literais - Geral RESULTADOS EXPERIMENTO 2 130

Ruim Boa Ruim Boa
Todas as camisas são roupas. 1 19 Todas as camisas são como roupas. 18 2
Todos os alicates são ferramentas. 1 19 Todos os alicates são como ferramentas. 13 7
Todas as baleias são mamíferos. 0 20 Todas as baleias são como mamíferos. 19 1
Todos os legumes são vegetais. 0 20 Todos os legumes são como vegetais. 16 4
Todos os morcegos são pássaros. 9 11 Todos os morcegos são como pássaros. 12 8
Todos os carros são veículos. 0 20 Todos os carros são como veículos. 19 1
Todas as laranjas são limões. 19 1 Todas as laranjas são como limões. 10 10
Todos os fichários são cadernos. 15 5 Todos os fichários são como cadernos. 8 12
Todos os granitos são cerâmicas. 11 9 Todos os granitos são como cerâmicas. 10 10
Todas as lâmpadas são velas. 13 7 Todas as lâmpadas são como velas. 6 14
Todas as vespas são abelhas. 18 2 Todas as vespas são como abelhas. 7 13
Todas as poltronas são móveis. 2 18 Todas as poltronas são como móveis. 9 11
Todas as canecas são copos. 8 12 Todas as canecas são como copos. 6 14
Todos os navios são embarcações. 0 20 Todos os navios são como embarcações. 11 9
Todos os jacarés são répteis. 0 20 Todos os jacarés são como répteis. 19 1
Todos os cupins são formigas. 19 1 Todos os cupins são como formigas. 12 8
CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE
DECLARAÇÃO LITERAL MÉDIAS NOTAS COMPARAÇÃO LITERAL MÉDIAS NOTAS
Consistente Boa 19,5 4,875 Consistente Boa 11,125 2,78125

Ruim 0,5 0,125 Ruim 8,875 2,21875

COMPARAÇÃO LITERAL DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente Boa 4,5 1,125 Inconsistente Boa 6 1,5

Ruim 15,5 3,875 Ruim 14 3,5

2 e 3 G&B
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C. Camisa D. Camisa D. Alicate C. Alicate C. Abacaxi D. Abacaxi C. Baleia D. Baleia D. Legume C. Legume C. Serpente D. Serpente

0 5 5 0 5 2 0 5 5 0 3 5
3 5 5 3 5 0 3 5 0 2 5 0
0 5 5 0 2 0 2 5 5 2 5 0
0 5 4 0 4 0 0 5 5 0 5 0
0 5 5 0 5 1 0 5 5 0 5 0
0 5 5 0 4 1 0 5 1 4 5 0
0 5 5 1 0 5 0 5 1 4 4 0
1 5 5 3 2 0 3 5 5 4 0 1
0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0
0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0
1 5 5 2 2 4 1 5 5 4 5 1
1 5 5 1 5 4 1 5 5 1 5 1
0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 5 1
0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 4 1
3 1 1 3 1 0 0 5 3 0 1 0
2 5 5 3 2 5 3 5 5 3 5 3
2 5 5 3 3 0 2 5 5 2 5 1

2,00 5,00 5,00 5,00 0 0 1,00 5,00 4,00 3,00 0 2
1,00 5,00 5,00 0,00 3 3 0,00 5,00 4,00 4,00 3 3

0 5 5 0 5 0 0 5 5 0 5 0

MÉDIA 0,80 4,80 4,75 1,20 2,90 1,50 0,80 5,00 4,15 1,65 4,00 0,95

Metáforas ALTA CONVENCIONALIDADE e Metáforas BAIXA CONVENCIONALIDADE e
BAIXA FAMILIARIDADE ALTA FAMILIARIDADE
Comparação MÉDIA 3,4125 Comparação MÉDIA 3,55

Declaração MÉDIA 1,3125 Declaração MÉDIA 3,6125

DIFERENÇA 2,1 DIFERENÇA -0,0625

Literais CATEGORIZAÇÃO Literais SIMILARIDADE
Declaração MÉDIA 4,79375 Declaração MÉDIA 1,275
Comparação MÉDIA 1,2625 Comparação MÉDIA 3,44375

Cor= Metáfora Comparação Cor= Metáfora Declaração C=Comparação D=Declaração
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D. Morcego C. Morcego D. Sapo C. Sapo C. Carro D. Carro C. Laranja D. Laranja D. Fichário C. Fichário C. Granito D. Granito D. Computador C. Computador

5 0 5 2 0 5 3 0 0 4 0 5 5 2
3 5 0 5 3 5 3 0 5 3 3 5 0 5
4 3 1 4 1 5 2 0 1 3 2 0 2 5
3 3 0 5 0 5 0 0 3 3 4 2 0 5
5 0 1 5 0 5 0 0 1 5 5 0 2 5
4 4 0 5 3 5 3 0 1 5 2 4 5 5
0 5 1 4 0 5 3 0 1 4 4 2 0 5
2 5 4 1 1 5 1 2 3 5 2 5 3 5
0 0 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 2 5
0 5 0 4 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5
0 4 0 5 5 4 2 0 1 5 5 2 2 5
1 5 1 5 1 5 5 0 0 5 5 0 5 5
0 5 0 2 0 5 4 0 0 5 3 0 1 5
0 4 0 2 0 5 5 0 1 5 4 2 4 5
0 1 0 1 0 5 0 1 0 2 0 1 5 4
5 3 3 5 2 5 5 2 3 5 5 3 3 5
4 3 2 4 2 5 4 0 3 4 4 2 5 4

0,00 1,00 0 0 1,00 5,00 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 4,00 4 1
0,00 4,00 1 4 0,00 5,00 1,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0 5

5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 5 0 5 0

2,05 3,00 0,95 3,60 0,95 4,95 2,30 0,25 1,25 4,20 2,75 1,85 2,65 4,30
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D. Lâmpada C. Lâmpada C. Vespa D. Vespa D. Poltrona C. Poltrona C. Caneca D. Caneca D. Jóqueis C. Jóqueis D. Navio C. Navio C. Jacaré D. Jacaré

0 4 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 5
0 5 5 0 5 3 3 0 0 5 5 3 3 5
1 4 5 1 5 0 5 2 4 0 5 0 0 5
0 4 3 0 5 0 4 0 3 3 5 0 0 5
0 5 4 0 5 0 5 0 1 5 5 0 0 5
1 1 5 1 5 3 5 1 1 4 5 4 2 5
0 4 4 0 5 0 5 0 0 5 4 1 0 5
0 5 4 5 5 4 1 5 4 2 4 1 0 5
5 2 5 2 5 0 5 1 0 0 5 3 0 5
2 5 5 0 5 0 5 1 0 0 5 3 0 5
1 4 5 2 5 1 5 1 0 5 5 1 3 5
0 5 5 0 5 1 5 0 5 5 5 5 5 5
0 5 4 0 5 1 5 1 0 4 4 2 0 5
1 5 5 5 5 4 4 3 1 5 5 4 0 5
0 3 3 0 3 0 3 0 0 3 4 0 0 5
3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5
3 5 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5

2,00 5,00 0,00 3,00 5,00 4,00 1,00 4,00 0 0 5,00 3,00 1,00 5,00
0,00 0,00 1,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5 5 5,00 5,00 5,00 5,00

0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5

0,95 4,05 4,15 1,30 4,90 1,35 3,75 1,60 1,85 3,15 4,80 2,05 1,30 5,00
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C. Pérola D. Pérola D. Bomba C. Bomba D. Cupim C. Cupim C. Facada D. Facada

2 5 5 2 0 5 2 5
0 5 5 0 0 5 0 5
4 3 4 5 0 5 4 0
0 5 0 4 0 3 5 0
2 5 5 4 0 0 5 5
5 5 3 5 2 2 5 1
5 1 3 4 0 5 0 5
0 4 3 5 1 4 5 3
5 0 5 4 0 5 5 5
5 0 4 5 0 5 5 5
3 5 2 4 1 4 5 3
5 5 5 5 0 5 5 5
0 5 0 5 0 5 2 5
3 5 4 3 2 3 4 3
1 5 5 1 0 1 1 5
3 5 5 3 3 5 3 5
5 4 4 5 5 4 5 3
0 5 5 5 0,00 1,00 5 5
5 5 4 5 0,00 0,00 5 5
0 5 5 0 5 0 0 5

2,65 4,10 3,80 3,70 0,95 3,35 3,55 3,90
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METÁFORAS
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serpente sapo computador palito pérola bomba facada
Comp. Decl. Comp. Decl. Decl. Comp. Decl. Comp. Decl. Comp. Comp. Decl. Decl. Comp. Comp. Decl.

1 5 2 3 5 5 2 5 2 5 0 2 5 5 2 2 5
2 5 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 5 0 0 5
3 2 0 5 0 1 4 2 5 4 0 4 3 4 5 4 0
4 4 0 5 0 0 5 0 5 3 3 0 5 0 4 5 0
5 5 1 5 0 1 5 2 5 1 5 2 5 5 4 5 5
6 4 1 5 0 0 5 5 5 1 4 5 5 3 5 5 1
7 0 5 4 0 1 4 0 5 0 5 5 1 3 4 0 5
8 2 0 0 1 4 1 3 5 4 2 0 4 3 5 5 3
9 5 0 5 0 0 4 2 5 0 0 5 0 5 4 5 5
10 5 0 5 0 0 4 0 5 0 0 5 0 4 5 5 5
11 2 4 5 1 0 5 2 5 0 5 3 5 2 4 5 3
12 5 4 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
13 0 5 5 1 0 2 1 5 0 4 0 5 0 5 2 5
14 0 0 4 1 0 2 4 5 1 5 3 5 4 3 4 3
15 1 0 1 0 0 1 5 4 0 3 1 5 5 1 1 5
16 2 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5
17 3 0 5 1 2 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3
18 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 5 5 5 5 5
19 3 3 3 3 1 4 0 5 5 5 5 5 4 5 5 5
20 5 0 5 0 0 5 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5

MÉDIA 2,90 1,50 4,00 0,95 0,95 3,60 2,65 4,30 1,85 3,15 2,65 4,10 3,80 3,70 3,55 3,90
Metáforas ALTA CONVENCIONALIDADE e    Metáforas BAIXA CONVENCIONALIDADE e

BAIXA FAMILIARIDADE ALTA FAMILIARIDADE
Comparação MÉDIA 3,413 Comparação MÉDIA 3,55

Declaração MÉDIA 1,313 Declaração MÉDIA 3,6125  

DIFERENÇA 2,1 DIFERENÇA -0,063

Veículos ⇒  abacaxi
Formas  ⇒



LITERAIS
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Total Total
Todas as camisas são roupas. 4,8 Todas as camisas são como roupas. 0,8
Todos os alicates são ferramentas. 4,75 Todos os alicates são como ferramentas. 1,2
Todas as baleias são mamíferos. 5 Todas as baleias são como mamíferos. 0,8
Todos os legumes são vegetais. 4,15 Todos os legumes são como vegetais. 1,65
Todos os morcegos são pássaros. 2,05 Todos os morcegos são como pássaros. 3
Todos os carros são veículos. 4,95 Todos os carros são como veículos. 0,95
Todas as laranjas são limões. 0,25 Todas as laranjas são como limões. 2,3
Todos os fichários são cadernos. 1,25 Todos os fichários são como cadernos. 4,2
Todos os granitos são cerâmicas. 1,85 Todos os granitos são como cerâmicas. 2,75
Todas as lâmpadas são velas. 0,95 Todas as lâmpadas são como velas. 4,05
Todas as vespas são abelhas. 1,3 Todas as vespas são como abelhas. 4,15
Todas as poltronas são móveis. 4,9 Todas as poltronas são como móveis. 1,35
Todas as canecas são copos. 1,6 Todas as canecas são como copos. 3,75
Todos os navios são embarcações. 4,8 Todos os navios são como embarcações. 2,05
Todos os jacarés são répteis. 5 Todos os jacarés são como répteis. 1,3
Todos os cupins são formigas. 0,95 Todos os cupins são como formigas. 3,35

CATEGORIZAÇÃO SÍMILE
DECLARAÇÃO LITERAL MÉDIAS COMPARAÇÃO LITERAL MÉDIAS
Consistente 4,79375 Consistente 3,44375

COMPARAÇÃO LITERAL DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente 1,2625 Inconsistente 1,275
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CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO SÍMILE CATEGORIZAÇÃO
ComparaçãDeclaraçãoDeclaraçãoComparaçãoComparaçãoDeclaração Declaração ComparaçãoDeclaraçãoComparaçãComparaçãDeclaração

TÓPICOS Camisas CamisasAlicate Alicate Baleias Baleias Legumes Legumes MorcegosMorcegosCarros Carros
1 0 5 5 3 0 5 3 0 0 0 0 5
2 0 5 5 4 0 5 5 3 0 5 0 5
3 4 5 1 0 4 5 4 5 0 5 5 5
4 0 5 1 2 0 5 3 1 2 3 0 1
5 0 5 5 0 0 5 4 0 0 3 0 5
6 0 2 5 1 0 5 5 1 0 1 0 5
7 0 5 5 0 0 3 5 1 5 4 0 5
8 0 5 5 2 0 5 5 0 0 3 0 5
9 3 5 5 3 1 4 5 0 3 2 1 5
10 1 4 5 1 1 4 5 2 3 3 0 3
11 1 5 5 2 0 5 5 0 0 2 0 5
12 1 3 5 2 0 5 1 1 3 1 0 5
13 4 4 5 1 3 5 5 0 0 3 2 4
14 0 2 5 2 0 5 5 3 0 2 0 5
15 0 3 4 2 0 3 0 2 3 3 0 3
16 0 5 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0
17 0 5 5 3 0 5 5 3 5 3 0 5
18 0 4 5 3 1 5 5 4 5 4 1 5
19 1 4 5 2 1 5 5 3 0 3 2 3
20 0 5 5 2 0 5 5 4 5 3 0 5

TOTAL 15 86 91 40 11 89 85 33 34 53 11 84
MÉDIA 0,75 4,3 4,55 2 0,55 4,45 4,25 1,65 1,7 2,65 0,55 4,2

CATEGORIZAÇÃO LITERAL SIMILARIDADE LITERAL

Declaração BOA 4,3375 Comparação BOA 2,19375
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SÍMILE SÍMILE SÍMILE SÍMILE SÍMILE CATEGORIZAÇÃO
ComparaçãoDeclaração Declaração Comparação ComparaçãoDeclaração Declaração ComparaçãoComparação Declaração Declaração Comparação
Laranjas Laranjas Fichários Fichários Granitos Granitos Lâmpadas LâmpadasVespas Vespas Poltronas Poltronas

1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 5 0
0 0 1 5 0 3 3 5 0 3 5 5
1 0 1 5 0 0 1 3 0 0 3 0
0 3 0 4 0 1 0 3 0 5 3 5
0 0 3 5 0 3 0 5 0 2 4 0
0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 5 1
3 0 5 5 0 4 5 4 5 4 5 5
5 0 5 5 2 0 0 3 3 0 5 5
4 0 5 1 5 2 0 4 5 1 5 3
3 3 0 2 4 2 2 2 5 1 1 2
4 0 3 4 4 1 3 2 5 0 5 0
1 0 0 1 3 1 1 2 3 0 5 1
0 1 1 2 1 2 3 4 0 1 5 3
3 5 0 2 5 5 0 5 5 5 5 2
0 1 4 2 0 2 0 2 0 1 5 2
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 5 4
0 3 0 4 0 4 0 4 0 3 3 4
1 5 5 3 1 5 5 6 1 5 5 3
1 3 1 4 1 3 1 2 3 5 4 4
5 3 0 1 0 1 6 1 5 2 5 0
32 27 34 57 28 44 30 64 41 38 88 49
1,6 1,35 1,7 2,85 1,4 2,2 1,5 3,2 2,05 1,9 4,4 2,45
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SÍMILE CATEGORIZAÇÃO CATEGORIZAÇÃO SÍMILE
Comparação Declaração DeclaraçãoComparaçãComparaçãDeclaraçãoDeclaraçãoComparação
Canecas Canecas Navios Navios Jacarés Jacarés Cupins Cupins

0 5 5 0 0 5 0 1
4 5 3 5 3 5 0 3
2 0 4 0 4 5 0 0
1 2 0 5 0 5 0 3
0 0 5 0 0 5 0 2
5 5 5 1 5 0 0 1
0 5 5 4 0 5 4 4
2 5 5 4 0 5 0 1
5 2 5 3 1 1 5 0
5 1 5 4 1 4 0 2
4 4 5 0 0 5 0 1
4 0 5 2 0 5 1 0
0 5 5 3 5 4 0 1
5 5 5 2 0 5 0 2
0 2 5 2 0 3 0 1
0 0 5 0 5 0 0 4
0 3 5 4 0 5 0 2
1 5 5 3 1 5 5 4
3 3 4 3 2 4 0 3
0 3 5 5 0 4 0 0
41 60 91 50 27 80 15 35
2,05 3 4,55 2,5 1,35 4 0,75 1,75
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Abacaxi Serpente Sapo Palito Facada Bomba Computador Pérola
Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar. Declar. Compar.

1 2 1 1 4 3 3 0 2 2 4 4 4 1 5 3 3
2 0 0 0 2 5 5 2 5 4 5 5 0 5 5 5 3
3 0 2 0 4 3 0 0 2 3 5 5 3 3 5 3 2
4 3 0 5 0 0 4 0 3 5 5 0 2 0 5 5 0
5 0 0 3 2 0 5 0 5 5 2 3 5 2 5 5 2
6 1 5 1 5 0 5 0 1 5 5 5 4 5 1 5 5
7 0 4 0 5 4 4 5 1 1 5 5 4 5 5 4 5
8 0 4 0 3 1 0 1 5 2 2 3 3 0 2 0 5
9 0 5 0 5 1 5 0 0 5 5 1 5 0 2 5 5

10 0 2 3 0 1 4 1 1 4 4 2 4 5 3 4 2
11 0 2 0 5 3 0 0 0 4 5 3 4 4 5 4 5
12 0 3 0 5 2 1 0 5 4 5 4 3 4 2 5 4
13 1 5 4 3 1 3 0 0 5 5 3 5 5 5 5 4
14 4 5 4 5 1 2 5 2 4 5 1 3 0 3 5 5
15 1 2 2 4 0 2 0 1 3 5 5 3 5 3 3 4
16 5 1 4 5 4 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 4
17 1 5 2 4 4 2 1 1 3 5 5 4 5 4 4 5
18 3 1 5 1 0 5 5 4 5 1 4 4 5 3 5 1
19 5 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 3 5 4 2 4
20 0 5 0 5 0 0 0 1 3 5 0 5 5 5 5 0

Média 1,3 2,75 1,9 3,55 1,85 2,75 1,15 2,35 3,8 4,35 3,25 3,65 3,45 3,85 4,1 3,4

Declar. 1,55 31,00% Declar. 3,65 73,00%
Compar. 2,85 57,00% Compar. 3,8125 76,25%

Veículos Metafóricos com Alta Convencionalidade Veículos Metafóricos com Baixa Convencionalidade
           e Baixa Familiaridade             e  Alta Familiaridade
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Total Total
Todas as camisas são roupas. 86 Todas as camisas são como roupas. 15
Todos os alicates são ferramentas. 91 Todos os alicates são como ferramentas. 40
Todas as baleias são mamíferos. 89 Todas as baleias são como mamíferos. 11
Todos os legumes são vegetais. 85 Todos os legumes são como vegetais. 33
Todos os morcegos são pássaros. 34 Todos os morcegos são como pássaros. 53
Todos os carros são veículos. 84 Todos os carros são como veículos. 11
Todas as laranjas são limões. 27 Todas as laranjas são como limões. 32
Todos os fichários são cadernos. 34 Todos os fichários são como cadernos. 57
Todos os granitos são cerâmicas. 44 Todos os granitos são como cerâmicas. 28
Todas as lâmpadas são velas. 30 Todas as lâmpadas são como velas. 64
Todas as vespas são abelhas. 38 Todas as vespas são como abelhas. 41
Todas as poltronas são móveis. 88 Todas as poltronas são como móveis. 49
Todas as canecas são copos. 60 Todas as canecas são como copos. 41
Todos os navios são embarcações. 91 Todos os navios são como embarcações. 50
Todos os jacarés são répteis. 80 Todos os jacarés são como répteis. 27
Todos os cupins são formigas. 15 Todos os cupins são como formigas. 35

CATEGORIZAÇÃO SIMILARIDADE
DECLARAÇÃO LITERAL MÉDIAS NOTAS COMPARAÇÃO LITERAL MÉDIAS NOTAS
Consistente 86,75 4,3375 Consistente 43,875 2,19375

COMPARAÇÃO LITERAL DECLARAÇÃO LITERAL
Inconsistente 29,5 1,475 Inconsistente 35,25 1,7625
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