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RESUMO

O objetivo geral desta pesquisa é investigar de que modo a metáfora 
conceptual, por meio de suas marcas linguísticas, reproduz e, ao mesmo tempo, 
constrói, cognitiva e discursivamente, determinadas representações ideológicas. 
Mais especificamente, buscou-se investigar o papel cognitivo-discursivo da 
metáfora no discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, esta 
pesquisa tem como foco uma metáfora conceptual particular, ou seja NAÇÃO É 
FAMÍLIA, e como desdobramento dessa, ESTADO É PAI. Esse cenário 
sociocognitivo pressupõe os seguintes modelos conceptuais, aqui tratados como 
frames (FILLMORE, 2006): o Pai Severo, o Pai Educador/Cuidador (LAKOFF, 
1996) e, principalmente, como proposto neste estudo, o Pai Provedor/Autoritário. 
Esse recorte deve-se à importância da metáfora NAÇÃO É FAMÍLIA como 
motivadora não só de várias marcas linguísticas encontradas no corpus, mas 
também de todo um enquadramento conceptual que pode determinar uma forma 
de conduzir o discurso político que marcou e ainda marca a era Lula. O corpus
foi constituído por fragmentos de discursos sobre e do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. Os discursos sobre Lula foram retirados de livros, jornais, revistas, 
sites e blogs. Já aqueles produzidos pelo próprio presidente, durante seus dois 
mandatos, de 2003 até 2010, formam a maior parte do corpus, e foram retirados 
do website da Biblioteca Virtual da Presidência. Para a identificação das marcas 
linguísticas metafóricas licenciadas pelas metáforas NAÇÃO É FAMÍLIA e 
ESTADO É PAI, partimos da noção de “incongruência semântica”, como 
proposta por Kittay (1989). Para a análise dos frames de PAI, que formam 
cenários dentro da metáfora conceptual ESTADO É PAI, a análise não se apoiou 
apenas nas marcas linguísticas metafóricas, uma vez que, para avaliar se estamos 
tratando de um modelo de PAI SEVERO ou de UM PAI 
CUIDADOR/EDUCADOR, um olhar mais avaliativo, e portanto, mais 
interpretativista, fez-se necessário. A pesquisa fundamentou-se nos pressupostos 
teóricos advindos da Linguística Cognitiva e, principalmente, da Teoria Crítica 
da Metáfora. Dentre as contribuições deste estudo, encontra-se a pesquisa, 
organização e apresentação do frame do Pai Provedor/Autoritário, representando 
Lula como governante na política brasileira, como complemento aos frames do 
Pai Severo e Pai Educador/Cuidador, oriundos do modelo de família propostos 
por Lakoff (2002). O frame do PAI Provedor/Autoritário contribui, como um 
terceiro elemento, para explicar as metáforas da família no cenário da política 
brasileira.

Palavras-chave: metáfora conceptual; linguística cognitiva; ideologia; cultura, 
Frames.



ABSTRACT

This research aims, at a general level, to investigate how conceptual 
metaphors, by means of their linguistic markers, reproduce, and at the same time, 
construct, in a cognitive and discursive way, certain ideological representations. 
Thus, in this research, the cognitive-discursive role of metaphors is investigated. 
More particularly, our research focuses on the conceptual metaphor NAÇÃO É 
FAMÍLIA (NATION IS FAMILY) and its entailment ESTADO É PAI (STATE 
IS FATHER), This cognitive scenario presupposes the models (frames) of the 
Strict Father, the Nurturing Father and the Provider/Authoritarian Father. This 
view is due to the importance of the NATION IS FAMILY metaphor as a 
motivator, not only of several markers found in the corpus, but also as a 
conceptual framing that can determine a way to conduct the political discourse 
which described and still describes the Lula Era. Our corpus was composed by 
fragments of discourse about and by president Luiz Inácio Lula da Silva. The 
speeches about Lula were taken from books, newspapers, magazines, sites and 
blogs. The ones produced by the president himself, from 2003 to 2010, form the 
largest part of the corpus and they were taken from the website of Biblioteca 
Virtual da Presidência. To identify the metaphorical linguistic markers licenced 
by the two conceptual metaphors, we start from the notion of “semantic 
incongruence”, as proposed by KITTAY (1989). To analyze the frames of the 
“FATHER”, which form scenarios within the conceptual metaphor ESTADO É 
PAI, the analysis did not follow only metaphorical and linguistic markers, but 
also considered an interpretative look when necessary. The research was based 
on theoretical presuppositions drawn from Cognitive Linguistics, in particular, 
the Critical Metaphor Analysis trend. Among the contributions of this research 
we can point out the proposal of the Provider/Authoritarian Father frame, 
represented by the president Lula as the political leader of Brazilian politics, 
complementing the family models proposed by Lakoff (1996). That frame 
contributes to a new view of Lakoff´s family model as a third element to explain 
the family metaphors in the Brazilian scenario.

Key words: conceptual metaphor; Cognitive Linguistics; ideology; culture, 
frames.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação do tema

“... Hoje vocês têm consciência de que qualquer um de vocês 

está preparado para governar este país. Cada um de vocês é uma célula 

do meu corpo, cada um de vocês é uma gota do meu sangue.”

(Folha de São Paulo, 12 de setembro de 2006)

O presidente Luiz Inácio da Silva, ao proferir este enunciado em 2006, 

durante sua campanha para reeleição presidencial, parece tornar bastante evidente 

um fenômeno discursivo que ficou popularmente conhecido como “metáforas do 

Lula”. Lula relaciona cada cidadão brasileiro a uma “célula do seu corpo” ou a 

uma gota “do seu sangue”, produzindo um efeito de sentidos que, 

potencialmente, irá atingir o imaginário socioafetivo de eleitores, tomando uma 

força cognitiva que, no mínimo, não pode ser ignorada.

Várias pesquisas tiveram como preocupação central a investigação dos 

usos das metáforas utilizadas pelo ex-presidente, usos que se tornaram alvo de 

inúmeras polêmicas. Muitas dessas pesquisas, que serão tratadas mais tarde de 

maneira mais detalhada, alinham-se, em sua maioria, aos estudos mais recentes 

da metáfora que, nas últimas décadas, tornou-se objeto de uma área cada vez 

mais produtiva de investigação, conhecida como “metaforologia”. (STEEN, 

1994). 

A noção mais antiga da metáfora foi apresentada por Aristóteles, no 

século IV AC, que propôs que a metáfora seria o uso do nome de uma coisa para 

designar outra. Na Arte Poética (1989), o filósofo a define como: “A 

transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero para a 

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

analogia” (Poética, III, IV, p. 7, 182).
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A metáfora, relegada a um papel marginal pela retórica (VEREZA, 2012), 

é incluída entre as figuras ou tropos (figuras de palavras) como um ornamento 

linguístico, e assim considerada, visava apenas ao “embelezamento” do discurso, 

tanto com fins estéticos quanto persuasivos. A visão aristotélica remete a três 

conceitos principais inerentes à metáfora: o desvio, o empréstimo e a 

substituição. Esses conceitos só são possíveis a partir da diferenciação do sentido 

próprio do sentido figurado. Dessa forma, a metáfora seria um desvio do uso 

habitual da palavra; um empréstimo de sentido; uma substituição de uma palavra 

(ausente) por outra (metafórica). A metáfora como uso desviante da palavra deve 

ceder lugar ao enunciado como predicação impertinente que compõe o discurso. 

(RICOEUR, 2000, p.30 a 32)

Na contemporaneidade, áreas como a filosofia, linguística, a sociologia e a 

psicanálise, entre outras, têm demonstrado um grande interesse pela metáfora, o 

que vem ocasionando um crescimento no número de pesquisas e de publicações 

ligadas à metáfora. Black (1962), por exemplo, tendo como base as propostas de 

Richards (1936), introduz o que hoje é conhecido como a “visão interacional da 

metáfora”. Afastando-se da visão “ornamental da metáfora”, até então 

predominante, a perspectiva interacional defende que a metáfora, ao associar dois 

domínios de naturezas diversas, cria um terceiro sentido, singular, fruto dessa 

interação. Com isso, a metáfora passa a adquirir um estatuto cognitivo antes não 

reconhecido (KITTAY, 1987).

A partir da década de 70, a metáfora foi alçada a uma posição proeminente 

nos estudos sobre linguagem e cognição. O enfoque cognitivo da metáfora foi 

iniciado, formalmente, no final da década de 70 e desenvolvido por Lakoff e 

Johnson na sua obra de 1980, Metaphors We Live By. Nessa linha, a linguagem 

cotidiana (e não apenas a poética) se apresenta plena de metáforas, evidenciando 

o seu uso normalmente inconsciente para os falantes, o que pode indicar que 

nosso sistema básico de conceitos é de natureza metafórica. A teoria cognitiva da 

metáfora ou Teoria da Metáfora Conceptual (TMC), propõe desta maneira, o 

postulado central de que a metáfora não é apenas um simples fenômeno da 
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linguagem, mas que consiste em uma atividade estruturante de nosso sistema 

conceptual, infiltrada na vida cotidiana, que não apenas estrutura a maneira como 

falamos, mas também como pensamos e agimos. 

Depois do lócus da metáfora ser transferido da linguagem para o 

pensamento, um olhar sobre as pesquisas na área indica que a metáfora, mais 

recentemente, tem se voltado para a linguagem, a partir de uma perspectiva 

discursiva. (SEMINO, 2009; ESPÍNDOLA, 2011; MOURA e VEREZA, 2012, 

entre outros). A visão discursiva ressalta o papel da metáfora conceptual como 

ferramenta essencial na construção de significados, mas sempre articulada ao seu 

uso em determinados campos do discurso.

Não podemos desconsiderar a importância da perspectiva social da 

metáfora, que segundo Gibbs (1999), transfere a metáfora da mente para o 

mundo. Dentro dessa perspectiva, uma nova tendência nos estudos da metáfora, 

conhecida como Análise Crítica da Metáfora, enfoca a dimensão político-

ideológica da figuratividade. Charteris-Black (2005, 2011) desenvolve pesquisa 

nesta área, com alguma influência da Análise Crítica do Discurso de Fairclough 

(1989). Desta maneira, o conceito de sócio-cognição surge sem dicotomizar as 

noções de mente, sociedade e linguagem. A importância dessa tendência é 

combinar o enfoque cognitivo com o enfoque discursivo para melhor 

compreensão do uso das metáforas conceptuais e seu uso persuasivo no discurso 

político. Esta introdução expõe em linhas breves e gerais, a abordagem teórica da 

metáfora que norteará o presente estudo, para poder situar mais claramente a 

temática a ser tratada. No capítulo de fundamentação teórica, a seguir, os 

pressupostos brevemente mencionados aqui serão retomados para aprofundá-los 

e articulá-los à pesquisa de um modo mais sistemático.  

No que diz respeito, portanto, ao objeto de reflexão deste trabalho, ou 

seja, as metáforas conceptuais que subjazem ao discurso de Lula, foram 

selecionadas duas delas, mais abrangentes e relevantes na produção de sentidos 

do discurso político: NAÇÃO É UMA FAMÍLIA e ESTADO É PAI, sendo a 

última, uma decorrência cognitiva da primeira. A metáfora NAÇÃO É UMA 
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FAMÍLIA servirá como base para a identificação, descrição e análise das marcas 

linguísticas, ligadas ao campo semântico “família”, o domínio fonte. O foco 

estará na identificação de expressões linguísticas metafóricas que evidenciam o 

mapeamento “nação como família” nos discursos do presidente Lula a partir de 

2003, e sua utilização posterior pelo próprio Lula na campanha de Dilma 

Rousseff para a presidência do Brasil em 2010. A segunda metáfora, ESTADO É 

PAI, será explorada por meio de uma perspectiva conceptual mais ampla. No 

estudo dessa metáfora, a análise não se valerá de evidências linguísticas tão 

pontuais como aquelas licenciadas pela metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA. 

As duas metáforas, assim como seu referencial teórico e análise, serão estudadas 

separadamente, em duas partes. Dessa forma, além da noção de metáfora 

conceptual, serão utilizados os conceitos de frames (FILLMORE, 1975, 1977, 

1982, 1985) e cenários (MUSSOLF, 2004), estruturas cognitivas mais estáveis e 

culturalmente compartilhadas, para dar conta da complexidade do esquema 

“PAI”.

A hipótese deste trabalho é a de que, dentro desse esquema cognitivo, a 

noção de PAI PROVEDOR (junto à de PAI AUTORITÁRIO), baseada no 

modelo de Lakoff sobre o PAI SEVERO e o PAI EDUCADOR (2002), é

fundadora no esquema metafórico O ESTADO É PAI, considerado aqui 

determinante na cultura política brasileira.

1.2- Justificativa e contribuição

A presente pesquisa pretende dar continuidade à proposta teórica do artigo 

“Uma análise retórica dos discursos de Gabeira e Paes” (SALVIANO, 2009), 

sobre o estudo do discurso político que faz uma breve análise retórica do debate 

entre os candidatos Fernando Gabeira e Eduardo Paes. Os dois candidatos 

apresentaram suas propostas para concorrer ao cargo de prefeito da cidade do Rio 

de Janeiro, em 2008. Através dessa análise, foi demonstrado como, ao utilizar 

elementos da Retórica e da Argumentação, pode-se examinar as marcas que 

tornavam o discurso de Paes mais voltado para as classes populares e o de 
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Gabeira direcionado para uma audiência mais letrada. Ao observar o discurso de 

Lula e como as metáforas da família, usadas por ele em seus discursos, o 

ajudavam a ocupar a posição de um “pai provedor” diante do seu povo (filhos), 

surgiu a ideia de que uma pesquisa que articulasse metáfora à ideologia seria 

produtiva para analisar essas representações. O presente estudo pretende, 

portanto, contribuir, de um modo mais geral, para a reflexão em torno da relação 

entre metáfora, cognição e discurso, que tem sido desenvolvida por 

pesquisadores da chamada “virada cognitivo-discursiva” nos estudos da 

metáfora. (SEMINO 2008, CAMERON 2006, CHARTERIS-BLACK 2005-

2011, VEREZA, 2010, 2012, 2013; MOURA, VEREZA e ESPÍNDOLA, 2012). 

Essas pesquisas serão apresentadas mais detalhadamente no capítulo 2. De um 

modo mais específico, a pesquisa visa a contribuir para o entendimento do uso da 

metáfora no discurso político, como recurso cognitivo e, ao mesmo tempo, 

retórico. Explorar analiticamente as metáforas do presidente Lula parece 

promover tal entendimento, uma vez que, como já observado anteriormente, há 

muitas evidências que apontam para um uso da linguagem metafórica, não só 

frequente como bastante relevante politicamente, pelo presidente Lula.

Nesse sentido, o trabalho se insere, tematicamente, a um grupo de 

pesquisas que têm como foco as metáforas de Lula. É importante descrever, aqui, 

essas pesquisas para poder situar o nosso trabalho dentro da literatura da área e, 

ao mesmo tempo, destacar sua contribuição singular, que o difere dos outros 

estudos.

1.3- Investigando a linguagem metafórica no discurso de Lula.

Na pesquisa “As representações metafóricas no Discurso Político do 

presidente Lula: um estudo da metáfora cognitiva”, desenvolvida por Eliza 

Mendes Martins Moura na PUC, São Paulo, 2005, São Paulo, a construção dos 

sentidos dos termos “governar”, “fome” e “Brasil” no discurso do presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva é investigado. Argumenta-se que esses termos são 

usados como maneira de persuadir o público e facilitar a compreensão por meio 

de analogias. A autora utiliza a assunção de que essa forma de argumentar apoia-
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se nas metáforas GOVERNAR É PERCORRER UM CAMINHO, GOVERNAR 

É CONSTRUIR UM EDIFÍCIO, GOVERNAR É UM JOGO, GOVERNAR É 

PLANTAR, ELIMINAR A FOME É GUERRA, CABEÇA ERGUIDA É PARA 

CIMA e BRASIL É PESSOA.

Outra pesquisa intitulada “Identificação de metáforas nos discursos dos 

presidentes Lula e Bush: uma análise baseada em linguística de corpus” também 

desenvolvida na PUC, São Paulo, por Vivian de Mello Martins Mestriner, tem 

como objetivo identificar, analisar e comparar metáforas linguísticas e 

conceptuais nos discursos presidenciais de Lula e Bush. A autora buscou suporte 

metodológico na Linguística de Corpus, que trata da coleta e exploração de 

corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais, que são cuidadosamente 

coletados para servirem para pesquisa de uma língua ou variedade linguística. 

Além da Linguística de Corpus, esse estudo fundamenta-se na teoria da Metáfora 

Conceptual postulada por Lakoff e Johnson (1980) e na abordagem da Metáfora 

no Discurso (CAMERON, 2003), estabelecendo que ambas as visões de metáfora 

se complementam. Discursos dos presidentes Bush e Lula foram selecionados 

para análise. A autora justifica a escolha pelo fato de, mesmo com alinhamentos 

ideológicos muito diferentes, os dois presidentes passaram por dificuldades para 

assumir o segundo mandato: Lula com acusações da corrupção em seu governo 

no chamado caso do “mensalão”, e Bush com a guerra no Iraque. Foram 

coletados 868 pronunciamentos de Lula e 819 de Bush dos cinco primeiros anos 

de mandato de ambos os presidentes. A seguir, foram analisadas as 

concordâncias desses candidatos para atestar o uso metafórico. Finalmente, 

foram contrastadas as metáforas encontradas nos discursos dos dois presidentes 

para que se possa entender como as metáforas caracterizam tais discursos. Já no 

artigo “Lula e a metáfora da conquista” (SARDINHA, 2008), o autor identifica e 

analisa as metáforas recorrentes nos discursos e pronunciamentos do presidente 

Luís Inácio Lula da Silva, utilizando um corpus composto por 868 falas do 

presidente, alcançando quase 1,8 milhões de palavras. Observou-se nessa 

pesquisa que a palavra “conquista” tinha destaque especial entre as de potencial 

metafórico no corpus. Para alcançar esse resultado, foram utilizadas ferramentas 
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da Linguística de Corpus e do arcabouço teórico da metáfora conceptual. O autor 

chega, então, à conclusão de que a análise do uso dessa palavra mostrou que ela é 

altamente produtiva, gerando uma grande variedade de metáforas ao se combinar 

com um número alto de tópicos. Torna-se claro que a “conquista”, mesmo não 

tendo destaque frequente no discurso do presidente, é uma metáfora-chave no 

arsenal retórico do presidente. Além disso, o autor argumenta que o conjunto de 

metáforas relativas à conquista é coerente com a história de vida e a ideologia 

política do presidente, o que confere credibilidade ao seu discurso.

O mesmo autor, em outro artigo (SARDINHA, 2010), afirma que um dos 

grandes fenômenos linguísticos da vida política brasileira recente é o que a mídia 

chamou de “metáforas do presidente Lula”. O ponto de partida da pesquisa 

intitulada “As metáforas do Presidente Lula na perspectiva da Linguística de 

corpus: O caso do desenvolvimento” tem como hipótese o fato de que haveria 

muitas metáforas que passariam despercebidas no discurso do presidente e que 

poderiam ser descobertas por meio de pesquisa com corpora eletrônicos. Foi 

investigada a presença de metáforas conceptuais relacionadas a 

“desenvolvimento” em um corpus formado por pronunciamentos emitidos ao 

longo de três anos pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Na pesquisa, os 

resultados indicam que há uso sistemático de três conceitos metafóricos que 

definem a noção de desenvolvimento do chefe de Estado: VIAGEM, 

CONSTRUÇÃO e ORGANISMO. Esses três conceitos, em geral, equacionam 

desenvolvimento a um processo longo, construído, planejado e gerado pelo 

governo. Espíndola (2011), por sua vez, investigou as metáforas/metonímias no 

discurso do Presidente Lula e as funções semântico-discursivas que as expressões 

licenciadas exerciam nesse discurso. A pesquisa foi alicerçada nos postulados da 

Teoria da Metáfora Conceptual e da metonímia (LAKOFF e JOHNSON (1980 

[2002], 1991, 2003; BARCELONA, 2003) e da semântica discursiva (DUCROT, 

1988; CERVONO, 1989; CASTILHO & CASTILHO, 1992), entre outros, para 

investigar a(s) função(ões) semântico-discursiva(s) das expressões linguísticas 

metafóricas e/ou metonímicas. Na pesquisa, a autora constatou que, em discursos 
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do presidente Lula proferidos no exterior ou que tiveram como interlocutor 

autoridades estrangeiras, há a recorrência da metonímia O PAÍS PELOS 

GOVERNANTES/ O PAÍS PELOS HABITANTES, simultânea à personificação 

do Brasil (nação) O BRASIL É PESSOA, em que são atribuídas ao Brasil ações 

próprias de um ser humano (como por exemplo, querer, barganhar etc.). Em 

nossa pesquisa, veremos como essa metonímia (que também pode ser vista como 

uma metáfora ontológica ou de personificação) está na base da metáfora central 

NACÃO É UMA FAMÍLIA, foco de nossa investigação.

Por fim, Marques (2008) se propõe a abordar as metáforas de Lula 

tomando a metáfora como construção da realidade, tendo por suporte o contexto 

sócio-histórico-cultural do discurso. A análise da autora fundamenta-se no 

posicionamento de Saussure – a partir de um paralelo entre o Curso de 

Linguística Geral e os Escritos de Linguística Geral – em um diálogo com as 

proposições de Barthes (Elementos de Semiologia) e Ricoeur (A metáfora Viva). 

Utilizando-se dessa via de análise, o exame do corpus, composto pelos 

“Discursos da Vitória” – de 2002 e de 2006 – do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, confirma a necessidade de ultrapassar o plano linguístico e integrar o 

aspecto discursivo. Dessa maneira, a autora conclui que é válida a proposição 

saussuriana de que “a língua é um fato social”, validando uma análise em 

conformidade com as exigências histórico culturais que envolvem o discurso e 

sustentam a variabilidade dos valores linguísticos, nos quais a metáfora é uma 

possibilidade de significação.

O que o presente trabalho tem em comum com as pesquisas acima 

relatadas é o enfoque no papel cognitivo-discursivo da metáfora no discurso do 

presidente Lula. A sua especificidade, que o difere dessas pesquisas, encontra-se 

no foco em uma metáfora conceptual particular, ou seja “NAÇÃO É UMA 

FAMÍLIA”, e como desdobramento dessa o “ESTADO É PAI”.

Esse recorte deve-se à importância dessa metáfora como motivadora não 

só de várias marcas linguísticas encontradas no corpus, mas também de todo um 
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enquadramento conceptual que determina, ao nosso ver, uma forma de conduzir 

o discurso político que marcou e ainda marca a era Lula.

Fará parte também dos questionamentos deste estudo se as metáforas do 

presidente Lula seriam um recurso retórico, parte de um jogo ideológico, 

algumas vezes consciente, outras vezes não, que o aproximou de seu eleitorado, 

de todas as camadas sociais, mas, principalmente, daquelas economicamente 

mais desfavorecidas. O uso do jogo de futebol, um domínio da experiência 

amplamente compartilhado culturalmente evidencia esse processo:

Vamos trabalhar para ganhar as eleições. Não é uma eleição fácil. É como 
time de futebol. Quando o time está ganhando de um a zero, de dois a zero, 
quando o time está ganhando, recua, não quer mais fazer falta, pênalti, fica 
só rebatendo a bola. E quem está perdendo vem para cima com tudo, e é com 
gol de mão, de cabeça, de chute, de canela. Não tem jogo ganho ou fácil. 
(Lula,2010 Disponível em:

http://www.frasesfamosas.com.br/de/lula.html)

Quando vai chegando o final do governo, a gente vai tendo a sensação de 
que estava assistindo a uma partida de futebol, e eu vou falar em futebol, 
porque as pessoas mais humildes compreendem mais se eu filosofar futebol. 
Então, nessa partida de futebol, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós 
estamos ganhando o jogo de quatro a zero, cinco a zero... E aí, nós temos 
três tipos de torcedor: nós temos aquele torcedor muito otimista, que acha 
que era impossível fazer mais, que nós fizemos de tudo, que os gols foram os 
mais bonitos que já foram vistos dentro do Maracanã. Nós temos aquele 
pessimista, aquele que fica: “Pô, só cinco a zero! Por que não fez 10? Porque 
não fez 15? Poderia ter feito mais!”. Também não vai acontecer. E aquele 
que é um pouco o que vocês são: o torcedor forte emocionalmente, mas 
também forte racionalmente, que vocês estão contentes com o 5 x 0 mas, ao 
mesmo tempo, acharam alguns gols bonitos, outros mais ou menos, outros 
feios, e acham que o time poderia ter feito mais, se não tivesse perdido tanta 
bola, se não tivesse dado passe errado. A política é um pouco assim. Eu sei 
que nós fizemos muito, mas eu sei também o quanto falta ser feito neste país.
(Discurso na cerimônia de entrega do Prêmio Nacional de Direitos 
Humanos e assinatura do encaminhamento ao Congresso Nacional da 
Convenção Internacional para a proteção dos direitos humanos dos 
trabalhadores migrantes. Brasília-DF, 13/11/2010.)  

http://www.frasesfamosas.com.br/de/lula.html
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Outro domínio da experiência amplamente vivenciado por todos os 

cidadãos e, portanto, de grande apelo, é o da saúde, a que Lula se refere, por 

exemplo, para explicar a situação econômica grave em que encontrou o país, 

dizendo que “o Brasil estava numa UTI”. Ele explica o “déficit federal 

orçamentário” de maneira mais concreta, tornando o entendimento mais fácil, ao 

guiar a compreensão dessa situação em termos de um paciente internado em UTI.

O alcance das metáforas relacionadas ao futebol e à saúde é extraordinário, dado 

a maciça popularidade do futebol e a inquestionável identificação com questões 

ligadas à saúde. A maioria dos brasileiros, de qualquer classe social, discute e 

entende as regras do esporte mais popular do país e se identifica com questões 

ligadas à saúde.

1.4- Objetivos e perguntas de pesquisa 

Os objetivos da presente pesquisa, que emergem da temática acima 
traçada, são os seguintes: 

OBJETIVO GERAL:

Investigar de que modo a metáfora conceptual, por meio de suas marcas 

linguísticas metafóricas, reproduz e, ao mesmo tempo, constrói, cognitiva e 

discursivamente, determinadas representações ideológicas. Desse objetivo geral, 

emergem dois outros, vinculados mais diretamente à pesquisa:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Identificar e analisar as marcas linguísticas metafóricas licenciadas pela 

metáfora conceptual NAÇÃO É FAMÍLIA (LAKOFF, 2002) no discurso 

do presidente Lula e o modo como essa mesma metáfora é posteriormente 

utilizada nos discursos da campanha para eleger a então candidata à 

presidente da República (Dilma Rousseff). 
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2. Verificar de que maneira a metáfora O ESTADO É PAI representa um 

possível desdobramento da metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, para 

organizar um cenário que tem como modelo o PAI SEVERO, o PAI 

EDUCADOR e o PAI PROVEDOR.

Dentro da perspectiva acima delineada, este estudo explorará as seguintes 

perguntas de pesquisa:

1- Como a metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA é marcada 

linguisticamente nos discursos e falas do Presidente Lula?

2- Como a metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA participa da 

construção discursiva da imagem do Presidente Lula e da construção da 

imagem da candidata Dilma nas eleições de 2010?

3- Que cenários sociocognitivos estariam associados à metáfora conceptual 

ESTADO É PAI e como esses cenários se introjetariam no imaginário 

político nacional?

1.5- Organização da tese

Esta tese será dividida da seguinte maneira: no Capítulo 1, a introdução  

apresenta o tema “As metáforas da família na cultura política da era Lula”. No 

capítulo 2, o referencial teórico irá discutir as origens e desenvolvimento da 

Retórica, priorizando os conceitos do pathos, ethos e logos e das visões 

tradicional, interacional e conceptual da Metáfora. São apresentadas, ainda no 

mesmo capítulo as relações entre metáfora, cultura, ideologia, discurso e 

metáfora. O capítulo finaliza com uma discussão sobre os frames do Pai Severo, 

do Pai Educador/Cuidador e do Pai Provedor/Autoritário e os modelos cognitivos 

de “PAI”. O capítulo 4 consiste da análise dos dados relativos à metáfora 
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NAÇÃO É UMA FAMÍLIA e o capítulo 5, a análise dos dados da metáfora 

ESTADO É PAI, com base nos três frames propostos para PAI. O último 

capítulo apresentará as considerações finais, com as conclusões que emergiram 

dos resultados da análise, as contribuições e as limitações da pesquisa. 



23

CAPÍTULO 2: REFERENCIAL TEÓRICO

Para explorar os objetivos e as perguntas desta pesquisa, delineados, no 

capítulo anterior, servirão como suporte teórico os estudos da retórica e da 

metáfora conceptual. Serão discutidos também, os conceitos de frame e cenário, 

para conceituar e explorar a representação “ESTADO É PAI”, que será discutido 

como um desdobramento, tanto da metáfora conceptual “NAÇÃO É FAMÍLIA”, 

quanto de importantes implicações ideológicas com foco na Teoria Crítica da 

Metáfora, considerada de grande relevância para este estudo.  

2.1- Da Retórica Clássica à Retórica Moderna

O homem exercita o poder de persuasão por meio da linguagem: o ser 

humano é persuasivo por natureza. Desde as primeiras brincadeiras, e até quando 

bebê, utilizando o choro, o que a criança quer é ver suas necessidades atendidas. 

Mais do que isso, com essas manifestações a criança aprende que, com a 

linguagem, é possível chamar a atenção do outro para conquistá-lo (e às vezes até 

manipulá-lo), levando-o a realizar o que ela quer. É essa capacidade, e 

necessidade, de persuadir, que, ao ser linguisticamente representada, assume a 

forma do que tradicionalmente é visto como Retórica.

O termo “Retórica” tem muitos significados no mundo atual. Nas escolas, 

a Retórica pode estar associada à escrita de composições, ao uso das figuras de 

linguagem, ao uso de um discurso “floreado”. Há, também, um significado que é 

utilizado como senso comum por um grande número de pessoas de que a 

Retórica representa o discurso vazio de significado ou o discurso usado por 

aqueles que pretendem enganar o outro através da manipulação das ideias e 

palavras.
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2.1.1- A Retórica de Platão

Platão reconheceu o grande poder de persuasão da linguagem, 

principalmente quando empregada por um praticante treinado na Retórica. Ele 

também defendia a ideia de que a Retórica, quando utilizada por motivos 

pessoais e dirigida a um público ignorante, poderia levar a sociedade à ruína. 

Platão criticou a retórica, livremente empregada pelos sofistas, pelo fato 

de eles manipularem ou até mesmo enganarem o auditório, fazendo com que este 

acreditasse em suas opiniões enganosas; que poderiam induzi-lo a pensar que 

atos injustos fossem justos. Para Platão, a Retórica fazia com que seus praticantes 

acreditassem ter poder, enquanto, de fato, eles seriam escravos da opinião 

pública. Embora Platão condenasse a Retórica e os Sofistas, fazia uso dela como 

o mais renomado retor. Em sua obra Gorgias, esse uso da retórica seria não só 

justificado, como defendido pelo filósofo: o verdadeiro retórico deveria, por 

meio dessa arte, promover a busca da sabedoria e o amor pela justiça. 

(ARISTÓTELES, 2005, p.28)

2.1.2- A Retórica de Aristóteles

Aristóteles, (ARISTÓTELES, 1989, p.29) apresentou a mais famosa e 

influente definição de Retórica: “Retórica é a faculdade (dunamis: também 

capacidade, poder) de observar, em qualquer caso demonstrado, os meios 

disponíveis de persuasão.” Aristóteles abordou a Retórica principalmente como 

um estudo para se achar argumentos persuasivos e marcantes. Os Sofistas 

ensinavam seus alunos como memorizar grandes discursos e debater, para 

poderem aprender a persuasão pela imitação e prática. Aristóteles, por sua vez, 

ensinava seus alunos a desenvolver a habilidade investigativa e racional para 

descobrir o que é persuasivo em qualquer cenário.

As palavras iniciais da Retórica (ARISTÓTELES,1989, p. 29) afirmam 

que "a retórica é a contrapartida da dialética". A retórica e a dialética 
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representavam duas artes complementares no processo de raciocínio para 

alcançar conclusões prováveis sobre uma variedade de tópicos. Segundo Herrick 

(2005), quando Aristóteles se refere à retórica como a “contrapartida da dialética, 

sua intenção era distinguir a retórica do discurso persuasivo dos sofistas.

Um conceito bastante relevante, também introduzido por Aristóteles é o de 

“entimema”. Para ele, a Retórica é construída por argumentos e apelos que 

envolvem premissas compartilhadas pelo retor e seu auditório. Os entimemas 

sempre têm pelo menos uma razão ou apelo que, tanto o retor, quanto os 

membros do auditório acreditam ou têm em comum. Aristóteles acreditava que 

toda a retórica era caracterizada por entimemas ou argumentos marcados pelas 

premissas que não são ditas por serem compartilhadas pelo retor e pelo auditório 

da retórica judicial. Como será visto mais adiante neste estudo, as metáforas têm 

poder persuasivo por se apoiarem em premissas, acerca do domínio fonte, 

normalmente compartilhadas pelo auditório.

2.1.3- Os conceitos de ethos, logos e pathos como meios de persuasão

Em Aristóteles, os três meios de persuasão se relacionam a ações distintas: 

o ethos está ligado à dimensão do orador, o logos ao discurso e à racionalidade; o 

pathos ao auditório-ouvinte. Aristóteles (Retórica, 1989, p.105) afirma que a 

ação das provas retóricas é solidária, mesmo porque as emoções que sentimos 

relacionam-se a objetos, momentos, tempos, estados de espírito, idades e atitudes 

diante do outro, que são próprios de uma situação. Quando o orador apresenta o 

discurso, apresenta também uma imagem de si e torna visível a interação com do 

seu auditório. Esse processo pode ser representado pela forma triangular: em 

cada vértice do triângulo podemos ver a presença de um dos meios de persuasão;  

conclui-se, então, que a persuasão é produto dos três meios. Mas, segundo 

Aristóteles, poderíamos considerar a predominância de uma ou de outra 

dimensão, de acordo com cada gênero específico: para o gênero deliberativo, o 

caráter do orador seria fundamental; para o epidíctico, o discurso em si seria mais 

importante com o seu poder de encantamento; já para o gênero judiciário, a 
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prioridade recairia sobre as emoções. Aristóteles afirma que 

Muito conta para a persuasão, sobretudo nas deliberações e, 
naturalmente, nos processos judiciais, a forma como o orador se 
apresenta e como dá a entender as suas disposições aos ouvintes, 
de modo a fazer com que, da parte destes, também haja um 
determinado estado de espírito para com o orador.  A forma 
como o orador se apresenta é mais útil nos atos deliberativos, 
mas predispor o auditório de uma determinada maneira é mais 
vantajoso nos processos judiciais. (ARISTÓTELES, Retórica,
1989, p.105-6):

As três dimensões retóricas de Aristóteles fazem parte do mesmo projeto 

de fala – aquele que se apresenta numa mesma cena enunciativa, sendo que, a 

“justa medida” é que funciona, para Aristóteles, como critério para definir o 

equilíbrio e a eficácia no exercício de persuasão. A justa medida é atingida, em 

relação à persuasão, quando há equilíbrio entre o ethos, o pathos e o logos, em 

uma determinada relação discursiva. Poderia parecer que Aristóteles tivesse uma 

predileção pelo ethos como principal meio de persuasão. Mas essa predileção é 

apenas aparente. Afinal, o orador que toma a palavra precisa parecer honesto, e 

deve levar em conta uma formulação “justa” de imagens de si, pela mobilização 

“justa” de recursos patêmicos, (as emoções da filiação da retórica) e pelo justo 

recurso às formas linguísticas e à razão persuasiva. É importante que tudo ocorra 

no discurso: “ser honesto” não é um aspecto de ordem moral aplicado ao orador a 

princípio, mas deve ser refletido naquilo que o orador mostra de si, no seu 

discurso que envolveria caráter, emoções e razão persuasiva. (Retórica, 2005, 

p.29)

Podemos acrescentar, em relação ao discurso, que cada espaço e tempo 

social parecem apresentar certos aspectos de representação que devem ser 

ressaltados como mais importantes: deve-se considerar se é o caráter do orador, 

se são as emoções ou se é o discurso em si e a razoabilidade que ele apresenta. 

Essas representações, quando compartilhadas entre os indivíduos, fariam parte 

dos imaginários, saberes e crenças de determinadas épocas e espaços sociais. 
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Como exemplo de uma dessas representações, há o discurso político, foco 

desta pesquisa, onde há diferenças significativas nos meios de persuasão. 

Segundo Machado et al (1977, p- 321-2), se considerarmos o discurso político  

num corpus de produção romana ou medieval, este estará mais centrado no ethos; 

já em um corpus de produção moderna do liberalismo inglês, de  partidos 

marxistas (principalmente na afirmativa de teses revolucionárias) ou da chamada 

realpolitik no século passado, o foco recairá no logos, e, finalmente, em um 

corpus de uma produção contemporânea de comunicação política, principalmente 

na mídia televisiva, haverá, provavelmente,  maior ênfase no pathos. 

Os meios de persuasão se encontram em co-presença, entrelaçando-se  em 

toda manifestação do sujeito. A honestidade (ethos) se manifesta pelo discurso 

(logos), pelas disposições do ouvinte/receptor e por um determinado caráter do 

orador, a sua sinceridade (ethos), pelas disposições (a solidariedade) e pela ação 

de um discurso específico (logos). O pathos (solidariedade) pressupõe um ethos

(sinceridade), mostrado pelo discurso (logos), e um pathos específico 

(benevolência). (MENEZES, 2005). Ou seja, uma dimensão se realiza através da 

outra. Como exemplo, temos o discurso eleitoral, no qual, segundo Menezes 

(2005, p.323):

Não se espera que o candidato, como sujeito/orador, se mostre 
com o mesmo grau de benevolência diante de todas as situações 
discursivas.Há momentos em que a com o auditório pode passar 
pela indignação diante do fato, como em questões relacionadas à 
intolerância ou à quebra do discurso pela violência. Assim, a 
própria benevolência contém uma carga emocional e faz parte 
da imagem do homem político candidato. 

A busca pela justa medida é variável em cada caso particular: o ethos do 

orador, o pathos do auditório e o logos do discurso se complementam. 

2.1.4- O emprego do pathos no discurso populista

Segundo Charaudeau (2005, p. 247), a fala do discurso político tem duas 
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características: de um lado circula no espaço público e do outro se inscreve em 

uma cena política. A fala que circula no espaço político é imprevisível no que diz 

respeito ao seu alcance, mas conserva a suposição racional de que ela será 

interpretada de diferentes maneiras. Quando a analisamos, algumas questões se 

impõem: Quem lança e a quem é endereçada essa fala? Qual é a identidade dos 

parceiros que compõem o auditório? Qual é a situação de comunicação? Qual é o 

objetivo de persuasão?

A emoção tem tratamentos diferentes de acordo com a circulação da fala 

em espaços privados ou públicos. O espaço físico se estrutura em diferentes 

cenas discursivas, científicas, jurídicas, religiosas, em meio às quais se encontra a 

cena política que se diferencia, da cena publicitária e da cena midiática, mesmo 

que elas se apropriem de conceitos uma das outras.

A cena política está intimamente ligada a uma expectativa de poder. A 

expectativa de poder tem duas instâncias: a política e a cidadã. A instância 

política é levada a exercer o poder de um “agir sobre o outro” que vem 

acompanhado de uma “exigência de submissão do outro”. Sendo assim, a 

instância política exerce o poder em nome da legitimidade atribuída pelo jogo da

representatividade, da delegação do poder pelo povo, por um lado, e pela outra 

parte, que é adquirida por estratégias discursivas de legitimação 

operacionalizadas pelo sujeito político. Há um saber e um saber-fazer pelos quais 

o sujeito político terá acesso a estratégias de imagem de si mesmo, para que 

possa reafirmar sua credibilidade aos olhos da instância cidadã 

(CHARAUDEAU, (2005).

Mas o que realmente interessa a este estudo é o fato de que, nessa 

dramaturgia discursiva, instauram-se, em um contexto político “populista”, as 

condições para o surgimento de um “salvador”, que constrói para si uma imagem 

de potência através de um comportamento oratório feito de “denúncias” ou até 

mesmo de gestos de indignação e do lançamento de frases de efeito como um 

indício de uma posição de força. Com essas “manobras verbais” o político tem 

como finalidade construir para si esse ethos de potência para incitar seu auditório 
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a aliar-se a ele (pathos). O “salvador” exalta valores e se faz porta-voz deles. 

Esses valores tornam-se comunitários porque abandona-se o ressentimento em 

prol da reapropriação de uma identidade originária. (CHARAUDEAU, (2005).

Para Menezes (2005, p.37), o estudo das emoções no discurso relaciona-se 

às estratégias de influência e de manipulação, merecendo um destaque específico 

no interior das formulações sobre a argumentação. As duas abordagens 

apresentadas pelo autor são as abordagens lógico-normativas e as abordagens 

retórico-discursivas.

A primeira abordagem trata de um conjunto de teorias que enfatizam a 

possibilidade de uma “boa argumentação”, centrada no bom fundamento ou 

validade dos argumentos. De outro lado, temos uma argumentação falaciosa, que 

pode trazer danos à interação. Assim, a boa argumentação resulta da ação do 

logos ou racionalidade, enquanto a argumentação falaciosa não seria uma 

argumentação válida porque não segue as regras que asseguram o bom 

fundamento. Essa argumentação não-válida inclui as emoções, as paixões e os 

sentimentos. Desta maneira, tudo aquilo que é da ordem do pathos seria a 

motivação para introdução de desvios, tornando a argumentação frágil.

Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) também afirmam que as emoções 

correspondem a vícios de raciocínio que se manifestam na linguagem. Elas 

compõem, na argumentação, uma tipologia de “expedientes oratórios ou 

retóricos”, ou seja, “um modo de operar para obter um certo resultado, tal como o 

processo de fabricação, meio técnico para confeccionar um produto” 

(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p.511). O uso das emoções no 

discurso ilustra um certo desvio da ordem natural do processo argumentativo por 

alguém que deseja obter a eficácia a qualquer custo. A presença de paixões e 

sentimentos correspondem a meios de simulação e artifícios, fazendo com que a 

argumentação não tenha sua origem em argumentos razoáveis, que se encontram 

na realidade do objeto em questão, e passem a incorporar o engodo e/ou aspectos 

irracionais.

Para Perelman e Olbrechts (1996, p.529): 
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Há que se notar que as paixões, enquanto obstáculo, não devem 
ser confundidas com as paixões que servem de apoio a uma 
argumentação positiva e que habitualmente serão qualificadas 
por meio de um termo menos pejorativo, como valor, por 
exemplo.

Os autores (ibid.) ressaltam a importância das emoções, das paixões e dos 

sentimentos quando fundamentaram sua obra na pesquisa sobre valores 

compartilhados pela ação persuasiva. Para eles, mesmo com esse entendimento 

sobre o emprego das paixões, existe a “boa argumentação” vs “argumentação 

desviada” . A primeira não seria coerciva, enquanto que a segunda revelaria e 

removeria os obstáculos que se encontram em oposição à eficácia da primeira, 

sendo, assim, extremamente útil. 

Segundo Menezes (2005, p.317) “quando as abordagens “lógico-

normativas” ressaltam a importância do logos, demonstram uma preocupação 

legítima com a normatização das condutas discursivas no espaço público”. Essas 

abordagens são operadas num campo dialético, retórico e pragmático em que está 

inscrito em uma ética da comunidade, e a argumentação irá se apresentar, como 

consequência, de maneira objetiva. No entanto, tais preposições necessitam 

encontrar modos de tratamento da subjetividade: as emoções, sentimentos e 

paixões no discurso. Não podemos ignorar que o pathos está sempre presente no 

discurso social e, portanto, precisa ser considerado, uma vez que seria impossível 

centrar-se apenas na perspectiva do logos (MENEZES, 2005).

A pesquisa aqui proposta, alinhando-se à tendência da Teoria Crítica da 

Metáfora, inaugurada por Charteriz- Black (2004, 2005 e 2013), aborda a 

metáfora em seu papel retórico, com forte impacto ideológico. Seguindo o 

mesmo autor, cremos que, subjazendo ao discurso político, haveria metáforas 

conceptuais que licenciariam o uso de metáforas linguísticas retoricamente 

exploradas. Acreditamos, como uma das hipóteses a ser explorada na análise, que 

ethos, pathos e logus (com ênfase no segundo) se articulam no uso retórico das 

metáforas NAÇÃO É FAMÍLIA e ESTADO É PAI nos discursos do Presidente 
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Lula. 

2.2- Olhares teóricos sobre a metáfora

A metáfora é considerada pela maioria das pessoas como um recurso da 

imaginação poética ou como um ornamento linguístico (LAKOFF E JOHNSON, 

2002. KOVECS, 2002). Essa noção de metáfora – uma figura de linguagem a 

serviço do estilo – ainda faz parte do senso comum. No entanto, desde as 

primeiras definições encontradas em Aristóteles, até as mais recentes 

conceituações, de natureza sociocognitiva, a metáfora tem sido alvo de reflexões 

que a abordam sob diferentes perspectivas. Para aprofundar a discussão sobre o 

conceito de metáfora que fundamentará nossa análise, iremos discutir a visão 

clássica e tradicional da metáfora, a metáfora conceptual e a análise crítica da 

metáfora.

2.2.1- A visão clássica e a tradicional

Os estudos sobre a metáfora remontam à tradição retórica clássica, 

representada por Aristóteles e tratados por retóricos posteriores. Segundo 

Rebello, um desses retóricos é Quintiliano, que considera que de maneira geral a 

metáfora é um símil abreviado. (RICOEUR, 1983: 41) Além disso, afirma 

que um tropo é uma transposição de uma palavra ou de uma frase, da sua 

significação própria para uma outra significação para produzir certo 

efeito. (INST. ORAT., VIII, cap.VI) e apresenta, ainda, razões que definem a 

metáfora como uma das mais belas figuras:

A metáfora é de todos os tropos o mais belo por quatro razões: I-
é o mais natural; II- o mais agradável; III- o mais brilhante; IV-
o mais rico. Duas espécies de necessidade fazem a metáfora a 
todo o homem que fala: a pobreza da língua, que não podendo 
ter tantas palavras, quantos são os objetos sensíveis; a 
impossibilidade de exprimirem as idéias abstratas, e as 
operações refletidas do entendimento, sem o socorro das 
imagens sensíveis, que por meio desta aplicação passam a ser 
‘metáforas’. (INST. ORAT., VIII, cap. VI)
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Rebello também afirma que dois outros autores demonstram preocupação 

com a origem da metáfora na linguagem. O primeiro é Jacques Derrida, que 

afirma:

A linguagem é originariamente metafórica. A metáfora é o traço 
que reporta a língua à sua origem. Épica ou lírica, relato ou 
canto, a fala arcaica é necessariamente poética. A poesia, 
primeira forma de literatura, é de essência metafórica. (1973: 
330)

O segundo é Rousseau em Ensaio sobre a origem das línguas, (cap.III) 
que menciona o fato de que a primeira linguagem teve de ser figurada:

Como os primeiros motivos que fizeram o homem falar foram 
paixões, as suas primeiras expressões foram tropos. A 
linguagem figurada foi a primeira a nascer, o sentido próprio foi 
encontrado por último.  Só se denominaram as coisas por seus 
verdadeiros nomes quando foram vistas sob sua forma 
verdadeira. A princípio só se falou em poesia, só se tratou de 
raciocinar muito tempo depois. (p.164)

Aristóteles aborda a metáfora nas obras intituladas “Retórica” e “Poética”,  

nas quais a metáfora é apresentada a partir do seu  efeito persuasivo. 

Na Retórica, no capítulo sobre a “clareza”, o discurso é classificado por 

verbos e metáforas, por um lado, e as “palavras raras”, por outro. O discurso para 

ser considerado “certo” deveria utilizar essas partes do discurso de maneira 

correta. 

Na verdade, todos falam por meio de metáforas e de palavras no 
seu sentido “próprio”e “apropriado”, o que deste modo 
demonstra que, se se compõe corretamente, o texto resultará 
algo de não familiar, mas ao mesmo tempo, será possível 
dissimulá-lo e resultar claro.
(Retórica, Livro III, p.211)

Sobre a clareza da metáfora (e também seu exotismo), Aristóteles diz: “É 

sobretudo, a metáfora que possui clareza, agradabilidade e exotismo, e ela não 

pode ser extraída de nenhum outro autor” (idem, p 209).

Aristóteles adverte seus leitores que o uso da metáfora acrescentava 

clareza, charme e distinção, porque seu propósito final era persuadir. Desta 
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maneira, era preferível que o autor empregasse um certo “ar exótico” na sua fala, 

tendo a habilidade de esconder que o que estava fazendo era um artifício. Esse 

efeito podia ser criado pelo uso de palavras coloquiais, familiares ou metafóricas. 

A Retórica mostra, de maneira ainda mais clara que a Poética, que Aristóteles 

não considerava a metáfora como um desvio do uso comum da língua: ele diz de 

maneira explícita que todos usam metáforas, termos comuns e familiares na 

conversação. No entanto, para que as metáforas tivessem utilidade na 

comunicação, deveriam ser bem empregadas. O uso inapropriado de uma 

metáfora seria sempre notado, porque a harmonia entre duas coisas é enfatizada 

por estarem lado a lado.

Para Aristóteles havia uma “aprendizagem agradável” e outra 

“aprendizagem mais agradável”, essa última representada pela metáfora. A 

metáfora pode ser explicada como mais agradável porque ao mesmo tempo 

conheceríamos e desconheceríamos o significado do conceito. Isto também 

explica o caráter de enigma da metáfora, explicado da seguinte maneira: “É, com 

efeito, a partir de bons enigmas que se constituem geralmente metáforas 

apropriadas”. (Retórica, p. 211)

Na obra sobre a Retórica, a nominalização e a metáfora são comentadas no 

capítulo dedicado à solenidade e à elevação do discurso. Assim seria solene: 

“revelar as ideias por meio de metáforas (...) tomando-se precauções contra a 

coloração poética” (idem, p.211).

Sobre a questão da elocução poética, Aristóteles afirma que:

É elevada a poesia que usa de vocábulos peregrinos e se afasta 
da linguagem vulgar. Por vocábulos peregrinos entendo as 
palavras estrangeiras, metafóricas, alongadas e em geral, todas 
as que não sejam de uso corrente.
(Aristóteles, Poética, p. 209) 

A própria definição de metáfora, também, pode ser encontrada na Poética:
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Há duas espécies de nomes: simples e duplos (---) Cada nome, 
depois, ou é corrente ou estrangeiro, ou metáfora ou ornato, ou 
inventado, ou alongado, abreviado ou alterado (---) Nome 
corrente, chamo aquele de que ordinariamente se serve cada um 
de nós; (---) A metáfora consiste no transportar para uma coisa o 
nome de outra.
(idem, p.209)

Aristóteles apresenta, assim, a noção mais antiga da metáfora, no século 

IV a.C, que é o uso do nome de uma coisa para designar outra. Na Arte Poética

(1989) ele a define como: “A transposição do nome de uma coisa para outra, 

transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma 

espécie para a outra, por via de analogia” (Poética, III, 7, p.182).

A analogia (representada na quarta espécie de metáfora) seria o tipo que 

mais se aproxima das definições contemporâneas de metáfora 

(LEEZENBERG,2001). Aristóteles (Retórica, Livro III) afirma que “Das quatro 

espécies de metáforas, as que mais se fazem apreciar são as metáforas por 

analogia”. Um exemplo de analogia pode ser encontrado em Péricles que diz: 

“Os jovens que morreram na guerra deixaram um vazio tão sensível na cidade 

como se do ano se arrancasse a primavera”.  (Retórica, Livro III). Neste caso, os 

jovens estão para a cidade como a primavera para o ano. As catacreses 

(metáforas mortas, que já não são percebidas como tal) podem ser explicadas por 

esse esquema.

Aristóteles considerava a comparação direta como uma metáfora. Ele 

oferecia aos seus leitores aconselhamento prático de como construir metáforas 

atraentes. Por exemplo, se você desejasse apresentar uma ação ou uma pessoa de 

maneira positiva, você deveria retirar sua metáfora de algo melhor que pudesse 

ser comparado; se fosse o contrário, a comparação deveria ser feita com algo 

pior. Em todos os casos, a “noção de transporte” (de “A” para “B”) ainda é 

central na visão do senso comum sobre a metáfora, apontando a influência das 

definições de Aristóteles, por menos sistemáticas que possam ser 

(LEEZENBERG, 2001)
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Ainda hoje, para a maioria das pessoas, a metáfora é uma figura de 

linguagem que compara uma coisa a outra apontando que uma coisa é a outra 

(He is a Lion = Ele é um leão) ou compara duas coisas diferentes, utilizando as 

palavras “como se fosse”, no caso de “símile”. Essa perspectiva é conhecida na 

literatura da área como “teoria da comparação”, que, juntamente com a “teoria da 

substituição” (toda metáfora pode ser substituída pela sua contraparte literal), 

caracteriza o que é tido como a “visão tradicional da metáfora”. Segundo 

Carvalho (2003), com base em Pollio e Pollio (1990), a visão tradicional pode ser 

definida a partir das seguintes máximas:

1- figuras de linguagem tais como: metáfora, oxímoro, símile, 
ironia, etc., são eventos linguísticos especiais que não ocorrem 
freqüentemente na fala, escrita ou pensamento;

2- o uso figurado não é útil conceitualmente: quando usado, tem 
o papel de ludibriar o pensamento ou de embelezar as idéias 
prosáicas;

3- linguagem figurada, anomalia, tolice, e uso literal são 
categorias psicológicas distintas da linguagem;

4- a paráfrase de uma figura de linguagem tem o mesmo 
significado da própria figura original;

5- a linguagem figurada depende e/ou origina-se da linguagem 
literal;

6- as crianças não entendem ou uso da linguagem figurada até a 
idade 11 a 12 anos;

7- há universais figurados que existem nas línguas, eras 
históricas e agrupamentos culturais. (CARVALHO, 2003) 

A visão tradicional ainda nutre, sistematicamente, o senso comum sobre a 

metáfora. Essa visão articula-se a uma outra: a que situa a própria retórica em 
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uma dimensão discursivamente “inferior”. As duas visões, segundo Vereza 

(2012), estão diacronicamente entrelaçadas: 

É importante notar que a visão da metáfora como uma figura de 
linguagem, com função meramente ornamental, sem qualquer 
efeito cognitivo, é resultante do processo reducionista a que a 
retórica foi submetida. Da retórica desenvolvida por Aristóteles, 
apenas uma das três dimensões propostas pelo filósofo para 
caracterizá-la foi mantida na “retórica reduzida”. O percurso da 
retórica em direção ao reducionismo e ao consequente “anti-
retoricismo” (FERNANDES, 2004, p. 7) representou um 
processo gradual de apagamento ou esvaziamento dos eixos 
mais diretamente relacionados aos aspectos lógico-discursivos 
da retórica, ou seja, a inventio e a dispositio. Esse processo 
solidificou-se na Idade Média, dando centralidade à elocutio,
que é justamente aquela dimensão que abarca o uso do léxico e, 
principalmente, das figuras da linguagem. Ou seja, a retórica 
reduzida é a retórica tropológica (dos tropos), e é por meio dela 
que a metáfora também se reduz ao seu nível puramente 
linguístico e decorativo (como o próprio termo “figura” parece 
sugerir). (VEREZA, 2012, p. 203).

2.2.2. Metáfora na visão interacional

Dois pontos de vista epistemológicos influenciaram os estudos da 

metáfora no século XX: o primeiro é o positivismo lógico, com seus conceitos de 

literalidade da linguagem e suas ferramentas provenientes de uma teoria lógica, 

formal e clássica. Nesse paradigma (por exemplo, Searle, 1993) a metáfora seria 

um tipo de discurso indireto. O segundo é o mais recente desenvolvimento do 

experiencialismo (LAKOFF, 1987), que discutiremos mais adiante. 

Depois da dominância do modelo lógico-positivista na ciência, a metáfora 

desperta grande interesse de vários estudiosos, sendo abordada a partir de uma 

outra perspectiva, já de cunho cognitivista. Inserido nesta linha, podemos citar 

Richards (1936), que cunha termos como: Tópico (a porção não-metafórica de 

uma expressão metafórica: Em “Julieta é o sol”, o Tópico é Julieta), Veículo (a 

porção metafórica de uma expressão metafórica, no exemplo anterior, o Veículo 

“sol” indica que nos referimos ao Tópico “Julieta” como tendo beleza, calor, 

vida, etc.). Esse último seria Tensão, que pode ser definido como a 
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incompatibilidade entre o Tópico e o Veículo, quando interpretados literalmente: 

Julieta é uma pessoa e o sol, um corpo celeste. Quando dizemos que um é outro, 

isto gera tensão entre os sentidos estabelecidos e que só pode ser resolvida por 

meio de uma interpretação metafórica.

Black, (1962) foi outro teórico muito importante para os estudos da 

metáfora, por rejeitar a visão desse tropo como desvio ou simples ornamento. O 

filósofo discute criticamente as teorias da substituição e da comparação para 

então propor a teoria da interação. Segundo essa teoria, a metáfora produz um 

sentido novo que se origina da interação entre o tópico e o veículo. Em “Julieta é 

o sol”, entende-se a interação como o processo que possibilita a criação de 

similaridade entre “Julieta” e o “sol” para que, nesse processo de interação, 

Julieta passe a receber propriedades relativas ao sol, ao mesmo tempo em que o 

sol passa a receber propriedades de Julieta. Cria-se, assim, mentalmente, um 

sistema de relações para podermos dar conta da metáfora. Como consequência da 

interação, não podemos dizer que a metáfora possa ser substituída por um 

equivalente literal, já que o efeito de sentido surge a partir do próprio processo 

metafórico, que nunca seria o mesmo que o do sentido literal. Além disso, essa 

interação está muito além de uma simples comparação, em que os termos A e B 

manteriam sua integridade semântica, sem sofrer qualquer mudança de sentidos 

por meio de uma integração, como no caso da metáfora. 

A teoria da interação, portanto, teve um impacto significativo nos estudos 

da linguagem figurada, tendo contribuído para o desenvolvimento de uma nova 

visão de metáfora, ao ressaltar o papel cognitivo e não apenas linguístico desse 

tropo. 

2.2.3- Metáfora conceptual

Como vimos anteriormente, a metáfora era considerada tão somente uma 

figura de linguagem e os estudos a seu respeito refletiam a tese de que se tratava 

sempre de um recurso retórico ou poético. Outros discursos, como o científico, 



38

não apresentariam expressões metafóricas, porque eram focados em realidades 

objetivas, empiricamente verificáveis, sem “contaminações subjetivas” a serem 

expressas pela metáfora ou outras figuras.

Lakoff e Johnson reconheciam essa posição, ao salientar que

A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da 
imaginação poética e um ornamento retórico- é mais uma 
questão de linguagem extraordinária. Mais do que isto, a 
metáfora é usualmente vista como uma característica restrita à 
linguagem, uma questão mais de palavras do que de pensamento 
ou ação. Por essa razão, a maioria das pessoas acha que pode 
viver perfeitamente bem sem a metáfora. (LAKOFF e 
JOHNSON, 2002, p.45)

A partir dos anos 70, com os estudos empreendidos pela Psicologia e 

Linguística Cognitiva, e, principalmente por Lakoff e Johnson, a metáfora 

alcança uma posição proeminente nos estudos sobre a linguagem e a cognição.

O estudo teórico-empírico que influenciou largamente aquela que ficou 

conhecida como Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) foi aquele desenvolvido 

por Reddy (1979), em que o pesquisador propõe a “metáfora do canal”(the 

conduit metaphor) para explicar a visão do senso comum sobre a comunicação 

humana.

Com base em  uma análise detalhada  de diversas expressões em língua 

inglesa, Reddy (1979) afirma que a linguagem é vista como um “canal”, que 

transfere os pensamentos de uma pessoa para outra. Isso pressupõe que as 

pessoas inserem suas ideias e sentimentos nas palavras (contêineres)  que, por 

sua vez, seriam transmitidas de uma pessoa para outra através de um canal. Ao 

“receber” as palavras, o ouvinte/leitor, extrairia as ideias nelas contidas para 

poder recuperar seu sentido supostamente original. Assim, na linguagem, há 

expressões convencionalizadas como “extrair a ideia de um texto”, “bloqueio na 

comunicação”, “captar uma ideia”, “conteúdo de uma palavra”, “tirou a palavra 

de minha mente”, etc., que seriam evidências da metáfora do canal, subjacente.
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A ideia de que haveria uma metáfora superordenada, estruturando e  

motivando metáforas linguísticas que, em seu conjunto, reproduziriam e 

determinariam uma maneira específica de se conceptualizar e de se falar de um 

dado fenômeno foi o que inspirou Lakoff e Johnson (1980) a desenvolverem a 

TMC.  

Com a publicação de Metaphors we live by (LAKOFF e JOHNSON, 1980 

[2002]), uma revolução nos estudos da metáfora tem, então, início. A metáfora 

passa a adquirir um estatuto conceitual de uma simples figura para uma operação 

cognitiva fundamental. Para os autores, a metáfora possui um grande valor 

cognitivo, pois não está presente apenas na linguagem, mas faz parte da 

experiência cotidiana e do fluxo da imaginação simbólica.

O novo paradigma apresentado por esses autores subverte a visão clássica 

que considerava a metáfora como figura de linguagem, deslocando o seu lócus 

para o nosso sistema conceptual:

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras 
questões do intelecto. Eles governam também a nossa atividade 
cotidiana até nos detalhes mais triviais. Eles estruturam o que 
percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e o 
modo como nos relacionamos com outras pessoas. Tal sistema 
conceptual desempenha, portanto, um papel central na definição 
de nossa realidade cotidiana. Se estivermos certos [---] os 
processos do pensamento humano são em grande medida 
metafóricos. Isto é o que queremos dizer quando afirmamos que 
o sistema conceptual humano está estruturado e se define de 
uma maneira metafórica. As metáforas como expressões 
linguísticas são possíveis, precisamente, porque são metáforas 
no sistema conceptual de uma pessoa. 
(LAKOFF e JOHNSON, 1980[2002], p. 45)

Na Teoria da Metáfora Conceptual ocorreria uma projeção de um domínio 

fonte (source domain), de natureza concreta, corporeamente experienciado, em 

um domínio alvo (target domain), que seria conceptualizado e linguisticamente 

estruturado por elementos fornecidos pelo primeiro. É importante distinguir a 

Metáfora Conceptual, cujo lócus é o pensamento, das expressões linguísticas 
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metafóricas, que seriam manifestações ou evidências linguísticas “licenciadas” 

por uma metáfora conceptual. Como exemplo, temos a expressão “nosso 

casamento está indo muito bem”, que se origina da metáfora conceptual O 

AMOR É UMA VIAGEM: o casamento, elemento do domínio alvo “amor” e 

“estou indo” / “Ir”, elemento veículo do domínio fonte “viagem”. O domínio-

fonte, como mencionado anteriormente,  é geralmente algo concreto, advindo da 

experiência: no exemplo acima, “viagem” é o domínio fonte. O domínio-alvo é 

abstrato; é aquele que desejamos conceptualizar - no exemplo em foco, o amor. 

Os domínios podem ser mais amplos ou mais específicos, sendo que um mesmo 

domínio-fonte pode servir a vários domínios-alvo: VIAGEM, nesse caso, seria 

fonte do conceito de AMOR, mas também pode ser projetado para o domínio de 

VIDA. (KOVECSES, 2002), de um modo mais geral. Teríamos, assim, marcas 

como: Estou em um beco sem saída; O jeito é continuar caminhando; Decidi 

seguir adiante; Não dá para voltar atrás, etc. 

Outros exemplos de metáforas conceptuais, com suas respectivas marcas 

linguísticas, seriam:

TEMPO É DINHEIRO (FARACO, 2012): Precisamos economizar tempo; pode 

me dar 5 minutos de seu tempo? Pare de desperdiçar seu tempo.

CORRUPÇÃO ( econômica/política) É SUJEIRA  (CARNEIRO, 2012) : Brasília 

está um mar de lama; há muita sujeira na administração daquela empresa;  Dilma 

se propôs a fazer uma faxina no Planalto; Lavagem de dinheiro.

CONHECER/COMPREENDER É VER (LIMA, 2012): Eu não estou vendo 

sentido nisso; ela descobriu qual era o problema; a questão foi revelada ; o 

segredo veio à tona. 

Em sua obra de 1980, Lakoff e Johnson classificaram as metáforas 

conceptuais em três categorias: as estruturais - aquelas que estruturam um 

conceito (abstrato) em termos de outro (mais concreto)e que seriam responsáveis 

pela estruturação de nosso sistema conceptual (estruturam nosso modo de 

perceber, agir e pensar). Os autores dão o exemplo de DISCUSSÃO É 
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GUERRA, que estrutura (pelo menos parcialmente) o que fazemos quando 

discutimos, assim como a maneira pela qual compreendemos o que fazemos 

quando discutimos. A essência da metáfora é justamente compreender e 

experienciar uma coisa em termos de outra. DISCUSSÃO é parcialmente 

estruturada, compreendida e realizada linguisticamente em termos de GUERRA. 

Alguns exemplos de possíveis marcas linguísticas dessa metáfora seriam: Ele 

sempre se coloca na defensiva; Ela me bombardeou com seus argumentos 

certeiros; Eles perderam o debate, etc. 

Há, também, as metáforas orientacionais- aquelas que organizam todo um 

sistema de conceitos com relação a outro, têm uma base em nossas experiências 

cultural e física, e estão, mais especificamente relacionadas à orientação espacial: 

em cima, embaixo, profundo/raso, etc..Os autores dão como exemplo dessa 

categoria as metáforas FELIZ É PARA CIMA, TRISTE É PARA BAIXO. Em 

português, teríamos os seguintes exemplos, como possíveis marcas dessa 

metáfora: Alto astral; estou meio pra baixo, estar em depressão; ele tem uma 

atitude muito pra cima diante da vida.  

Finalmente, temos as metáforas ontológicas – aquelas que transformam 

conceitos abstratos em entidades – coisas ou seres (animais ou humanos). Um 

exemplo dado por Lakoff e Johnson (1980) seria a entificação da Inflação: 

controlar a inflação; medir a inflação; diminuir a inflação. Casos de 

personificação, muito frequentes na linguagem em uso, estariam também nessa 

categoria. 1

2.2.4- Metáfora e Cultura

1 Em 2003, os autores reestruturam essa classificação e explicam que a divisão das metáforas em três 
tipos – orientacional, ontológica, e estrutural – foi um tanto artificial. Todas as metáforas seriam 
estruturais (elas mapeiam estruturas); todas são ontológicas (elas criam entidades no domínio alvo) e 
muitas são orientacionais (elas mapeiam esquemas imagéticos orientacionais). (ESPÍNDOLA, 2011).
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Para Kovecses (2005, 2009), teórico que inaugurou a investigação mais 

sistemática entre metáfora e cultura, o relacionamento entre cultura e linguagem 

tem como  eixo central a produção de sentido. O conceito de cultura define-se 

como um grupo de pessoas que compartilham, não somente um ambiente social, 

histórico ou físico, mas também suas experiências. Isso significa, por exemplo, 

que, no grupo, as pessoas entendem o que cada uma diz, identificam objetos e 

eventos de modo parecido, têm uma avaliação negativa ou positiva sobre 

comportamentos, criam objetos, textos e discursos que têm um significado

comum entre os membros do grupo. 

Segundo Kovecses (ibid), a descrição do que acontece no grupo nos 

mostra que para cada uma das ações há produção de significados de alguma 

maneira. Esses significados não estão restritos somente à produção e ao 

entendimento da linguagem, mas, também, à correta identificação das coisas, a 

comportamentos que são considerados apropriados ou não, à capacidade de 

estabelecer uma conversa e de gerar comportamentos significativos entre os 

membros do grupo. A produção de sentido é uma tarefa que pressupõe 

cooperação (podendo ser linguística ou não) e que acontece em contextos com 

graus diferentes de sucesso. Sendo assim, as pessoas que compartilham a 

produção de sentido de maneira relativamente bem-sucedida podem ser 

apontadas como pessoas que pertencem à mesma cultura. Um exemplo de 

produção de sentido que não é bem sucedido é denominado “choque de culturas”, 

embora esse choque também possa acontecer entre pessoas da mesma cultura.

2.2.4.1- Universalidade metafórica

Segundo Kovecses (2009), a metáfora é linguística, conceitual, neural, 

corpórea e social ao mesmo tempo. O autor enfatiza que a visão conceptual da 

metáfora apresentada por Lakoff e Johnson (1980) poderia ser complementada 

com a ideia de que essas metáforas conceptuais seriam, na maioria das vezes, 

universais. Evidência disso seria o fato de que conceitos de emoção são 

compartilhados, por meio de metáforas conceptuais, em várias línguas que não se 
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relacionam. (KOVECSES 1991, GOATLY, 2007). Como exemplo, o autor 

apresenta o conceito de felicidade. 

Kovecses (1991) afirma que há muitas metáforas conceptuais para 

felicidade em inglês. Entretanto, apenas três delas têm destaque: FELICIDADE 

É PARA CIMA (I´m feeling up [Estou me sentindo para cima]”), FELICIDADE 

É LUMINOSIDADE (She brightened up [Ela ficou radiante]”), e FELICIDADE 

É UM LÍQUIDO EM UM RECIPIENTE (I am overflowing [Ele está 

transbordando de alegria]). Essas mesmas metáforas foram identificadas no 

Mandarim pelo linguista chinês Ning Yu  e também no húngaro, por Kovecses 

(2009, p.259). 

Para Kovecses (ibid), a ocorrência da mesma metáfora nas três línguas é 

algo extraordinário, porque as famílias de línguas são bastante diferentes. As 

culturas, também, são diferentes e, provavelmente, não tiveram contato durante o 

período de evolução das metáforas conceptuais. Assim, a seguinte indagação é 

feita: Como o conceito metafórico do que é de felicidade pode acontecer de 

maneira semelhante em culturas diferentes? O autor propõe três respostas: 

aconteceu por acaso, uma língua pegou emprestadas as metáforas de outra ou 

existem motivações universais que são compartilhadas pelas diferentes culturas.

Para o autor a resposta mais apropriada seria a terceira, porque expressões 

de felicidade ou alegria conservam reações semelhantes: pulamos, ficamos 

animados, ativos, temos uma postura ereta. Essas experiências, quase sempre de 

natureza sensório-motora, associadas à felicidade, produzem metáforas simples 

ou primárias (GRADY, 1997) que seriam potencialmente universais.

2.2.4.2- Metáforas congruentes

A “congruência” é uma das dimensões em que haveria variação 

metafórica entre culturas. A congruência ocorre entre uma metáfora de nível 

genérico e várias do nível específico, quando uma cultura emprega um conjunto 

de domínios-fonte para um determinado domínio-alvo ou quando uma cultura 
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usa um determinado domínio fonte para conceituar um conjunto diverso de 

diferentes domínios-alvo. Por fim, pode haver metáforas conceptuais que são 

empregadas exclusivamente por determinada língua/cultura. (KOVECSES, 2009)

No esquema abaixo (KOVECSES, 2000, citado em GOATLEY, 2007, 

p.154), que compara a conceptualização da raiva em quatro línguas, podemos 

observar que há interrelações de temas de  metáforas (“ground”) que estariam na 

base da metáfora RAIVA É UM LÍQUIDO QUENTE EM UM RECEPIENTE.

ESTÁGIOS INGLÊS HÚNGARO CHINÊS JAPONÊS

Causa
Aumentando o 
fluído

Produção de 
Vapor 

Mesmo

Mesmo

Excesso de 
qi melhora

Mesmo que 
inglês

Mesmo que 
inglês

Raiva

Produção de 
pressão

Mesmo Mesmo que 
inglês

Tentativa 
de controlar

a

raiva

Tentativa de 
resistir a pressão

Mesmo Tentativa de 
segurar algo 
no estômago 
ou na coluna 

Mesmo que 
inglês

Perda de 
controle

Explosão 

Para cima no ar

Mesmo

Mesmo

Explosão

Explosão

Mesmo que 
inglês

Mesmo que 
inglês

Expressão
Vem para o 
exterior na 
Expressão

Mesmo
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Kovecses (2000) explica que, sem o entendimento do efeito corpóreo, 

ficaria difícil constatar como uma categoria uniforme de metáforas pode emergir, 

de maneira tão surpreendente, da conceptualização da raiva. As culturas, bastante 

diferentes, que foram examinadas poderiam, ainda, produzir muito mais 

diversidade na conceptualização metafórica desse sentimento.

Kovecses (2005) aponta que fatores sociais são responsáveis por algumas 

variações na escolha da metáfora, embora a correlação sistemática entre os 

fatores sociais e o uso de metáforas específicas ainda necessitem de muita 

pesquisa. Mais recentemente, vários estudos (YUANQIONG, 2009; KIMMEL, 

2004 e ZHANG, 2012, entre outros) intra e inter culturas apontam para um 

contínuo entre universalidade (metáforas de natureza sensório-motora) e 

determinação cultural (metáforas sensíveis a aspectos culturais mais situados).

2.2.4.3- Variação dentro de uma mesma cultura

Para Kovecses (2009), as metáforas variam não somente entre culturas, 

mas, também dentro de uma mesma cultura, nas dimensões social, regional, 

étnica, estilística, subcultural, diacrônica e a individual. Esse enfoque de variação 

metafórica é considerada pelo autor como a dimensão cognitiva da diversidade 

sociocultural.

Alguns fatores sociais, que incluem a divisão da sociedade entre homens e 

mulheres, jovens e velhos, classe média e operários, podem produzir variação na 

conceptualização metafórica. 

Um exemplo dessa perspectiva é a dimensão dicotômica “homem-

mulher”. Para Kovecses, (2009, p.264), essa dimensão parece produtiva em 

diversos casos: “na forma como os homens falam sobre as mulheres, na maneira 

como as mulheres falam sobre os homens, no modo como homens e mulheres 

falam sobre as mulheres, no jeito com que homens e mulheres falam sobre o 

mundo em geral (ou seja, não apenas sobre o outro).” Em países de língua 

inglesa, assim como em outros países, são usadas expressões como bunny
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(coelhinha), kitten (gatinha), bird (passarinho), chick (franguinha), cookie 

(biscoito), dish (iguaria), sweetie pie (docinho), entre outras, para se referirem às 

mulheres”. Kovecses afirma que:

Essas expressões metafóricas presumem, certamente, metáforas 
conceptuais: MULHERES SÃO (PEQUENOS) ANIMAIS 
PELUDOS (bunny, kitten), MULHERES SÃO PÁSSAROS 
(bird, chick, hen-party) [despedida de solteira] e MULHERES 
SÃO COMIDAS DOCES (cookie, dish, sweet pie). Contudo, 
quando as mulheres falam sobre os homens, elas aparentemente 
não usam essas metáforas, ou as usam de uma forma mais 
limitada. Homens não são chamados de bunny ou kitten pelas 
mulheres. Nem são caracterizados como birds ou chicks, mas 
eles podem, pelo contrário, ser pensados como GRANDES 
ANIMAIS PELUDOS, como os ursos. Além disso, é mais 
comum as mulheres serem vistas pelos homens como COMIDA 
DOCE do que o contrário, apesar de as mulheres também 
poderem, às vezes, descrever os homens como COMIDA, 
especialmente para propostas sexuais. (KOVECSES, 2009, 
p.264)

Essa conceptualização dos domínios homem/mulher reflete, portanto, 

fatores intra-culturais. Esses também, ainda seguindo Kovecses (2009), 

evidenciam-se interregionalmente (diferenças conceptuais entre regiões, 

exemplo: inglês britânico e inglês falado em ex colônias inglesas), 

estilisticamente (registros diversos, como nas gírias), subculturalmente e até 

mesmo individualmente.

Essa diversidade das influências culturais, como contraponto da tese 

universalista (ainda válida, no caso, principalmente de metáforas com base 

sensório-motora, como as metáforas primárias), aponta para um outro fator que 

tem sido largamente estudado como sendo determinante na conceptualização da 

experiência: a ideologia, objeto da próxima seção. Essa discussão faz-se aqui 

necessária por acreditarmos que tanto a cultura quanto a ideologia estão no cerne 

da metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, que é foco da presente 

investigação.
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2.3- Ideologia, discurso e metáfora

Podemos dizer que, no senso comum, o conceito de ideologia apresenta 

dois sentidos: um negativo e outro neutro. O sentido negativo, segundo Charteris-

Black (2005), pode ser descrito como “uma consciência falsa”. 2

Podemos verificar esse sentido, em nossa cultura, com uma rápida busca 

na ferramenta eletrônica Google, usando como palavra chave o adjetivo

“ideológico(a)”:

1- "Os dois fazem igualmente a minha cabeça. Paulo Francis é um 

homem claramente ideológico e às vezes incursiona no terreno 

artístico. Caetano é o contrário". (Folha de São Paulo, 

05/07/2009).

2- A juíza irá substituir David Souter, que está se aposentando. 

Ela fará parte da ala liberal e não irá alterar o equilíbrio

ideológico existente na corte, que conta com quatro 

conservadores, quatro liberais e um centrista (Folha de São 

Paulo, 13/07/2009).

3- A prova do Enem neste fim de semana, como de praxe, trouxe 

questões de cunho ideológico cuja resposta “correta” deixa 

transparecer o viés dos formuladores, alinhados com o governo. 

(http://veja.abril.com.br, 10/11/2014).

4- Na carta, o embaixador afirma que, se ainda persistem dúvidas 

sobre a adesão de Venezuela ao bloco, "são de caráter

ideológico e até pessoal". "Nisso nem a minha presença e ou 

palavra nem a de ninguém poderá fazer diferença alguma". 

(Folha de São Paulo, 09/07/2009).

2 The negative sense can be summarised as ‘false consciousness”. (CHARTERIS-BLACK, 2005, p.21)

http://veja.abril.com.br/
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5- Novo Congresso será Jurassic Park ideológico

(http://www.pt.org.br, 8/10/2014)

Nesse caso, a ideologia é vista como um posicionamento político 

(normalmente atrelado ao que é tido como “esquerda” ou “direita”) que 

“contagia” não só a visão de mundo, como também decisões e/ou políticas 

públicas. Dessa forma, uma decisão “ideológica” não seria “imparcial”, ou 

"objetiva".

O sentido neutro é definido, pelo mesmo autor (ibid) como “uma 

percepção social compreensiva e coerente do mundo”. Nesse sentido, ideologias 

seriam representações coerentes da realidade e que serviriam como 

embasamento para nosso engajamento na vida social. Charteris-Black, (2005) 

compartilha a visão de Selinger (1976), que 

vê as ideologias como conjuntos de ideias que são utilizadas 
pelos homens para expor, justificar e explicar os fins e meios de 
uma determinada ação social, especificamente as ações 
políticas, não importando se tais ações têm o objetivo de 
preservar, modificar, anular ou reconstruir uma ordem social 
conhecida. (Charteris-Black, 2005, p. 21)3

Ideologia seria, então, um sistema de crenças por meio do qual um 

determinado grupo social cria os significados que justificam sua própria 

existência, reforçando, assim, um exercício de auto legitimação (ibid)

Charteris-Black (2005) vê a metáfora como um recurso linguístico e 

cognitivo que reproduz e reforça as ideologias. Esse recurso é empregado por 

líderes políticos para facilitar o entendimento dos seus objetivos. A linguagem e 

a comunicação desempenham papéis importantes no processo da legitimação 

porque a ideologia é um conjunto de ideias, conscientemente formulados ou não, 

3 Sets of ideas by which men posit, explain and justify ends and means of organized social action, and 
specifically political action, irrespective of whether such action, irrespective of whether such action aims 
to preserve, amend, uproot or rebuild a given social order. (CHARTERIS-BLACK, 2005, p. 21)
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que contém representações do mundo organizadas e sistematizadas que, 

consequentemente, formam a base para a ação no mundo.

O campo da atividade política, foco do presente estudo, é o campo em 

que o discurso mostra seu poder maior de enviezamento. O sujeito político 

depende, em alto grau, de motivações ideológicas – suas e de outros – para 

avaliar o que pode e o que não pode fazer. (CHARTERIS-BLACK, 2005)

Os valores morais, sociais e culturais têm um papel central na construção 

das ideologias. Junto com as ideologias, os valores são uma referência para 

avaliações sociais e culturais; eles estão localizados no domínio da memória das 

crenças sociais. Deste modo, não devemos considerar valores como abstrações 

sociais ou sociológicas, mas como objetos mentais compartilhados na cognição 

social. (VAN DIJK, 2000) A sociedade brasileira compartilha valores que 

atribuem à família um papel extremamente relevante. No modelo cultural 

ideológico de família, a figura do Pai Provedor / Autoritário, como veremos mais 

adiante, merece grande destaque.

Os valores têm uma base cultural ampla. Junto com o conhecimento 

culturalmente compartilhado, eles são parte de uma base cultural comum. Pode 

haver diferenças ideológicas entre grupos mas poucas pessoas provenientes da 

mesma cultura têm sistemas de valores diferentes – a verdade, igualdade,

felicidade parecem ser gerais, e até mesmo universais como critérios que 

determinam as ações ou pelo menos como metas que devem ser alcançadas. 

Algumas diferenças culturais podem não existir ou podem ter diferentes 

conotações em um tipo de cultura. Também, a hierarquia da importância ou 

relevância de valores podem ser diferentes de cultura para cultura. Para uma 

cultura, a honestidade pode ser fundamental, enquanto que, para outra, o valor 

principal seria a modéstia. (VAN DIJK, 2000)

Van Dijk (2000) observa que os valores positivos que definem a 

ordem moral de uma sociedade ou cultura podem ser usados por todos os grupos, 

não somente como um critério de avaliação, mas também como a base para a 
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legitimação de seus próprios interesses e objetivos. Para os grupos dominantes, 

tais valores ideológicos poderão ser utilizados para legitimar sua dominação, e 

para os grupos dominados poderão ser utilizados para legitimar sua oposição, 

dissidência ou resistência. Dessa maneira, a legitimação fundamental de qualquer 

grupo ideológico pressupõe que ele faça parte de uma ordem moral cultural. Na 

sociedade brasileira, as pessoas que têm preconceitos contra homossexuais ou 

negros, por exemplo, procuram, em determinadas ocasiões, esconder sua opinião 

de todos, pois há leis que punem os preconceituosos. Aqueles que agem contra o 

direito das minorias, geralmente não o fazem de maneira explícita, para que não 

possam ser descobertos pelos outros grupos. Valores fundamentais (tais como 

igualdade ou democracia) são, geralmente, aceitos por quase toda sociedade, não 

podendo ser simplesmente rejeitados por quaisquer grupos sem que percam a sua 

credibilidade, respeito ou legitimidade social. (VAN DIJK, 2000)

Valores não são simplesmente integrados às ideologias, mas governam 

crenças sociais de maneira mais geral. Atitudes de alguns grupos de 

determinados domínios sociais podem usar os valores como referência para 

avaliação, justificação e legitimação. Por exemplo, um dos argumentos 

avaliativos usados na recusa para a imigração é que o país está “cheio”. Segundo 

Ong Ling (2006), por razões sociais, culturais (e até mesmo biológicas), a 

superpopulação e, implicitamente, a mistura étnica são utilizados como valores 

negativos na aplicação de ideologias, com características de xenofobia, ao 

domínio da imigração.

Charaudeau (2011, p.190) afirma que “o homem tem tanta necessidade 

da realidade para significá-la quanto a realidade tem necessidade do homem para 

ser significada”. Citando Foucault, o autor (ibid) afirma que “de um lado, o 

homem é dominado por um mundo que se impõe a ele, mas, de outro, é pelos 

sistemas de representação que ele o apreende, sistemas que o próprio homem 

constrói e que dependem ao mesmo tempo de sua vivência.” 
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As palavras, as maneiras de falar, a escolha de como construir as frases 

têm histórias próprias, tanto em sua origem como em seu emprego. Os termos da 

linguagem revelam os valores das sociedades que os criaram e os conservam 

vivos. De acordo com Konder, (2002), dimensões universais ou limitações 

particulares são expostas por valores e é na linguagem “que se revelam os 

movimentos da busca do conhecimento, das aspirações generosas, mas também 

os movimentos dos medos, dos desejos subterrâneos, dos preconceitos, das 

ambiguidades”. (KONDER, 2002, p.151) 

Konder (ibid) afirma que a relação da questão da ideologia com a 

linguagem demanda um esforço teórico, no sentido de desenvolver uma reflexão 

sobre a presença do ideológico na própria estruturação da linguagem, nos 

sistemas de funcionamento da linguagem. Mas não podemos deixar de registrar, 

também, que a ideologia apresenta, ao lado de sua função integradora, a 

dimensão da dissimulação, o caráter de distorção. (RICOEUR, 1990)

Segundo Goatly (2007), já dentro da perspectiva da linguística cognitiva, 

o senso comum é expresso por meio das línguas em categorias prontas que 

exprimem uma ontologia ou ideologia que nem sempre é consciente para os 

falantes. Algumas vezes, podemos pensar que as informações traduzidas pela 

linguagem descrevem o mundo real, mas o que realmente ocorre é que temos 

acesso consciente a um mundo apenas projetado, organizado inconscientemente 

pela mente. São esses processos de organização que nos permitem falar sobre as 

coisas como “representações mentais”. 

Goatly (2007) cita como exemplo a categoria de parentesco na cultura 

tailandesa, especificamente a que descreve a relação entre irmãos, no que se 

refere à idade. Na cultura tailandesa o irmão mais velho é responsável pelos 

irmãos mais novos: deve promover seus estudos, dar ordens e até substituir os 

pais, quando necessário. Os irmãos mais novos são chamados “phîi”, enquanto 

que os mais velhos são chamados “nónɳ”. Essa categorização tem implicações 

ideológicas porque a produção de sentido na linguagem está a serviço do poder. 
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Em termos de relações sociais, a questão da idade entre irmãos tem ramificações 

que ultrapassam as barreiras da família. Quando se inicia uma conversa com 

alguém mais velho, a idade dos falantes deve ficar clara para que se possa iniciar 

um discurso baseado nas regras da polidez e educação. Na cultura brasileira, se 

dizemos que uma mulher é solteira, isso significa, apenas, que ela não casou 

ainda. No entanto, se ela for chamada de “solteirona”, a palavra evoca uma gama 

de significados trazidos pela ideologia: a mulher já passou da idade de casar no 

julgamento das pessoas que se apoiam no senso comum, a mulher é frustrada por 

não ter uma família, a mulher não é uma pessoa interessante. Esses exemplos nos 

mostram como a ontologia do senso comum, transmitida culturalmente por meio 

da linguagem, pode ter consequência para a ideologia e como a ideologia 

influencia os protocolos verbais e não verbais. 

O conhecimento sancionado ou legitimado como verdadeiro por meio do 

discurso e da linguagem, geralmente, parece com o senso comum porque a 

influência da língua sobre nossos pensamentos e ações da realidade se torna mais 

poderoso quando não estamos conscientes do processo, quando os mesmos 

ocultam uma ideologia que está escondida, latente. É muito simples para as 

pessoas falarem sobre descrições objetivas que fazemos do mundo, como se a 

língua pudesse simplesmente refletir uma realidade pré existente. O que 

acontece, de verdade, é que não temos acesso direto a essa realidade. Mesmo nos 

atos de percepção, nós interpretamos mais do que registramos as sensações do 

mundo. (GOATLY, 2007)

Nessa construção simbólica do real, a metáfora conceptual desempenha 

um papel importantíssimo, reforçando e moldando ideologias. (CHARTERIS-

BLACK, 2004,2005) Na maioria das vezes, seu efeito é inconsciente (LAKOFF, 

1980 [2002]: no entanto ela é trazida e explorada no discurso como importante 

meio de persuasão, justamente por fazer parte dos sistemas conceptuais já 

existentes.



53

Nos discursos políticos, arena discursiva em que a persuasão deve reinar 

absoluta, a metáfora torna-se importante ferramenta retórica. (CHARTERIS-

BLACK, 2004,2005: MUSSOLF, 2004)

O mundo da política é complexo, construído por valores; sua dinâmica e 

consequências não são tangíveis, evidentes ou simples. (MIO, 1977; 

LIPPMANN, 1997). Uma das funções principais das metáforas políticas “é ligar 

o individual ao político, estabelecendo relações, reificando abstrações e 

simplificando complexidades” (Mio & Katz, 1996, p. 186). As metáforas na 

política, portanto, além da sua função persuasiva, são muito úteis para explicar 

fatos e definições de difícil entendimento, simplificando a tomada de decisões e 

iniciando ações. (MIO & KATZ, 1996) Na nossa pesquisa veremos, em vários 

momentos, como o presidente Lula explica assuntos complexos ligados à 

Economia, por exemplo, utilizando-se das metáforas.

Segundo Mio & Katz (1996)

“a experiência com metáforas que se relacionam à nação, por 
exemplo, é abstrata.” A base de valores na qual uma 
comunidade política se apoia, seja a língua, questões étnicas, 
fatos históricos e culturais são usados como elementos da 
metáfora para tornar uma experiência abstrata em um 
entendimento concreto e simplificado da realidade. (MIO & 
KATZ, 1996, p.189)4

Um impacto bastante importante das metáforas e outras formas de 

comunicação simbólica na política é demonstrado por meio das emoções. As 

metáforas, na arena da política, parecem ser muito mais adequadas para 

demonstrar emoções do que em áreas como a ciência, que apresentam análises de 

casos e fórmulas que calculam relações específicas. 

As metáforas são evocadas como um meio de subversão cognitiva/ 

representacional. Quando são aplicadas à língua de maneira nova ou quando 

4 The foundational basis of a political community, whether it be the tribe, the nation, the civil community 
is abstract. When language, religion. Skin color, mythologies of desent, or shared history are used as 
metaphors for the group, the boundaries become manifest. (MIO & KATZ, 1996, p.189)
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estruturam conceitos de maneiras diferentes, as metáforas têm um potencial para 

desafiar categorias de conhecimento do senso comum. (GOATLY, 2007)

As metáforas originais, ou criativas, têm o mérito de desfazer categorias 

linguísticas e culturais já prontas, assim como as ontologias e ideologias que elas 

manifestam, sugerindo novos sentidos. As metáforas convencionais, por outro 

lado, não mexem tanto com os nossos modos de percepção ou ação, 

considerando-se que elas já estão inseridas de maneira aceitável na construção, 

conceptualização e interação com a realidade. Segundo Goatly, a expressão, por 

exemplo, “Eu não compro isso” é aceita com naturalidade porque “comprar” é 

uma metáfora convencional que tem o significado de “aceitar, concordar com” 

(agree with). O fato dessa metáfora ter se tornado usual na língua também 

significa que ela tem uma ideologia latente, isto é, as ideias e crenças são bens 

que escolhemos e compramos de acordo com nossas necessidades ou desejos. 

(GOATLY, 2007)

Goatly (2007) propõe o quadro abaixo para ilustrar os efeitos ideológicos 

e interpretativos das metáforas originais e convencionais; 

Interpretação Efeito como Metáfora Efeito como Ideologia

Complexa: 
domínios e alvos 
precisam ser 
trabalhados

Máximo Mínimo pela evanescência

Mais simples: o 
alvo é alcançado 
quando se desfaz 
a ambiguidade

Mínimo Considerável

Relatilvamente 
objetivo

Zero Máximo

(GOATLY, 2007. p.29)

A escala do efeito metafórico vai em direção oposta a do efeito ideológico, 

porque com a linguagem literal e metáforas convencionais, a ideologia se torna 
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latente e, portanto, mais poderosa. O que é mais poderoso enquanto metáfora 

(ativa e original), torna-se menos poderoso ideologicamente quando se torna 

mais passível de observação e debate. O que é relativamente menos poderoso 

enquanto metáfora (inativa ou morta) – o que é literal ou convencionalmente 

metafórico- se torna poderoso ideologicamente quando existem conceitos 

escondidos, que não são conscientes. Lakoff (1995, p. 12) define essas metáforas 

convencionais como:

tanto conceptuais na natureza e na profundidade, no sentido em 
que são usadas, na sua grande maioria, sem serem notadas, 
tendo enormes consequências sociais na maneira como 
formatam nosso entendimento do cotidiano. É importante 
contrastar essas metáforas conceptuais profundas... com 
metáforas [originais] superficiais que são de interesse 
marginal...

A divisão entre a metáfora criativa, a metáfora convencional e a 

linguagem literal não é totalmente clara, e pode, mesmo, ser modificada ao longo 

do tempo. Uma metáfora que expresse comportamento e que tenha sido 

consciente, pode, gradualmente, tornar-se uma maneira de agir aceita na prática 

dos modelos sociais, transformando-se em convencional, e até mesmo literal. Em 

termos de ideologia ou exercício de poder na sociedade, essa transformação pode 

mostrar um grande desenvolvimento, como no exemplo de trabalhadores que por 

meio da assimilação, aceitam e implementam a metáfora (discurso) de uma 

organização como se fosse uma máquina. (GOATLY, 2007)

Goatly (2007), alinhado com Geertz (1973), Fairclough (1989), Gibbs 

(1999) e Mey (2006)) acredita, portanto, que as metáforas conceptuais 

constroem e reproduzem ideologias, justificando e monitorando não apenas 

determinados discursos, mas até mesmo motivando não apenas determinados 

discursos, mas até mesmo certos comportamentos e ações. 

Dentro da perspectiva do papel ideológico da metáfora discutido até aqui, 

serão duas metáforas conceptuais que enfocaremos em nossa análise: NAÇÃO É 
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UMA FAMÍLIA e como desdobramento dessa, ESTADO É PAI. Essa última 

será abordada a partir dos diferentes frames de“pai”, a serem discutidos a seguir.

2.4 – Frames no contexto da metáfora ESTADO É PAI

Segundo vários teóricos, o conhecimento que está em nossas mentes é 

representado por categorias que se organizam em “frames”, “esquemas” ou 

“modelos” (SCHANK e ABELSON 1977; FILLMORE 1977, 1982;

LANGACKER 1987; LAKOFF, 1987). O conceito de frame entra na Linguística 

contemporânea pelo trabalho de Charles Fillmore (1977, 1982), no quadro 

teórico denominado Semântica de Frames. Fillmore explora, em seu trabalho, o 

conceito de “frames semânticos” que se baseia em estudos realizados na área da 

Psicologia Cognitiva. Frames podem ser descritos como representações mentais 

estruturadas da experiência humana, que são organizadas de maneira coerente.

Frames são importantes para a compreensão de quase todos os aspectos 

das nossas vidas e da nossa cultura e não apenas para os estudos da linguagem.5

Kövecses (2009) nos faz a seguinte pergunta: como poderíamos categorizar os 

vários objetos e eventos que encontramos no mundo? Segundo o autor, 

poderíamos dizer que nossas categorias se baseiam no conceito de similaridade 

(especialmente no que diz respeito a tipos de similaridade que são separados em 

grupos ou famílias). Desta maneira, poderíamos afirmar que a maioria das nossas 

categorias convencionais que organizam, cognitivamente, objetos e eventos é 

baseada no conceito de similaridade. 

Kövecses (2009, p.745) apresenta como exemplo de similaridade, uma 

loja de ferramentas onde alguém procure comprar pregos. Os objetos na loja 

estão organizados de acordo com a similaridade que os itens têm uns com outros; 

assim, por exemplo, diferentes tipos de pregos são geralmente categorizados sob 

5 Kövecses (2009, p. 743) afirma que as nossas experiências de mundo, da maneira que as vivenciamos 
cognitivamente, são sempre o produto de algumas categorizações e enquadramentos que são organizados 
ou criados por nós ou já se encontram no âmbito de experiência de outras pessoas. Um aspecto essencial 
do enquadramento é que sujeitos diferentes podem interpretar os fatos “da mesma realidade” de modos 
diversos.
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essa ótica. No entanto, também, podemos encontrar pregos em outras seções da 

loja; por exemplo, em uma seção destinada a quem deseje pendurar quadros na 

parede. Fica claro que nesse tipo de seção, o prego não é similar a molduras de 

quadros, cordas, buchas, fitas adesivas ou martelos, que também são utilizados 

para pendurar quadros, mas se tornam similares a outros itens quanto à função, 

isto é, são utilizados com os outros acessórios para fixar quadros. Um outro 

exemplo seria o de uma livraria. Nas livrarias, também, podemos encontrar o 

mesmo princípio de similaridade: os livros são organizados por diferentes áreas 

de estudo em diferentes seções na loja: livros de literatura, história, auto ajuda ou 

culinária. No entanto, podemos encontrar, também, livros didáticos, por exemplo, 

junto com lápis, canetas, cadernos e apontadores de lápis. Continua havendo o 

princípio de similaridade entre livros e os outros itens: todos são usados para o 

mesmo fim. 

Kövecses (2009) afirma que, além das categorias baseadas no princípio da 

similaridade, temos, também, as categorias baseadas nos frames. Dessa maneira, 

as categorias poderiam ser organizadas com base nas coisas que, de um modo 

geral e frequente, se complementam em nossas experiências. Voltando ao 

exemplo dos pregos e das seções apresentado por Kövecses quando utilizamos 

todos os acessórios para pregar quadros, junto com os pregos, estamos 

sinalizando que todas as coisas utilizadas tinham um propósito comum e, assim, 

são colocadas em uma única categoria: a categoria dos frames, porque os 

elementos unidos terão significados comuns. Fazendo um paralelo com os 

exemplos vistos anteriormente, podemos afirmar que as diferenças na produção 

de significados entre culturas, e até mesmo dentro da mesma cultura, podem 

produzir diferenças no uso das categorias e da linguagem em geral.

De acordo com Fillmore (2009), a semântica de frames proporciona uma 

perspectiva diferente para compreender o sentido das palavras, assim como para 

caracterizar os princípios usados na criação de novas palavras e sintagmas, 

acrescentar sentidos novos às palavras e combinar os significados dos elementos 

de um texto a fim de se chegar ao seu sentido final. Com o conceito de frame,

pode-se explicar qualquer sistema de conceitos relacionados de tal modo que, 
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para entender qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura na qual se 

enquadram; quando um dos elementos dessa estrutura é introduzido em um texto, 

ou em uma conversa, todos os outros elementos serão disponibilizados 

automaticamente. Segundo Fillmore (2009, p.25):

A palavra frame abarca um termo amplo que abriga um conjunto 
de conceitos conhecidos na literatura sobre compreensão da 
linguagem natural e que podem ser denominados: “esquema”, 
“script”, “cenário”, “estruturação ideacional (“andaimento”), 
“modelo cognitivo, ou “teoria do senso comum”.

A semântica de frames enfoca mais o aspecto semântico/lexical do sentido 

de uma palavra, em um quadro culturalmente coerente da experiência, do que a 

natureza do quadro em si, como é o caso dos outros conceitos por ele 

mencionados (como script e modelo cognitivo, entre outros). Nessa perspectiva, 

palavras, segundo Fillmore (2009), representam categorizações semânticas de 

experiências, sendo que uma dessas categorias baseia-se em uma situação 

motivadora que ocorre em determinado contexto de conhecimento e de 

experiência. Quanto ao significado das palavras, pode-se pensar na semântica de 

frames como um esforço para entender as razões que levam uma comunidade de 

fala a criar determinada categoria para representar uma palavra.

Há estruturas cognitivas maiores capazes de fornecer um novo nível de 

papéis semânticos, em termos das quais poderíamos caracterizar domínios 

lexicais inteiros semanticamente. Como exemplo, temos o domínio “evento 

comercial” (FILLMORE, 2009, p.31): os elementos da seguinte cena 

esquemática, por exemplo, incluem uma pessoa interessada em trocar 

mercadorias por dinheiro (o Vendedor), as mercadorias que o Comprador podia 

ou tinha adquirido (as Mercadorias) e o dinheiro obtido pelo vendedor (o 

Dinheiro). Utilizando-se os termos desse modelo como exemplo, Fillmore (2009) 

diz, então, que o verbo “comprar” enfoca as ações do Comprador com relação às 

Mercadorias, deixando em segundo plano o Vendedor e o Dinheiro; que o verbo 

“vender” enfoca as ações do Comprador com relação às Mercadorias, deixando 
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em segundo plano o Comprador e o Dinheiro; que o verbo “pagar” enfoca as 

ações do Comprador, tanto com relação ao dinheiro quanto ao Vendedor. 

Deixando em segundo plano as mercadorias, e assim por diante, teríamos verbos 

como “gastar”, “custar”, “cobrar” e diversos outros verbos em posição que se 

pode entender como sendo mais periférica em relação a outros verbos. Podemos 

argumentar, aqui, que não se pode afirmar que alguém compreenda os 

significados desses verbos sem que conheça os detalhes do tipo de cena que 

desenvolveu o contexto ou a motivação das categorias que tais palavras 

representam. Ao utilizar o termo frame, portanto, para indicar a maneira 

estruturada como a cena é lembrada ou apresentada, podemos dizer que o frame

estrutura os significados das palavras, e que a palavra “evoca” o frame.

Fillmore (2009) apresenta um outro tipo de frame que é o enquadre da 

situação de comunicação. Para o autor, quando compreendemos uma 

manifestação linguística, podemos empregar nossas habilidades tanto para 

atribuir esquematizações às fases ou aos componentes “do mundo” que o texto 

pode caracterizar, quanto para criar esquemas para mostrar a situação na qual 

essa manifestação linguística está sendo produzida. Os “frames interacionais” 

estão relacionados ao modo como conceptualizamos o que está acontecendo 

entre o falante e o ouvinte, ou entre o autor e o leitor. 

Muitas vezes, o frame ou o contexto no qual o significado de uma palavra 

é definido e entendido é composto por uma parte bastante significativa da cultura 

que nos rodeia, e essa compreensão do contexto é melhor entendida como um 

“protótipo” do que como a descrição de um conjunto de suposições sobre como é 

o mundo (DOWING, 1977; LAKOFF, 2002). Segundo os autores, quando 

tentamos estabelecer uma denominação para uma palavra, é conveniente 

construir uma definição simples para ela, deixando que a complexidade dos 

ajustes que ocorrerão entre os usos da palavra e as situações do mundo real sejam 

atribuídas aos detalhes do protótipo do frame contextual.

Um exemplo apresentado por Fillmore (2009, p.33) é o da palavra órfão. 

A palavra “órfão”, para o autor, poderia ser definida como uma criança, cujos 
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pais não estão mais vivos e essa categoria poderia ser entendida, então, como 

sendo motivada dentro de um determinado tipo de contexto: inferimos que as 

crianças dependem de seus pais para serem cuidadas e educadas, e os pais 

aceitam a responsabilidade de oferecer tal cuidado e atenção sem questionar esse 

fato. Uma pessoa que não tenha mais os pais será cuidada pela sociedade, mas só 

até uma certa idade. A categoria “órfão” não incorpora ao seu significado 

informação alguma que indique a idade correta para que pudéssemos chamar 

alguém de órfão, pois tal entendimento faz parte do protótipo contextual: 

poderíamos estabelecer os vinte anos como uma idade em que um jovem não 

precisaria mais da orientação da sua família como fonte principal. Essa 

informação contextual determina o fato de que não seria apropriado usar a 

palavra “órfão” para esse jovem, não sendo necessárias outras informações.  

Analisemos a palavra “ceia”, referente a uma categoria que deve ser 

ajustada a um contexto de instituições e de práticas. Entender essa palavra 

significa entender que na cultura da sociedade brasileira são feitas cinco refeições 

por dia, em horários estabelecidos de modo mais ou menos convencional, sendo 

que a última refeição é feita antes de dormirmos; uma refeição leve, e que 

consiste de um cardápio adequado para suprir essa necessidade e cujos detalhes 

dependem dos gostos das diferentes comunidades. Mesmo que uma das três 

condições descritas acima esteja ausente, os falantes nativos ainda podem usá-la. 

O fato de alguém poder passar a madrugada trabalhando, sem dormir, e ter feito 

uma refeição leve por volta das onze horas da noite mostra, de maneira clara, que 

o aspecto “refeição antes de dormir” da categoria não é um aspecto obrigatório. 

Se resolvermos fazer uma refeição leve no meio da noite enquanto trabalhamos, 

não altera o significado da palavra “ceia” como é reconhecido pelos brasileiros.

Podemos verificar, após a análise dos dois exemplos, que a palavra nos 

oferece uma categoria que pode ser usada em vários contextos diferentes, cuja 

abrangência é determinada pelos múltiplos aspectos de seu uso prototípico –

sobre os tipos de ambientes ou de contextos através dos quais uma determinada 

comunidade considerou importante disponibilizar tais categorias aos seus 
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participantes, com base nas práticas e experiências que possibilitaram o 

surgimento dos contextos (KÖVECSES, 2009).

Um frame, da maneira como esta noção é empregada na descrição de 

significados linguísticos, é um sistema de categorias estruturado de acordo com 

um determinado contexto motivador. Algumas palavras existem para facilitar o 

acesso ao conhecimento de tais frames aos participantes do processo 

comunicativo e, simultaneamente, servem para apresentar uma categorização que 

pressupõe a validade desse “enquadre” (KÖVECSES, 2009).

O contexto motivador é, portanto, um conjunto de conhecimentos, um 

padrão de práticas ou a história de alguma instituição social dentro dos quais a 

criação de uma categoria específica na história de uma comunidade específica se 

torna inteligível (KÖVECSES, 2009).

Neste estudo, o frame é considerado em um sentido tanto semântico 

quanto contextual. No capítulo anterior, ao tratar da metáfora “NAÇÃO É UMA 

FAMÍLIA”, exploramos como os elementos do domínio fonte “família” são 

projetados para o domínio alvo “nação”. Podemos, portanto, pensar o domínio 

fonte “família” como um frame semântico e contextualmente definido. No 

presente capítulo, vamos nos deter, mais especificamente, nos desdobramentos 

de sentidos contextuais do elemento “PAI” no modelo cognitivo de família. 

Esses diversos sub-modelos de “PAI” serão, em nossa análise, tratados como 

frames, os quais, ao nosso ver, desempenham importante papel nas configurações 

de poder na esfera política.

2.5 - Frames: os modelos cognitivos de “Pai”

A metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA tem como 

desdobramento cognitivo da metáfora conceptual o ESTADO É PAI. Dentro 

dessa família, o estado (frequentemente representado, metonimicamente, como a 

figura do presidente da república) assume o papel do Pai.
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Esse “PAI” pode assumir diferentes configurações discursivo/cognitivas 

que, para fins de nossa análise, serão configuradas como frames: 1- frame do Pai 

Severo; 2- frame do Pai Cuidador/Educador; 3- frame do pai 

Provedor/Autoritário, foco central do presente estudo.

Nos discursos, esses frames, ou enquadramentos, se manifestam em 

diferentes narrativas, a que chamaremos, seguindo Mussolf (2004), de 

“cenários”.

1- O frame do Pai Severo (the strict father) 

Podemos comparar um núcleo familiar tradicional a estratégias utilizadas 

pelo Estado que se torna o ESTADO PAI. Nesta pesquisa, há um cenário 

dinâmico que gira em torno do elemento PAI, representado pelas relações 

baseadas no conceito de autoridade e no conceito do mestre. 

Segundo O Dicionário Analógico (Azevedo, 2010)6, o termo “autoridade” 

está semanticamente associada a: poder, força, mando, mão, pulso, braço, rédea, 

poderio, senhorio, influência, patronato, soberania, supremacia, governo, ordem 

de coisas, crédito, prestígio, alçada, direito, direito divino, direitos dinásticos, 

autoritarismo, absolutismo, comando, império, domínio, dominação, ditadura, 

tirania e oligarquia. Todos esses conceitos podem ser relacionados ao frame de 

PAI SEVERO. Por sua vez, “mestre” associa-se a: ensinador, treinador, 

adestrador, tutor, diretor, mentor, professor, guia pioneiro, iniciador, doutrineiro 

e maestro.

Os modelos que os quais podemos relacionar ao frame de PAI 

CUIDADOR /EDUCADOR, que, segundo Lakoff (2004), junto com o frame de 

6 Partindo do princípio que frame, seguindo Mussolf (2004), configura-se como o conjunto 
semanticamente coerente formado por conceitos relacionáveis a um campo da experiência, lexicalmente 
instanciados, recorremos a um dicionário analógico para verificarmos, ali, os termos indicados como 
pertinentes aos frames de “autoridade” (para pai severo) e “mestre” (para pai educador).
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PAI SEVERO, representa dois modelos diferentes de família, na sociedade 

americana.

Lakoff (1996, 2004) distingue dois sistemas de extensões da metáfora da 

Família, que se opõem nas conceptualizações de nação na política americana. O 

mapeamento básico UMA NAÇÃO É UMA FAMÍLIA oferece um modelo 

cognitivo de referência, que, nas palavras de Lakoff, “nos permite raciocinar 

sobre a nação com base no que sabemos sobre a família” (1966, p. 34) 

O pensamento e o discurso político nos Estados Unidos, segundo Lakoff, 

são, de fato, dominados por duas versões, que competem entre si, de um 

mapeamento geral envolvendo “PAI”. Esses dois modelos de pai seriam o PAI 

SEVERO e O PAI CUIDADOR/EDUCADOR, que “induzem dois sistemas 

correspondentes de crenças morais e desta maneira apresentam visões de mundo 

dos conservadores e dos liberais” (2004, p. 64). Lakoff ressalta que as pessoas, 

frequentemente, operam combinações e subvariações desses dois modelos 

básicos, mas defende a ideia de que tais modelos estão no centro de tais variações 

conceptuais que determinam, sobremaneira, os pensamentos conservador e 

liberal nos E.U.A. Essa visão proposta por Lakoff foi questionada por Goatley 

(2007), que não acredita em modelos tão dicotômicos (liberal X conservador) 

para caracterizar o pensamento político americano. No entanto, o que interessa à 

presente pesquisa é como os modelos propostos se associam ao frame de PAI -

com seus sub-frames -, e como este emerge e relaciona-se à metáfora conceptual 

mais abrangente NAÇÃO É FAMÍLIA.  

Nesta seção, definiremos o que poderia ser visto como as obrigações do 

PAI SEVERO em relação a sua família, assim como a abrangência da sua 

autoridade para estabelecer parâmetros para que essa funcione de acordo com 

diretrizes morais rigorosas.

Segundo Lakoff (1996), o Pai Severo ensina a seus filhos a diferença entre 

o bem e o mal, estabelecendo regras rígidas para nortear seu comportamento e, 

também, a punição provável se as regras não forem seguidas. Os filhos que 

agirem conforme as regras receberão de volta amor e apreço pela atitude 
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cooperativa. No entanto, as crianças não devem ser mimadas, porque se tornarão 

dependentes para o resto da vida e não aprenderão os valores morais necessários. 

As crianças devem respeitar e obedecer a seus pais, não somente para sua própria 

segurança, mas também para construir seu caráter e, assim, fortalecer sua 

autodisciplina e autoconfiança. 

Nesse enquadre, o amor e a orientação dos pais são parte essencial da vida 

familiar, mas não deverão suplantar a autoridade dos pais, que são uma expressão 

de amor e cuidado - um amor seguro e, ao mesmo tempo, severo. Autodisciplina, 

autoconfiança e respeito pela autoridade legítima são conceitos essenciais que, 

segundo este modelo, uma criança deve aprender. Um adulto maduro se torna 

autossuficiente quando aplica o conceito de autoconfiança para alcançar seu 

interesse próprio. A sobrevivência é uma questão de competição, sendo que 

somente no exercício da autodisciplina, uma criança pode ter sucesso na 

competição. 

A figura do PAI SEVERO estabelece que o exercício da autoridade seja 

moral, isto é, faz parte do sistema de valores morais premiar a obediência e punir 

a desobediência.  A competição é um ingrediente primordial neste cenário, pois 

leva-nos a descobrir quem segue os valores morais, quem é autodisciplinado e 

merece ser bem sucedido, e quem está mais bem equipado para sobreviver e lutar 

em um mundo cheio de dificuldades. A competição é moral: é uma condição para 

o desenvolvimento e sustentação do “tipo certo de pessoa”. Temos, então, neste 

modelo, que pensar que tipo de mundo deveríamos ter para produzir essas 

pessoas certas? Seria necessariamente um mundo em que algumas pessoas seriam 

e mereceriam ser melhores do que outras? 

No sistema hierárquico (LAKOFF, 1996), algumas pessoas têm autoridade 

sobre as outras e essa autoridade é legítima. Essa escala hierárquica legitima um 
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esquema de poder em que o PAI SEVERO atribui a seus escolhidos a 

mesma responsabilidade de apoiar e proteger os que estão abaixo deles, 

legitimando sua autoridade.

Segundo Lakoff, (1996), a autoridade moral de um estado poderá ser 

configurada metaforicamente como a autoridade paternal em uma família. A 

legitimidade da autoridade moral se origina:

(1) “da inabilidade da pessoa sujeita à autoridade moral para saber o que é 

melhor para si e para a comunidade e de agir para obter o que é o melhor para 

todos;

(2) da figura de autoridade representando os melhores interesses da comunidade 

e das pessoas sujeitas à autoridade e que age para defender esses interesses;

(3) da habilidade da figura da autoridade para saber o que é melhor para a 

comunidade e para as pessoas sujeitas à autoridade;

(4) o reconhecimento social de que a figura da autoridade tem responsabilidade 

pelo bem-estar da comunidade e das pessoas sujeitas à autoridade” (LAKOFF, 

1996, p.77).7

Na representação do Pai Severo (Lakoff, 1996, p.81), “as metáforas da 

ordem moral desempenham um papel essencial. A metáfora da Ordem Moral tem 

consequências que legitimam uma certa classe de relações de poder como 

naturais, e portanto, morais.” A Ordem Moral coloca seu foco em questões de 

superioridade natural. Os ricos são, não somente mais poderosos do que os 

pobres, mas também têm autoridade sobre os pobres, tendo assim a 

responsabilidade de dizer aos que estão sob o seu comando como viver.

Lakoff (1996, p.89) afirma que a metáfora da Essência Moral é, também, 

uma parte significativa do repertório moral no modelo do Pai Severo. Ela tem 

7 Moral authority is patterned metaphorically on parental authority, and so let us begin with the family. 
The legitimacy of parental authority comes from (1) the inability of the child to know what is in the best 
interests of himself and the family and to act in those best interests, (2) the parent´s having the best 
interests of the child and the family at heart and his acting on those best interests, (3) the ability of the 
parent to know what is best for the child, and (4) the social recognition that the aren’t has responsibility 
for the well-being of the child and the family. (LAKOFF, 1996, p.77)
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raízes profundas em nosso sistema conceptual e é usada para definir virtudes e 

vícios de vários tipos. Ela é especialmente prioritária no frame do Pai Severo 

porque a importância da disciplina para formar e fortalecer o caráter é 

fundamental.8

Finalmente, é destacada a moralidade como educação inserida no sistema 

do Pai Severo que especifica quando a ajuda às pessoas é moral. A ajuda nunca 

será moral se interferir na perpetuação da autodisciplina e da responsabilidade, 

pois isso, caso aconteça, pode levar à dependência e à fraqueza moral. 9

Segundo Lakoff (1996, p. 97), “na perspectiva desse tipo de pai é imoral 

dar às pessoas coisas que elas não ganharam com o seu esforço próprio. Se as 

pessoas ganham coisas sem esforço, elas não desenvolvem a disciplina e tornam-

se dependentes e sem valores morais.” Podemos identificar, nesse modelo, o 

peregrino que vem para o Novo Mundo e trabalha arduamente para merecer um 

pedaço de terra e ferramentas para plantar seu próprio alimento. É essa 

mentalidade que está presente no conceito central no imaginário americano, o de 

self-made man, aquele que trabalha e prospera por seus próprios méritos. Os 

programas sociais, consequentemente, são considerados imorais porque tornam 

as pessoas dependentes. Promover programas sociais, portanto, é imoral para o 

Pai Severo: ele é contra tais programas sociais que têm como objetivo “tomar 

conta das pessoas”.

Na perspectiva do PAI SEVERO, a recompensa e a punição são efetivas 

em promover a aprendizagem. Logo, dar carinho como prêmio e punir em nome 

da disciplina podem ter um propósito moral de ensinar autodisciplina ou 

8 The metaphor of Moral Order fits naturally with the metaphor of Moral Authority, as well as with the 
literal parental authority central to the Strict Father family. But this does not merely legitimize power 
relations, since those in ta position of moral authority also have a moral responsibility for the well-being 
of those they have authority over.( LAKOFF,1996, p.89)

9 In such a case, helping would be immoral, since it would encourage moral weakness.(LAKOFF, 1996, 
p.97)
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responsabilidade. O amor, portanto, não deve ser incondicional: ele deve ter a 

função de autoridade, força e disciplina. 

2- O frame do Pai Cuidador /  Educador (the nurturing father)10

Segundo Lakoff (1996), neste tipo de frame, o pai proporciona a seus filhos a 

experiência de serem cuidados, de terem seus desejos de serem amados 

satisfeitos, de viverem da maneira mais feliz possível e ter essas interações 

mútuas e cuidados significativos.

Para Lakoff (1996), dentro desse modelo, as crianças se desenvolvem melhor 

quando seu relacionamento com as outras pessoas é positivo, quando contribuem 

para a sua comunidade e quando conseguem desenvolver seu potencial e 

encontrar alegria na vida. As crianças se tornam responsáveis, autodisciplinadas 

e autoconfiantes, porque são cuidadas e respeitadas e porque cuidam dos outros. 

Segundo Lakoff, (1996, p. 109) “apoio e proteção fazem parte da educação e 

essas crianças pedem força e coragem a seus pais. A obediência das crianças se 

origina do amor dos filhos por seus pais, e não do medo de serem punidas.”11

A comunicação aberta, de duas vias, mutuamente respeitosa, é crucial. Para 

que a autoridade dos pais seja legítima, eles devem explicar a seus filhos de que 

maneira suas decisões estão a serviço da causa da proteção e da educação. O 

questionamento dos pais por seus filhos é positivo, porque estes últimos precisam 

saber a razão dos pais fazerem o que estão fazendo. Os filhos têm sempre boas 

ideias que devem ser levadas em consideração e todos os membros da família 

10 A tradução literal de “nurture” seria “nutrir”. Portanto, nesse sentido, a nurturing father seria aquele 
que dá alimento a seus filhos. Entretanto, o sentindo aqui evocado é metafórico e assim definido pelo 
Oxford English Dictionary online: “help or encourage the development of” e “care for and protect 
(someone or something) while they are growing”. Nesse sentido, propomos, em português o termo Pai 
cuidador/ educador.

11 Support and protection are part of nurturance, and they require strength and courage on the part of 
parents. The obedience of children comes out of their love and respect for their parents, not out of the fear 
of punishement. (LAKOFF, 1996, p.199)
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devem fazer parte da tomada de decisões. Os pais, porém, são responsáveis pela 

última palavra e isto deve ficar claro (LAKOFF, 1996).

Embora o modelo do Pai Cuidador/Educador, de acordo com Lakoff 

(1996), seja muito diferente do modelo do Pai Severo, há uma coisa em comum: 

ambos assumem que o sistema de criação irá ser reproduzido pela criança no 

futuro. No modelo do Pai Severo, a disciplina é incorporada para que a criança, 

quando for adulta, possa ter autodisciplina e a habilidade de disciplinar os outros. 

No modelo do pai Cuidador/Educador, no entanto, a educação será incorporada 

para que a criança eventualmente se torne um educador, no sentido em que 

poderá cuidar de si e dos outros. 

Lakoff (1996) afirma que os mecanismos pelos quais os diferentes 

modelos de pais implementam a disciplina mostram diferentes suposições sobre 

as crianças, em particular, e adultos em geral. O modelo do Pai Cuidador/ 

Educador nos mostra que as crianças aprendem através de sua ligação com seus 

pais e que esses laços devem ser de segurança e amor. Se as crianças se tornarem 

educadoras, elas desenvolverão uma consciência social. Para isso, elas devem se 

tornar socialmente conscientes, aprender a fazer questionamentos honestos, além 

de análises sinceras para saberem o que não é tão agradável sobre elas próprias e 

sobre seus pais, com o objetivo de melhorar a si próprias e ter um entendimento 

realista sobre quem são e como são seus pais. Por essa razão, pais educadores 

encorajam o questionamento, o autoexame e a abertura da mente. Tudo isto é 

visto como necessário para o desenvolvimento de uma pessoa socialmente 

consciente.

Como o mundo deve ser para as pessoas se desenvolverem e prosperarem? 

Na visão do Pai Cuidador/Educador, o mundo deve ser tão estimulante quanto 

possível, e as pessoas devem responder positivamente a uma atitude educadora. 

Deve ser um mundo que encoraja as pessoas a desenvolverem seu potencial e as 

ajuda quando for necessário. E é nesse mundo que aqueles que são ajudados 

sentem que devem ajudar os outros e levam adiante essa responsabilidade. Deve 

ser um mundo governado na maior parte do tempo pela empatia, em que os 
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fracos que precisam de ajuda o conseguem dos mais fortes, que estão sempre 

dispostos a oferecê-la.

O frame do Pai Cuidador/Educador define uma atitude moral para o 

mundo. É com base em postulados sobre a natureza humana que se definem 

como as crianças aprendem e quando as pessoas têm o comportamento correto. 

Lakoff (1996, p.112) afirma que “se o mundo tiver um ambiente hospitaleiro 

para o desenvolvimento de tais pessoas, então teremos uma responsabilidade 

social para que tal mundo seja possível.” 

A responsabilidade civil começa com a criação das crianças. Isso inclui a 

responsabilidade de evitar o que é prejudicial. As crianças não devem ser 

educadas através de um sistema de premiações ou punições e, principalmente, 

através de punições corporais. Se as crianças aprenderem que o abuso, punição e 

violência são maneiras de impor autoridade e impor respeito, elas irão reproduzir 

este comportamento e o resultado será uma sociedade violenta. 

Lakoff (1996, p.113) diz também que “a negligência, que é a privação do 

cuidado, tem um efeito parecido com o abuso: a criança que não é cuidada, 

certamente não será capaz de cuidar e respeitar outras crianças.”12 A cooperação 

deve ser enfatizada e não a competição. A competição selvagem favorece o 

comportamento agressivo, que será reproduzido mais tarde na vida. Para 

exercitar o lado não agressivo da competição é necessária maestria, que é 

desenvolvida naturalmente quando utilizamos a educação cuidadosa e o incentivo 

construtivo. 

A interdependência não é uma relação hierarquizada. Para aumentar os 

benefícios da interdependência e cooperação, relações hierárquicas devem ser 

minimizadas. A autoridade legítima deve ser uma consequência da educação 

responsável da sabedoria, do julgamento justo, da empatia, etc.; a autoridade não 

deve decorrer da dominação. Essas são exatamente as práticas opostas de criação 

12 Neglect, the depriving of needed  nurturance, has an effect like that of abuse; a child not cared for and 
respected will not respect and care for others. (LAKOFF, 1996, p.113)
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do modelo do Pai Severo. O mundo que o Pai Cuidador/Educador procura criar 

tem propriedades opostas àquelas do Pai Rigoroso (LAKOFF, 1996).

Dessa forma, todas essas características detalhadas por Lakoff acerca dos 

modelos do Pai Severo e do Pai Cuidador/Educador são projetadas para o modelo 

idealizado de Estado (ESTADO É PAI), dentro da metáfora conceptual mais 

abrangente NAÇÃO É FAMÍLIA. Nessa perspectiva, de acordo com Lakoff 

(1996), o Estado CONSERVADOR evocaria o modelo do PAI SEVERO e o 

Estado LIBERAL o modelo do PAI CUIDADOR/EDUCADOR. Apesar de 

Lakoff, na obra de 1996, não mencionar os partidos políticos que abraçam cada 

um desses modelos, no livro Don’t think of an elephant (2004), ele já relaciona

os modelos do Pai Severo ao Partido Republicano e o do Pai Cuidador/Educador 

ao Partido Democrata. 

3- Frame do Pai Provedor / Autoritário

O cenário proposto para a análise da metáfora o ESTADO É PAI está 

apoiado pelos frames do PAI SEVERO e do PAI CUIDADOR / EDUCADOR 

(LAKOFF, 1996, 2004), no modelo político americano. O frame do PAI 

PROVEDOR/AUTORITÁRIO é por nós introduzido, por acreditarmos que ele 

represente um modelo cognitivo que se adeque, com mais propriedade, ao 

cenário político brasileiro na era Lula. Associando a noção de frame a processos 

de categorização, o conceito de pai, neste estudo, portanto, terá o frame 

idealizado do PAI PROVEDOR / AUTORITÁRIO, que é aqui definido como o 

chefe da família que cuida, protege e provê recursos a seus filhos, e que 

justamente, por ser o provedor, impõe as regras e limites na família de modo 

autoritário. O pai provedor/autoritário é representado, nesta pesquisa, pela figura 

do presidente Lula.

Há algumas características do Pai Severo podem ser projetadas em nossa 

caracterização do Pai Provedor/Autoritário. Quando Lakoff (2004) elabora o 
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modelo do Pai Severo, o mundo é descrito como um lugar perigoso para se viver, 

porque é muito competitivo e, assim, sempre haverá vencedores e perdedores. As 

crianças precisam ser disciplinadas para aprenderem a fazer o que é certo. Assim, 

o que o mundo necessita é de um pai que seja forte e que possa proteger a família 

nesse mundo perigoso e ensinar às crianças a diferença entre o bem e o mal. Para 

isso, as crianças precisam ser obedientes, porque o Pai Severo é a autoridade 

moral para ensinar o que é o bem e o que é mal; ele poderá, inclusive, punir as 

crianças quando não estão fazendo o que é certo (LAKOFF, 1996).

O Pai Provedor / Autoritário, da mesma forma, se apresenta como o pai 

forte, protetor de seus filhos (os eleitores) mostrando-se o defensor do bem. No 

entanto, essa figura do pai que protege, provê e que exerce o seu controle por 

meio de vínculos sócio-afetivos não aparece no modelo americano. Esse tipo de 

pai irá fazer uso de ações populares, e algumas vezes populistas, para mostrar 

que sabe o que é bom ou não para a sociedade. Esse papel reforça sua figura de 

provedor e justifica algumas ações e posturas autoritárias que ele possa ter em 

relação aos seus eleitores. Vale notar que a autoridade é exercida em forma de 

controle obtido como retribuição, por partes dos cidadãos/cidadãs, pelo que é 

provido/recebido, e não de um autoritarismo que emerge da coerção e opressão 

diretas.

No caso do Pai Severo, a disciplina interna que cada criança (eleitor) deve 

ter para enfrentar o mundo competitivo irá ser uma qualidade fundamental para 

aqueles que desejem prosperar (LAKOFF, 2004). No modelo do pai 

provedor/autoritário, a prosperidade virá para aqueles que seguirem seu líder, 

apoiarem suas ideias e, principalmente, mantiverem uma atitude pouco 

questionadora quanto aos métodos adotados para governar. A obediência, neste 

último modelo, apoia-se não na força, mas na dependência, e deve ser premissa 

para aqueles que serão protegidos e receberão benesses do governo. No caso do 

governo Lula, haveria os programas sociais, como o Bolsa-Família, Minha Casa, 

Minha vida, entre outros que, apesar de seus benefícios sociais inquestionáveis, 

contribuiriam para a manutenção do que vemos aqui como “autoridade”.
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No modelo de família do Pai Educador/Cuidador, a figura do pai e da mãe 

são igualmente relevantes. As crianças nascem boas e reconhece-se que podem 

fazer do mundo um lugar melhor (LAKOFF, 2004). Essa visão, para o pai 

provedor/autoritário, foco desta pesquisa, é parcialmente abandonada. Parece ser 

mais vantajoso manter a relação familiar de proteção do que criar condições para 

que os filhos se tornem independentes. O tipo de proteção que o cidadão eleitor 

emancipado e autônomo esperaria do seu governante é aquela sob a qual leis de 

segurança fossem prioritárias, o sistema de saúde público fosse eficiente e todos 

pudessem ter acesso à moradia e à alimentação, sem falar das questões 

educacionais que poderiam realmente proporcionar a emancipação social no país. 

Os cidadãos eleitores deveriam, também, estar bem informados quanto aos seus 

direitos civis, às questões de sustentabilidade e ter como prerrogativa 

fundamental o direito às escolhas individuais e à liberdade. Essa, segundo, 

Lakoff (2006) seria a visão de “proteção” emancipatória coerente com o frame do 

Pai Cuidador/Educador.

O que parece favorecer a manutenção da política com base no frame do 

Pai Provedor/Autoritário no modelo brasileiro é que os eleitores, na sua maioria, 

parecem não votar seguindo o que realmente seria de seu interesse a médio/longo 

prazo (as ações apontadas no parágrafo anterior, por exemplo), mas votam em 

políticos que, socioafetivamente, se aproximam de valores com as quais eles se 

identificam (LAKOFF, 2004). Desse modo, não parece difícil, com a ajuda de 

marketing político, criar a imagem do pai salvador, do protetor, do provedor que 

irá salvar os mais necessitados, mas que, ao mesmo tempo, não abandonará seus 

filhos ricos, fechando os olhos, na maior parte das vezes, para os seus deslizes. 

A metáfora da família facilita a aproximação entre o Pai 

Provedor/Autoritário e seus filhos, sendo medidas populistas são aceitas pela 

sociedade como parte do jogo político: para os que estão socialmente em 

desvantagem, a proteção se manifesta, principalmente, através dos programas 

sociais. O Pai Provedor/Autoritário toma a posição do pai afetivo, do amigo de 

todos, e muitas das ações passam a ser conduzidas pela emoção (pathos). Seu 
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discurso é emotivo, mas suas ações são objetivas e motivadas, principalmente, 

pela manutenção de seu posicionamento político. 

O Pai Provedor/Autoritário é reconhecido como um político populista. 

Segundo Leite (2011), o populismo ocorreu, com mais força, na América Latina, 

entre as décadas de 1930 e 1960. Para o autor, líderes carismáticos marcam a 

ascensão da política populista. Esses líderes, muitas vezes, não permitem o uso 

de intermediários ideológicos ou partidários e se apoiam na “defesa dos 

interesses nacionais” como uma alternativa às tendências políticas de sua época, 

sejam elas tradicionalistas, oligárquicas, liberais ou socialistas. O que esses 

líderes querem é fazer com que o povo acredite na figura deles acima de qualquer 

outro ideal.  

Os governantes populistas parecem dar maior atenção às necessidades das 

classes socialmente e financeiramente menos favorecidas. Líderes populistas se 

apresentam como “defensores do povo”, sempre dispostos a defendê-lo dos 

“inimigos da nação”. Leite (2011, p. 2) afirma, ainda, que “o populismo permitiu 

a participação política de grupos sociais que, historicamente, foram 

completamente marginalizados das arenas políticas latino-americanas. Contudo, 

esse tipo de ação das camadas populares junto ao Estado não pode ser 

confundido com o exercício da democracia plena”.

Nos governos populistas, além do autoritarismo e do assistencialismo, há 

contradições como a de pregar a aproximação ao povo, mas, ao mesmo tempo, 

criar mecanismos de controle que favorecem o aparecimento de tendências 

políticas contrárias ao poder vigente. Assim, os governos populistas também são 

conhecidos pela desestruturação das oposições políticas e a troca dos “favores ao 

povo” pelo apoio, sem questionamentos, ao grande líder que conduz o país 

(LEITE, 2011).

Segundo o autor, alguns exemplos de experiências populistas na América 

Latina podem ser encontrados na ascensão dos governos de Juan Domingo Perón 

(1946 – 1955/1973 – 1974), na Argentina; Lázaro Cárdenas (1934 – 1940), no 
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México; Gustavo Rojas Pinilla (1953 – 1957), na Colômbia; e Getúlio Vargas 

(1930 – 1945/ 1951 – 1954), no Brasil. 

Lula, como Pai Provedor/Autoritário, age, de alguma forma, como um 

messias, que utiliza o populismo como suporte para algumas de suas ações. É 

inquestionável que o ex-presidente utiliza como ninguém as técnicas do pathos 

retórico, por ser exímio conhecedor das emoções do povo. Além disso, de um 

modo mais concreto, o governo Lula teve diversas políticas importantes 

direcionadas ao bem estar social: Luz para Todos, Bolsa Família, continuidade da 

gradual elevação do poder de compra do salário mínimo real, recusa à introdução 

de modificações no sistema previdenciário, ampliação do apoio aos pequenos 

agricultores, etc. Essas políticas, em seu conjunto, caracterizam o lado 

“provedor” do frame do Pai Provedor / Autoritário. Mas o que a grande massa de 

seguidores não tem consciência é que, segundo Lessa (2010), nada mudou no 

panorama distributivo de renda nacional:

Lula começou o governo com juro primário elevadíssimo e 
terminará seu mandato com o mais alto juro primário do planeta. 
A lucratividade dos bancos, que já era crescente no período FH, 
foi superada nos anos Lula [...] Lula optou por preservar o Brasil 
como Eldorado para os banqueiros por considerar que o maior 
medo popular estava na reaparição da inflação. Por outro lado, o 
sonho popular foi, para Lula, ampliar o acesso das famílias ao 
crédito para comprar à longo prazo eletrodomésticos, móveis e 
veículos. 

Como a família se endivida tendo presente o valor da prestação 
e não os juros embutidos, mecanismos como crédito consignado, 
desconto em folha, etc., combinados com esquemas de vendas 
atingiram o paroxismo de vender um automóvel para ser pago 
em 90 prestações sem entrada. (LESSA, 2010, em O Globo em 
19/12/2010)

O presente estudo analisará (Capítulo IV) como, nos discursos de e sobre 
Lula, a metáfora ESTADO É PAI manifesta-se discursivamente, evocando o 
frame do Pai Provedor/Autoritário.
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2.4- Algumas considerações metodológicas. 

A análise a ser desenvolvida tem como foco as marcas linguísticas 

metafóricas licenciadas pela metáfora conceptual NAÇÃO É FAMÍLIA 

(LAKOFF, 2002) no e sobre o discurso do presidente Lula e o modo como essa 

mesma metáfora é posteriormente empregada nos discursos da campanha para 

eleger a então candidata à presidente da República (Dilma Rousseff). Em um 

segundo momento, visa-se verificar de que maneira a metáfora O ESTADO É 

PAI representa um possível desdobramento da metáfora NAÇÃO É UMA 

FAMÍLIA, que se desdobra nos seguintes frames: o PAI SEVERO, o PAI 

EDUCADOR/CUIDADOR e o PAI PROVEDOR/AUTORITÁRIO 

O nosso corpus é constituído por fragmentos de discursos sobre e do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva. Os discursos sobre Lula foram retirados de 

livros, jornais, revistas, sites e blogs. Já aqueles produzidos pelo próprio 

presidente, que formam a maior parte do corpus, foram retirados do webiste da 

Biblioteca Virtual da Presidência na seção Discurso do Presidente da República”, 

Secretaria de Imprensa e Divulgação, em seus dois mandatos, de 2003 até 2010.

O critério de escolha dos jornais, revistas, sites e blogs não teve como 

propósito retratar o pensamento de correntes partidárias ou posições ideológicas 

de determinados segmentos sociais e políticos. A escolha do jornal “O Globo”, 

por exemplo, foi norteada pela grande circulação da publicação e pelo fato de 

muitos dos textos que aparecem nos resultados de buscas com a ferramenta 

Google ( por exemplo: Lula + Pai + Nação) terem sido publicados no dito jornal. 

No entanto, compartilhamos a visão que já é consenso, hoje, entre um grande 

número de analistas da linguagem (VAN DICK, 2002, por exemplo), a de que o 

discurso, especialmente em textos de divulgação e editoriais, estará sempre 

inserido dentro de algum viés ideológico. Em nossa análise, faremos 

considerações a esse respeito, toda vez que o aspecto ideológico do corpus se 

mostrar claramente relevante. 
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Os dados selecionados procuram retratar somente as marcas linguísticas e 

discursivas que corroboraram as duas metáforas conceptuais enfocadas: NAÇÃO 

É UMA FAMÍLIA E O ESTADO É PAI. A autora, embora tendo suas opiniões 

sobre os partidos e as figuras políticas mencionados nesta pesquisa, não pretende 

criticar ou apoiar comportamentos ou ações políticas, partidos ou ideologias, mas 

mostrar por meio dos dados analisados como as metáforas da família compõem o 

cenário político na sociedade brasileira. No entanto, mesmo com as precauções 

tomadas, não temos a ingenuidade de acreditar que o olhar da analista não irá, de 

algum modo, interferir, no teor da análise. É por essa razão que situamos a nossa 

pesquisa no paradigma qualitativo-interpretativista. 

O interpretativismo fundamenta-se na teoria interacionista simbólica e na 

teoria da construção social (LEWIS e GRIMES, 1999). Segundo Santana e 

Sobrinho (2007, p.3), ao contrário do contexto da pesquisa positivista, no 

interpretativismo:

o pesquisador e o fenômeno em estudo são interativos, ou seja, 
da mesma forma que a visão particular de um determinado 
pesquisador afeta a descrição de um fenômeno, o fenômeno em 
si afeta o pesquisador de maneira que a análise do mesmo sofre 
algumas modificações por causa dessa influência

Quanto à analise propriamente dita, procuramos desenvolver, no capítulo 

1,  um quadro teórico que fornecesse conceitos e unidades que pudessem servir 

como arcabouço analítico. Noções advindas da Retórica, como  pathos, ethos e 

logos, e mais tarde discutidas por Perelman e Olbrechts (1996), Charaudeau 

(2005), e Machado et al. (1977), como vimos no capítulo anterior,  apoiarão 

também a discussão dos dados.  

Para a identificação das marcas linguísticas metafóricas licenciadas pelas 

metáforas NAÇÃO É FAMÍLIA e ESTADO É PAI, partimos da noção de 

“incongruência semântica”, como proposta por Kittay (1989). 

Assim, num enunciado como, por exemplo, “os filhos dessa nação”, o 

termo “nação” têm um sentido básico, abstrato, que é incongruente com a 
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possibilidade de se ter filhos. Logo, a palavra “nação” está sendo usado 

metaforicamente e será considerada como uma marca linguística da metáfora 

conceptual “NAÇÃO É FAMÍLIA”.

Para a análise dos frames de PAI, que formam cenários dentro da metáfora 

conceptual ESTADO É PAI, a análise não ficou tão atrelada às marcas 

linguísticas metafóricas, uma vez que, para avaliar se estamos tratando de um 

modelo de PAI SEVERO ou de UM PAI CUIDADOR/EDUCADOR, um olhar 

mais avaliativo, e portanto, ainda mais interpretativista, faz-se necessário. No 

entanto, em nenhum momento, deixamos de pautar a análise nos pressupostos 

teóricos que fundamentam a pesquisa como um todo, advindos da Linguística 

Cognitiva e, principalmente, da Teoria Crítica da Metáfora, ambas discutidas no 

capítulo teórico. Além disso, todo o encaminhamento da análise foi norteado 

pelas perguntas de pesquisa apresentadas na introdução deste trabalho. 
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CAPÍTULO 3: A METÁFORA NAÇÃO É UMA FAMÍLIA NO 

DISCURSO POLÍTICO: ANÁLISE 

Lakoff (2002, p.154) afirma que a metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA 

existe como parte do nosso repertório conceptual padrão, sendo inconsciente e 

aceita pela maior parte das pessoas como expressão do senso comum. Neste 

capítulo, iremos analisar um corpus formado, essencialmente, por fragmentos de 

discursos do Presidente Lula e de textos jornalísticos que sobre ele falam, para 

investigar de que modo a visão conceptualizada de “nação como família” foi 

utilizada nos discursos de e sobre o governo Lula e na campanha eleitoral de 

Dilma Rouseff, em 2010. Vale notar que a construção da imagem de Dilma como 

“mãe” da nação é somente abordada analiticamente pelo fato de ser coerente com 

a metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, e por ter sido, com base em nosso 

corpus,  alavancada pelo próprio presidente Lula, cujo discurso é foco de nossa 

pesquisa.   

3.1- O domínio alvo: Nação x País

O Dicionário Houaiss (2009) define o termo nação como “agrupamento 

político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros 

respeitam instituições compartidas (leis, constituição, governo)”, “comunidade 

de indivíduos que, dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão 

unidos por identidade de origem, costumes, religião”. Podemos encontrar 

referências ao termo “nação”, com este sentido, em amostras retiradas da mídia 

em geral e do discurso do próprio Presidente da República: 

(1) Em breve, a Nação brasileira estará em êxtase”.
(“Estadão”,BlogDireitoeSociedade, disponibilizado em 
http://brasil.estadao.com.br, acessado em 03/06/2014)
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(2) Será um evento esportivo, sim, esse é o principal aspecto 
da Copa, mas também é uma oportunidade do Brasil se mostrar 
ao mundo, mostrar a força e a vitalidade da nação brasileira''
(“Uol Educação”, disponibilizado em 
http://blog.planalto.gov.br/dilma-copa-e-oportunidade-para-
mostrar-a-forca-e-a-vitalidade-da-nacao-brasileira, acessado 
em 12/07/2014)

(3) [...] as ideologias nacionalistas demarcam o 
pertencimento a uma nação ideal e vitoriosa
(“Blog Formação Geral”, disponibilizado em 
www.bibliotecadigital.unicamp.br, acessado em 07/07/2014)

(4) Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil: Assalto à nação e 
opressão ao povo já é marca registrada dos megaeventos 
(“A nova democracia”, disponibilizado em
www.anovademocracia.com.br, acessado em 08/09/2011)

(5) É preciso que as duas partes ouçam, para que possamos 
apostar que os nossos filhos e os nossos netos viverão em uma 
nação infinitamente mais tranqüila na relação entre a mulher e o 
homem, do que vivemos hoje.(Discurso do Presidente da 
República, Secretaria de Imprensa e Divulgação, 27/08/2003

(6) Ora, se a população de 90 milhões chega a 180 milhões, 
praticamente dobrando e, no mesmo período, a economia não 
cresce, o resultado que nós colhemos é o resultado do 
empobrecimento da nação brasileira.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 22/07/2004)

(7) [...] você estará comparando a formação de um ser 
humano, na sua plenitude profissional e intelectual, a uma outra 
obra qualquer que, por mais importância que tenha, não terá o 
resultado de futuro para a Nação que tem a formação cidadã, 
profissional de um ser humano.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 28/12/2005

(8) A Nação cobra soluções urgentes, trabalha por 
crescimento e progresso, mas sabe que a realização de suas 
aspirações requer esforço, disciplina e, muitas vezes, prazos 
mais longos de tempo. Ela compreende que é com muito 
trabalho e sacrifício – e não por milagre, da noite para o dia –
que se constrói verdadeiramente um país.

http://blog.planalto.gov.br/dilma-copa-e-oportunidade-para-mostrar-a-forca-e-a-vitalidade-da-nacao-brasileira
http://blog.planalto.gov.br/dilma-copa-e-oportunidade-para-mostrar-a-forca-e-a-vitalidade-da-nacao-brasileira
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/
http://www.anovademocracia.com.br/
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(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 10/01/2006)

(9) Ou seja, imaginem o milagre da sobrevivência, num país 
que já teve oportunidades extraordinárias no século passado, de 
se transformar numa grande nação, e cada vez mais as pessoas 
vão sendo escorraçadas para as periferias das cidades, dos 
campos, e cada vez mais essas pessoas vão sendo esquecidas 
pelo poder público.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 02/01/2007)

(10) Então, é preciso que a gente tenha um discurso enquanto 
nação. Nessa questão da agricultura e nessa questão da 
preservação ambiental, nós temos defeitos.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 03/07/2008)

(11) Uma nação que comprova na prática como as diferenças 
culturais podem contribuir para a construção de uma sociedade 
que busca sempre a harmonia e combate com rigor a 
discriminação e os preconceitos. Não só somos um povo 
misturado, como gostamos de ser um povo misturado. Daí vem 
grande parte de nossa identidade, de nossa força, de nossa 
alegria, de nossa criatividade e do nosso talento. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 02/07/2009)

(12) A covardia, a covardia, a covardia é muito grande neste 
país. Eu acho que nós estamos construindo uma outra nação, e 
eu estou dizendo isso no final do meu mandato.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 18/10/2010)

Podemos verificar, analisando os exemplos acima, que o termo nação, 

diferentemente de país, apresenta metáforas ontológicas, em um processo de 

personificação da nação, permitindo que a palavra nação possa ter características 

de uma pessoa (“nação é uma pessoa”): nação em êxtase [ex: (1)], força da nação

brasileira [ex: (2)], nação vitoriosa [ex: (3)], nação que tem a formação cidadã

[ex: (7).
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“País”, por sua vez, tem como definição, no Dicionário Houaiss (2009), 

“território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com 

história própria”, “qualquer região, terra ou território”, “área de limites 

indefinidos; terra, lugar”. Seguem alguns exemplos:

(13) Os Estados Unidos, é o exemplo mais conhecido de um 
com território descontinuo.
(país brainly.com.br, 18/07/2014)

(14) Quando olhamos para dentro de nosso país, vemos que 
alguns lugares são mais povoados do que outros.
(IBGE, 17/04/2014)

(15) Menos gente ainda está ansiosa para ver o maior evento 
esportivo do planeta acontecer em seu próprio país.
(“Veja”, 29/07/2014)

(16) [...] diante do impasse econômico, social e moral do país,
a sociedade brasileira escolheu mudar e começou, ela mesma, a 
promover a mudança necessária.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

(17) E eu acho que vocês prestam um serviço enorme à 
democracia do nosso país, mostrando aquilo que só os olhos 
mágicos de uma máquina e a competência profissional podem 
mostrar.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 08/01/2004)

(18) [...] e que agora estamos tentando consolidar com repasse 
de melhores condições para as prefeituras, nada mais é, meu 
caro Paulo, meu caro José do Carmo, meu caro Elói Pietá, do 
que o reconhecimento do papel que a prefeitura joga no país.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 27/12/2005)

(19) [...] o Nordeste tenha definitivamente a oportunidade de se 
equiparar, do ponto de vista dos investimentos e do ponto de 
vista do desenvolvimento, igual às regiões mais importantes do 
nosso país.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 16/01/2006)
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(20) [...] crescimento da agricultura é o que vai transformar o 
Brasil, finalmente, numa pátria economicamente forte e 
socialmente justa. Eu acho que é isso que vocês sonham, é isso 
que vocês querem, e é por isso que vocês aspiram e têm 
confiança neste País.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/06/2008)

(21) Trago às nações africanas a saudação amiga de todos os 
brasileiros, não apenas dos 66 milhões de afrodescendentes ou 
dos 7 milhões de árabes que vivem em meu país.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/07/2009)

Como podemos verificar, ao contrário do termo nação, que é usado tanto 

como metonímia do “conjunto de cidadãos de um país”, ou como uma metáfora 

de personificação (NAÇÃO É UMA PESSOA), “país” faz referência mais direta 

ao território, ao espaço ou até mesmo ao “container” onde a nação se situa. Isso 

pode ser evidenciado pelas preposições que precedem este termo:

dentro de nosso país [ex: (14)]

em seu próprio país[ex: (15)]

no país.[ex: (19)]

neste País.[ex: (20)]

em meu país.[ex: (21)]

Os substantivos “regiões” e “territórios” (exemplos apontados acima) 

marcam, também, o enquadramento espacial de “país”:

um país com território descontinuo.

regiões mais importantes do nosso país.
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3.2- O domínio fonte: a família

A menção direta à família faz parte dos discursos de Lula desde o início 

da sua carreira política, como pode ser comprovado no website da Biblioteca 

Virtual da Presidência.

A palavra família, no Dicionário Houaiss (2009), é definida como “um 

grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto (O pai, a mãe e os filhos), grupo de 

pessoas com ancestralidade comum, pessoas ligadas por casamento, filiação ou 

adoção, grupo de pessoas unidas por convicções ou interesses ou provindas de 

um mesmo lugar”.

Como podemos ver nas figuras abaixo, a família representa a união, grupos 

de pessoas ligadas pelo sangue, pelo casamento ou por convicções ou interesses.

Família tradicional

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia

Família com avós

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
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http://ministrosergiosilva.blogspot.com.br/2012/06/casamento-familia-na-pos-

modernidade_17.html

Família com pai

http://megbanhos.blogspot.com.br/p/curta-dos-tres.html

Família com mãe

http://mdemulher.abril.com.br/familia/ana-maria/quando-trocar-o-trabalho-pela-

familia

Famílias homoafetivas

http://ministrosergiosilva.blogspot.com.br/2012/06/casamento-familia-na-pos-modernidade_17.html
http://ministrosergiosilva.blogspot.com.br/2012/06/casamento-familia-na-pos-modernidade_17.html
http://megbanhos.blogspot.com.br/p/curta-dos-tres.html
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Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/

Fonte: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/20

Mesmo com as novas formas atuais de configuração familiar (isso sem 

contar com as chamadas famílias reconstituídas ou recasadas (Penso, Costa & 

Carneiro, 1992), o valor atribuído à família, de um modo geral, pela sociedade 

brasileira, ainda é muito significativo. Em um estudo sobre valores de 

adolescentes envolvendo a família, Wagner, Falcke e Meza (1997, p.7) afirmam 

que:

A família é o palco onde entram em cena, às vezes de forma 
dramática, as mais genuínas experiências de afeto, prazer, dor, 
medo, e tantas outras emoções que favorecem o mais 
inesquecível dos aprendizados. As experiências do sujeito 
construídas na família, na escola, no bairro e em todos os seus 
círculos sociais, contribuirão diretamente na sua formação 
enquanto adulto, fazendo-o capaz de tomar decisões, relacionar-
se, trabalhar, escolher um cônjuge, etc. [...] O papel crucial da 
família, como responsável pela construção dos projetos de vida 
do adolescente, assim como dos seus valores e crenças, se dá na 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/20
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medida em que ela é o palco onde se vive e aprende as primeiras 
cenas, buscando o equilíbrio entre o real e o imaginário.

Portanto, a centralidade da família na construção do sujeito e, como 

consequência, o valor atribuído pela sociedade a esse espaço de convívio social 

fazem com que a experiência sociocognitiva da família seja projetada 

metaforicamente para outros domínios mais abstratos, como o de “nação”, 

motivando o surgimento da metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, 

largamente evocada no discurso político. 

3.2.1 Análise das marcas linguísticas da metáfora NAÇÃO É FAMÍLIA

Mesmo que o protótipo do conceito de família seja aquele indicado na 

primeira acepção do Houaiss (pai + mãe + filhos), ou seja, a família nuclear 

(ARAUJO, 2007), ainda há, hoje, como vimos acima, uma multiplicidade de 

organizações familiares que se afastam desse protótipo (com maior ou menor 

resistência da sociedade como um todo).  No entanto, o que parece perdurar é o 

que une os membros da família: os “vínculos sócio-afetivos” (COZZI, 2014). Ou 

seja, “atualmente, mais que os laços de sangue, as famílias são compostas por um 

fator imprescindível, qual seja: o afeto” (MARTINS e SALOMÃO, 2012). E, é 

justamente na questão do afeto que o pathos se manifesta mais diretamente.  

Conceptualizar a nação como família é unir a população em torno de laços de 

afeto.  No entanto, as representações da família nuclear, formada por pai + mãe + 

filhos também é evocada nos fragmentos de discursos do ex-presidente Lula, que 

analisaremos a seguir:

(22) Tratarei vocês com o mesmo respeito com que trato os 
meus filhos e os meus netos, que são as pessoas de quem a gente 
mais gosta.
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(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

(23) Aliás, em todas as casas que eu visitei ali, naquela rua, nas 
quatro casas em que eu entrei, vi quatro mulheres, todas com 
mais de dois filhos e todas sem marido. Precisamos melhorar os 
compromissos morais e éticos de alguns homens neste país, para 
na hora de fazer um filho saber cuidar desse filho que ele 
ajudou a colocar no mundo.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 10/01/2003)

(24) Cada família tem de cumprir, com seus filhos, obrigações 
nos âmbitos da saúde e educação. Faço questão de sublinhar 
esse aspecto porque a ênfase na participação comunitária é parte 
essencial dessa estratégia.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 13/01/2004)

(25) Nós, daqui a algum tempo, seremos lembrados pelo povo 
brasileiro, seremos lembrados pelos nossos companheiros, 
seremos lembrados pelos nossos filhos, não por aquilo que a 
gente queria fazer, mas por aquilo que a gente foi capaz de 
fazer.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 05/07/2004)

(26) [...] e não culpem o Ibama, por favor, porque nós 
costumamos procurar um culpado, seja na casa da gente, quando 
um filho comete um erro, ao invés de a gente olhar se nós, os 
pais, somos os culpados, nós ficamos procurando o erro na casa 
do vizinho, nos amigos dos nossos filhos.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 11/01/2005)

(27) Porque todo mundo aqui que é pai ou mãe, que tem filhos, 
sabe o que é carregar dois filhos no banco de trás de um carro, 
brigando por causa de qualquer coisa.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 12/01/2005)
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(28) Por isso, meus companheiros, minhas companheiras, saio 
daqui para Brasília com a consciência tranquila de que esse filho 
nosso, de 15 anos de idade, chamado Foro de São Paulo, já 
adquiriu maturidade, já se transformou num adulto sábio.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 02/07/2005)

(29) Muitas vezes, sou obrigado a me conter para não fazer os 
desabafos que eu tenho vontade de fazer, até porque um 
presidente da República tem que agir com a sua Nação, com o 
povo deste país, como um pai responsável age com seus filhos,
com muita paciência, com muito cuidado, sem permitir que 
esses filhos percam a esperança de um mundo melhor
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 20/01/2006)

(30) Porque numa cidade pequena ele ainda tem uma relação 
social muito forte, tem uma relação familiar não deteriorada, as 
coisas não são tão violentas na sua cabeça como são para um 
cidadão que mora num quarto de 3m por 3m, onde ele cozinha, 
toma banho, onde dormem mulher, marido e quatro, cinco, seis 
filhos, repartindo o metro quadrado com baratas, com ratos, 
coisas que acontecem muito menos nas cidades menores deste 
País.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 17/01/2007)

(31) Aquelas que recebem abaixo de 60 dólares por mês, per 
capita, recebem um auxílio do governo, com a obrigatoriedade 
de que as pessoas beneficiadas com os programas têm que 
colocar os filhos na escola, a mulher gestante tem que fazer os 
exames pré-natais, e as crianças têm que tomar vacina.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 26/01/2007)

(32) Figuram aí os filhos e as filhas de uma lógica de 
urbanização que fez a população favelada brasileira crescer seis 
vezes mais que aquelas dos centros urbanos, entre os anos de 
1980 e 2000. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 24/06/2008)
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(33) Normalmente, a mulher que tem mais preocupação “se 
mata”, prepara aquela mesa de Natal, por mais humilde que seja, 
coloca todas as coisas que tem lá, mata o frango mais gordinho, 
prepara o peru não sei das quantas, vai comprar as suas 
castanhas, monta a mesa. Aí entra um filho: “mas falta isso, 
falta aquilo”. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 02/07/2008)

(34) Eu estou convencido de que o que aconteceu no Rio de 
Janeiro na semana passada é resultado de um processo de 
degradação da estrutura da sociedade brasileira, causada, quem 
sabe, pela perda de valores, quem sabe por problemas que 
precisam ser resolvidos a partir de dentro da nossa casa, porque 
é preciso que a família brasileira seja a base, o alicerce, dessa 
sociedade pujante que nós queremos criar. Se dentro da família 
houver desagregação, se pai e mãe não se entenderem, se filho e 
pai não se entenderem, tudo vai ficar mais difícil, e não será a 
polícia que vai resolver.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 05/01/2007)

(35) Então, eu quero tratar o povo brasileiro como eu trato os 
meus filhos. Eu prefiro dizer um não do que contar uma mentira. 
E, muitas vezes, nós vamos ter que dizer não.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 16/01/2004)

(36) uma Nação soberana, digna, consciente da própria 
importância no cenário internacional e, ao mesmo tempo, capaz 
de abrigar, acolher e tratar com justiça todos os seus filhos.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

(37) Mas não se enganem, mesmo sendo Presidente de todos eu 
continuarei fazendo o que faz uma mãe, eu cuidarei primeiro 
daqueles mais necessitados, daqueles mais fragilizados, 
daqueles que mais precisam do Estado brasileiro.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2007)
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(38) Se um político, para fazer um debate, tem até dor de 
barriga, imaginem um jogador de futebol, jovem, que sabe que 
no dia seguinte vai entrar num estádio, a nação inteira vai estar 
assistindo ele, o pai e a mãe, todo mundo distante, uma torcida, 
normalmente contra...
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 26/06/2008)

Os exemplos acima podem ser divididos em empregos (literais e 

metafóricos) de termos referentes aos membros da família, retirados dos 

discursos do Presidente Lula. Nos exemplos literais, o presidente demonstra sua 

preocupação com a educação e saúde dos filhos das famílias brasileiras, da 

responsabilidade que os pais devem ter pelo bem estar de seus filhos, 

protegendo-os de todo o mal. Ao incluir em seu discurso preocupações quanto 

aos membros reais das famílias brasileiras, principalmente os filhos, Lula 

aproxima o político de sua nação-família metafórica: ele não é apenas um 

governante; afinal “todo mundo aqui que é pai ou mãe, que tem filhos”, sofre 

quando “entra um filho: mas falta isso, falta aquilo”.

Mas, quando Lula diz “quero tratar o povo brasileiro como eu trato os 

meus filhos”, a relação pais e filhos torna-se metafórica, isto é, ele reafirma 

metaforicamente que a nação funcionará como uma família:

(39) um presidente da República tem que agir com a sua 
Nação, com o povo deste país, como um pai responsável age 
com seus filhos, com muita paciência, com muito cuidado, sem 
permitir que esses filhos percam a esperança de um mundo 
melhor
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2007)

A consolidação da metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA é feita através da 

mídia impressa, falada e televisada, quando Lula começa a rodar pelo país, 

nomeando Dilma, primeiro como filha e depois como mãe:

(40) Vou deixar a Presidência e viajar pelo País para ver o que 
eu fiz e o que não fiz. Se tiver alguma coisa errada vou telefonar 
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para minha presidenta e dizer: tem uma coisa errada aqui, pode 
fazer o que eu não consegui, minha filha.
(Lula na  “  Revista de Domingo “,  “ Jornal do Brasil “, maio 
de 2010.)

Lula promete continuar no seu papel de pai do povo, fiscalizando o que 

está certo e errado e utiliza o pronome minha em minha presidente, para 

assegurar que Dilma dará continuidade a seu governo, e dá a permissão para que 

a filha faça o que ele não tiver conseguido fazer nos seus mandatos anteriores, 

assim deixa o seu legado para a posteridade.

O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em 2007, 

avança devagar, mas sem parar, no segundo mandato de Lula, tendo aproveitado 

a crise financeira internacional para dar alguns passos adiante:

(41) A “mãe do PAC” prometeu  manter  a trilha.
(Piauí,49, outubro 2010, p.66)

Anteriormente, em dois eventos que participou em Minas Gerais, quando 

Lula fala sobre o PAC, utiliza o qualificativo de “mãe” e esclarece as razões 

pelas quais  o atribui a sua ministra:

(42) [...] Outro dia, no Rio de Janeiro, eu disse que a Dilma era 
a mãe do PAC. E por que ela é a mãe do PAC? É porque o PAC 
só funciona porque esta mulher, certamente, toma mais conta do 
PAC do que tomou conta da filha dela. E por que eu digo isso? 
Porque todo mundo aqui que é pai sabe. Quando tem uma filha 
ou um filho que está com 14, 15 anos, eles não querem mais 
saber do pai. Nós somos coroas, nós estamos superados, as 
músicas não combinam, a roupa não combina, os amigos não 
combinam; eles querem liberdade. Então, a filha da Dilma 
certamente foi assim. Mas o PAC não quer liberdade, o PAC 
quer controle, fiscalização, acompanhamento. Porque, senão ele 
não funciona
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(17/4/2008, Belo Horizonte – MG. Visita às obras do projeto de 
urbanização da Vila São José).

(43) Eu disse agora há pouco, em Belo Horizonte: a Dilma é, 
na verdade, a mãe, a avó e a tia do PAC. Porque eu aprendi que 
se a gente anuncia uma obra e não fica atrás  dela o tempo 
inteiro, essa obra não acontece (17/4/2008, Ribeirão das Neves–
MG. Assinatura de ordens de serviço de obras do PAC em 
municípios do Estado de Minas Gerais) 
(LULA apud KAMEL,2009, p. 247).

Dilma é reconhecida como “a mãe do PAC” e Lula como “o pai do PAC” 

corroborando  assim um discurso com ênfase no pathos. É, assegurado ao povo 

através da segurança que o enquadramento da família traz, uma política de 

continuidade.

(44) Então, candidata, os ministérios criados pelo pai do PAC
foram somente para dar emprego a 
sindicalistas/revolucionários? 
(Jornal O Globo, Opinião, 12 de outubro de 2010)

O carinho de mãe, explorado em um programa do Horário Eleitoral, pode 

ser percebido na produção que foi feita para que se desse a impressão de que 

Lula e Dilma estavam dando um abração no Brasil. No primeiro programa 

Dilma apresenta-se como se estivesse no Chuí e Lula no Oiapoque e um diálogo 

se estabelece entre eles:

(45) Dilma: É muito bom começar essa campanha aqui nas 
margens do Chuí, onde acaba e, ao mesmo tempo, começa o 
Brasil.
Lula: E é muito bom Dilma lhe responder da nossa região Norte. 
Onde o Brasil também começa e termina. [...] Desse jeito nós 
podemos dar um abração no nosso povo. Um abração do 
tamanho do Brasil. E anunciar o início de um novo tempo.
(HGPE disponibilizado em www.entrepalavras.ufc.br acessado 
em 19 de agosto de 2010).

http://www.entrepalavras.ufc.br/
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Lula e Dilma aparecem unidos pela afetividade, pela emoção, como um 

casal, mesmo, que juntos abraçam seu povo (seus filhos), formando uma nação-

família.

Em uma cerimônia de inauguração de obras de urbanização de córregos, em 

Campo Grande (MS), Lula compara seu governo a uma mãe que cuida de seus 

filhos.

(46) Governar é fazer papel de mãe. Na verdade, a gente não 
governa. Deve ter sido um intelectual que bolou essa palavra 
governar. Na verdade o que nós fazemos é cuidar do nosso 
povo. A palavra correta é cuidar, cuidar do povo.
(Emdianews, 12/9/2010)

De início, é elucidativa a proposta de Lula de substituir a palavra

governar por cuidar:

(47) Eu vou tentar não utilizar mais a palavra “governar”, 
porque “governar” é muito pomposa. Eu vou utilizar a 
palavra“cuidar”. Eu preciso cuidar do Brasil e cuidar do povo 
brasileiro. A palavra mais adequada, Júlio [padre 
JúlioLancellotti, coordenador do Vicariato do Povo de Rua da 
Arquidiocese de São Paulo], é cuidar. Nós temos que cuidar 
dessa gente, temos que cuidar desse povo esperançoso. 
(23/12/06 – São Paulo – Cerimônia de Natal da Vida e 
Cidadania dos Catadores e da População em Situação de Rua)

Lula já prepara o terreno para que o povo receba uma mãe de fato e 

direito, que irá cuidar do povo como a mãe cuida de seus filhos. Dilma mais 

tarde, em seu discurso de diplomação, irá repetir a mesma disposição de cuidar 

do povo, cuidar como uma mãe cuidaria.

(48) Recebo este diploma com alegria e humildade, e uma 
enorme disposição de empenhar todo o meu esforço para 
retribuir a confiança recebida nas urnas. Honrar as mulheres e 
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cuidar dos mais frágeis e governar para todos é o que me anima 
e estimula ao trabalho nos próximos anos.
( Dilma  no “ O Globo” em 18/10/2010)

Toda a campanha feita por Lula a favor de Dilma passa a acentuar o papel 

de Dilma como mãe. No blog “Último Segundo”há a seguinte notícia:

(49) Em solenidade do Programa de Aceleração do 
Crescimento ( PAC ) na cidade de Ribeirão das Neves, região 
metropolitana de Belo Horizonte nesta quinta-feira, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva continuou a trocar afagos com a 
ministra-chefe da Casa Civil , Dilma Rousseff.  Ela é, na 
verdade, a mãe, a avó e a tia do PAC.
( Lula no blog “ Último Segundo “ em 12/9 2010)

Assim ser “mãe do PAC ” equivale a ser mãe do povo. O PAC traduzido 

como benfeitorias para o povo, serve como metonímia do próprio povo.

Fazendo referência ao apelido dado a Dilma, “mãe do PAC”, Lula afirma 

em comício que:

(50) E da mesma forma que uma mãe é honesta se ela tiver 
cinco filhos na mesa, pode ter um mais bonito, pode ter um 
maior, se ela tiver cinco bifes ela vai dar um bifinho para cada 
um e se alguém pegar dois vai tomar uma bronca. É assim que a 
gente tem que governar.
(Lula no blog  “ Emdianews “ em  12/9/2010) 

Lula apela à emoção dos eleitores, criando um pathos retórico, quando 

atribui o adjetivo “honesta” à mãe. No imaginário do eleitorado brasileiro, a 

figura da mãe, é na maioria das vezes, comparada à figura de uma santa. Lula, 

também, reafirma, com a metáfora da distribuição igualitária dos bifes, que 

Dilma, como mãe honesta, irá governar para todos: é a família reunida em volta 

da mesa, e se alguém tenta ser mais esperto, isto é, pegar dois bifinhos, vai levar 

bronca da mãe.
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Assim, Dilma, como boa mãe, não aceitará casos de injustiça. Sendo a mãe 

parte da família-nação, ela irá distribuir os recursos (como o Bolsa Família) de 

uma maneira justa.

Aqui, Lula nos mostra, através da palavra, que Dilma não precisa apenas ser 

honesta, mas parecer honesta, e deve levar em conta uma formulação “justa” de 

imagens de si. Isso é feito pela mobilização “justa” de recursos patêmicos, e pelo 

justo recurso às formas linguísticas e à razão persuasiva. É importante que tudo 

ocorra no discurso, “ser honesto” não é um aspecto de ordem moral aplicado ao 

orador a princípio, mas deve ser refletido naquilo que o orador mostra de si, no 

seu discurso que envolveria caráter, emoções e razão persuasiva. (MENEZES, 

2007).

Lula apresenta um modelo de família brasileira onde são definidos o papel 

do pai (ele próprio) como provedor, o que toma decisões, o da mãe, (Dilma) que 

harmoniza as coisas em casa com sua presença feminina e os filhos (eleitores) 

que precisam da mãe para resolver suas questões.

(51) Eu estou dizendo isto para mostrar que o papel de um 
presidente da República não é diferente do papel que vocês 
exercem dentro da casa de vocês. Muitas vezes vocês estão em 
casa, pensam que é muito diferente de ser presidente. Não é. É 
igual às decisões que vocês têm que tomar em casa.  Uma mãe, 
quando está com seus dois filhos dentro de casa, que o filho 
começa a brigar com o outro – e quem tem menina sabe como é 
que menina briga dentro de casa –, ela tem que tomar posição, e 
não pode ficar do lado de um e prejudicar o outro. A mãe sempre 
tem que ter o papel de harmonizar, de manter o equilíbrio, para 
que haja harmonia dentro de casa. Esse é o papel que um 
presidente da República exerce.
(08/03/05, Apodi – RN. Cerimônia por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher) (LULA apud KAMEL, 2009, p. 438-
439.)
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Em comício na Grande São Paulo, Lula evoca, novamente, a imagem 

genérica da mãe, onipresente na estratégia da campanha petista, ao dizer

(52) Se não tivesse a Marisa e tivesse um filho para entregar 
para  alguém, não tinha dúvida em entregar para essa 
companheira  Dilma  para cuidar.
(Lula no blog  “ Wscom “ em 12/9/2010)

Lula evoca literalmente a própria família, criando, mais uma vez, um pathos

retórico, e inclui Dilma em um potencial papel de mãe, no lugar de sua esposa, 

reforçando assim o papel metafórico de “mãe da nação”. Ou seja, se ela pode ser 

mãe do meu filho, e eu sou o pai da nação, logo ela é qualificada para assumir o 

papel de “mãe da nação brasileira”.

Também fica claro que, para Lula, governar é como criar uma família; 

como fica evidente nesta símile estendida, desenvolvida em um “nicho 

metafórico” (VEREZA, 2012):

(53) É por isso que sempre trato a arte de governar como a 
arte de criar uma família. Parece fácil criar uma família, mas o
mundo está cheio de irresponsáveis, homens ou mulheres que 
não conseguem criar uma família. Está cheio de gente que não 
consegue cuidar da educação correta dos filhos, que não 
consegue fazer o mínimo necessário que todos nós deveríamos 
fazer e muitas vezes não fazemos. Então, o desafio de governar 
é exatamente esse, é a gente poder fazer as coisas simples com a 
precisão que a sociedade precisa, fazer com que o Estado esteja 
a serviço da comunidade e não a serviço de uma minoria[...] 
(LULA apud KAMEL, 2009, p.347)

Em uma turnê de cabo eleitoral de Dilma no sul do país, Lula inova no 

pedido de voto a sua candidata, na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, 

em Curitiba dizendo:
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(54) Vamos parar com esse negócio de não votar porque é 
mulher. Pare de ser besta, foi ela que lhe pariu.

E cobrou:

(55) Dê uma chance a sua mãe! 
(Lula no blog “ Política Livre”, em 12/09/2011)

O enunciado “ela que lhe pariu” aciona o frame de mãe, que pare seu filho. 

Logo, o eleitor que tem mãe, e por ela foi parido, não pode ter preconceito contra 

uma mulher, pois certamente também será, de uma outra forma, a sua mãe. Ou 

seja, estabelece-se o mapeamento: mãe da nação = mãe do eleitor.

A campanha de Dilma para a televisão começa a girar em torno da 

metáfora a NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, e Dilma assume o papel de mãe. O lema 

de sua candidatura passa a ser “Pátria Mãe, Pátria Mulher”, em evento que trata a 

questão do gênero como um dos pontos centrais da campanha eleitoral. 

Saudações e referências especiais às mulheres são frequentes nos discursos da 

candidata, segmento onde o candidato opositor, José Serra (PSDB) tem vantagem 

de sete pontos, conforme a pesquisa Ibope feita entre os dias 27 e 30 de junho de 

2010.

Um dos jingles sua campanha, além de afirmar o processo de 

continuidade, abraça, explicitamente, a imagem da mãe, ressaltando o sonho do 

povo sendo conduzido por uma mãe de coração enorme.  O pathos predomina:

(56) Continuar o que fiz/ o país será melhor e meu povo mais 
feliz/ do jeito que sonhei e sempre quis/ As mãos de uma mulher 
vai nos conduzir/ o meu povo ganhou uma mãe de coração que 
vai do Oiapoque ao Chuí/ deixo em tuas mãos o meu povo. 

A alusão a Dilma como mãe do povo também aparece no depoimento de 

uma costureira, Marilane Dantas, reproduzido em vários programas, como aquele 

veiculado no dia 26 de agosto:
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(57) A comunidade chama Lula de pai. Porque realmente foi 
um homem que se preparou para isso. Para dirigir o seu país, 
mas pensando na igualdade, pensando na classe lá embaixo. Ele 
entrou com essa luz para os pobres. Está entendido. O pai do 
povo é ele [Lula]. E espero que a Dilma Rousseff seja a mãe do 
povo.

O mote da campanha é a ideia de mudança. O Brasil mudou com Lula

e quer seguir mudando. A esse respeito é significativa a fala de Dilma:

(58) [...] Para você achar que tem de mudar o seu país. Você 
tem que ter uma relação afetiva com seu povo também, ou seja, 
tem que te incomodar afetivamente também, não é só 
racionalmente, afetivamente a pobreza. Afetivamente, criança 
sem recurso. E a mim sempre tocou afetivamente uma coisa que 
eu vi, a humildade do povo
(HGPE do dia 19 de agosto de 2010).

O pathos retórico, já conhecido pela sua utilização constante nos discursos 

de Lula, aparece agora nos discursos de Dilma, que enfatiza a importância de ter 

uma relação afetiva com seu povo, com seus “filhos”.

O Pai cuida do povo, seu(s) filho(s), e o deixa feliz porque vai passar este 

papel a uma mãe, que, com seu coração, dará continuidade ao legado do pai: ou 

seja, cuidará de seus filhos.

No período oficial de campanha, chamou-nos atenção a resposta dada por 

Dilma, em entrevista ao jornal El País do dia 19 de junho de 2010. À pergunta: 

“Se a senhora ganhar, seguirá o modelo político de Lula?”, responde:

(59) Vou continuar o modelo de Lula, mas com coração e alma 
de mulher. Não para repetir, mas para progredir. Para mim, a 
mulher tem uma grande capacidade de cuidar e ao mesmo 
tempo de estimular. É claro que o homem também pode ser 
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cuidadoso, mas o olhar feminino é diferente. O programa de 
assistência Bolsa Família [as famílias recebem dinheiro em
troca de que as crianças vão à escola e se vacinem], por 
exemplo, é administrado pela mãe. Em primeiro lugar porque 
ela tem um papel chave na coesão da família. E em segundo 
porque [...] Por acaso você conhece uma mãe que, se lhe derem 
dinheiro, não o destinará ao bem-estar de seus filhos? Difícil, 
não? No Brasil, uma das maiores tarefas pendentes é a
recomposição dos laços. Melhorar a situação econômica não
basta, também é preciso reconstruir a família, porque é chave
para melhorar a educação, combater a criminalidade [...].Esta 
recomposição dos laços familiares deve ser colocada no centro 
da agenda política. E não é tarefa para um mandato, mas de 
muitos anos de trabalho [...]. No Brasil, privilegiar a mulher não 
é uma política de gênero, é uma política social:30% das famílias 
brasileiras são encabeçadas por mulheres; 52% da população 
somos mulheres e os 48% restantes são nossos filhos. Não se 
trata de criar um matriarcado, mas de dar à mulher a importância 
que tem para a estrutura familiar. Lula tem muita sensibilidade 
para esse tema, ele foi criado por uma mulher forte. 
(MATOS, 2010, s./p)

Dilma promete continuar o modelo de Lula, mas com alma e coração de 

mulher. Dilma irá reforçar a necessidade de reconstruir a família. Além de 

demonstrar ao seu auditório sua ligação emocional com Lula, ela se propõe a ser 

o Lula no feminino, lançando mão de valores inerentes da sociedade brasileira e 

que passam a ter um papel central na construção das ideologias (VAN DIJK, 

2000). 

No cerne das ideologias, os valores da família são uma referência para 

avaliações sociais e culturais; eles estão localizados no domínio da memória das 

crenças sociais. Dilma propõe uma recomposição dos laços familiares e diz que 

52% da população são de mulheres e os 48% restantes são “nossos filhos”. Dilma 

se inclui no grupo de mulheres, e os filhos dessas mulheres, também, são seus. 

Para isso, utiliza o pronome “nossos”. Desse modo, os valores compartilhados 

por ela e pelas mulheres na sociedade brasileira agem como objetos mentais 

compartilhados na cognição social.  Ela acaba sua fala chamando para esse grupo 



100

de mulheres a própria mãe de Lula, uma mulher forte, como deve ser uma mãe 

brasileira que soube criar o filho.

Lula, também, utiliza valores reconhecidos pelas famílias brasileiras 

quando determina como a mãe responsável ou um pai responsável deve se 

relacionar com os filhos. Vai além, esclarecendo que o governo (o pai) precisa 

olhar para o povo (eleitores) como olha para o seu próprio filho:

(60) [...] Digo sempre que cada um de nós, sobretudo o 
Governo, precisa olhar para o povo como se estivesse olhando 
para o  seu próprio filho. E quando uma mãe responsável ou um 
pai responsável olha para os seus filhos, ele pode até dizer para 
o f ilho: “Olhe, eu não posso fazer tudo o que você quer, mas 
você tem que ter a certeza de que eu estou fazendo tudo o que 
posso fazer para atender e lhe dar aquilo que você merece de 
melhor”
(25/02/03, Brasília – DF. Reunião do Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – Consea) (LULA apud 
KAMEL, 2009, p. 438).

. A utilização da metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA foi um recurso tão 

utilizado nos discursos de Lula e Dilma que recebeu críticas dos concorrentes, 

assim como de vários segmentos da sociedade. 

No editorial-Folha de São Paulo de19/8/2010, a maneira como a metáfora 

a NAÇÃO É UMA FAMÍLIA é utilizada obteve críticas da candidata do PV, 

Marina Silva. A candidata critica a tentativa de Lula e Dilma de “infantilizar” a 

população brasileira.  Ela diz: “O Brasil amadureceu. Não precisa ser uma 

sociedade infantilizada. Querem infantilizar os brasileiros com essa história de 

pai e mãe”

No mesmo editorial, Marina Silva critica Lula que, em um discurso em 

Pernambuco, na véspera, afirmara: "A palavra não é governar", anunciou, ao 

repisar o tema. "A palavra é cuidar. Eu quero ganhar as eleições para cuidar do 

meu povo como uma mãe cuida do seu filho." "Mãe" e "pai" dos brasileiros se 
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fundem na mesma figura e mostram ter uma proximidade muito estreita. A 

declaração de Lula revela mais do que seu entendimento sobre o processo 

sucessório. Para Marina Silva, a apresentação da política em termos 

característicos das relações privadas e familiares termina por negar o caráter 

igualitário que a esfera pública deveria ter. O candidato José Serra, no seu 

programa eleitoral de rádio em 26/08/2010, critica  a denominação da candidata 

do PT de “ Mãe do Brasil” e diz que ela trata os eleitores como criança.  O 

candidato diz “Que negócio é esse de mãe? Eu sou maior de idade, vacinado [...] 

Eu não preciso de mãe no governo. Eu preciso é de um presidente de verdade. 

Não me trate como criança, como bobo.” Numa referência à propaganda petista 

que usa uma música em que afirma que Lula deixará uma “mãe” para o povo 

brasileiro, o locutor retruca:

(61) Mamãe disse que vai ser tudo uma maravilha. A candidata 
do PT agora diz que ela vai ser a mãe de todo mundo
(Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM .BR, 
26/08/2010)

No entanto, o mesmo José Serra não parece rejeitar o uso da metáfora 

quando utiliza sua mulher, Mônica Serra, para falar pela “família brasileira”, 

tanto a literal quanto a metafórica (nação=família), evidenciando a força 

cognitiva da metáfora:

(62) Sempre foi muito fácil fazer campanha porque havia bons 
candidatos e boas propostas. Dessa vez, a mentira foi muito 
difícil de enfrentar. Já sabemos quem é nossa opositora. Com fé 
e verdade, sempre se vence a mentira. E tenho muita fé. E ( essa 
eleição ) é pela família brasileira, disse Mônica Serra.
( “ O Globo” em 7/10/2010).
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Uma outra crítica vem, desta vez, da feminista Terezinha Vicente,13 em 

reação à seguinte fala de Dilma:

(63) Nós, mulheres, nascemos com o sentimento de cuidar, 
amparar e proteger. Somos imbatíveis na defesa de nossos filhos 
e de nossa família.
(Blog “ Ecodebate “ em 12/09/2010)

Para Terezinha Vicente (2010), quando Dilma valoriza essas funções 

como grande qualidade das mulheres, ela colabora com os valores do patriarcado 

e dos conservadores na defesa de que o lugar de mulher é na casa, no lar e na 

família. E, segundo ela:  

(64) O capitalismo agradeceria pela continuada escravidão da 
mulher na gloriosa produção e reprodução da vida, e 
fornecimento de mão de obra farta, e barata.
(Blog “ Ecodebate “ em 12/09/2010)

Mas, apesar das críticas, os eleitores, principalmente os das camadas 

populares, parecem abraçar a ideia da “grande família”. Em Calumbi, 

Pernambuco, o trabalhador rural Benedito Vieira dos Santos diz que:

(65) Aqui todo mundo é papai Lula e mamãe Dilma.
( O Globo”  em 10/10/2010).

A metáfora a NAÇAO É UMA FAMÍLIA vai ao encontro aos valores 

ideológicos dos brasileiros que encaram a figura da mãe como figura santa e a 

família como instituição sagrada. Se assim não o fosse, a simples exploração da 

dúvida se Dilma apoiaria ou não o aborto, não teria trazido consequências tão 

ameaçadoras a sua candidatura com críticas de várias religiões. Esses fatos 

levaram o leitor Jorge da Conceição Lopes, na seção Opinião, do jornal “O 

Globo”, a mostrar sua indignação:

13 Terezinha Vicente é feminista atuante desde os anos 70, militante fundadora do PT, e   faz parte do 
Coletivo Estadual de Mulheres do PT / SP.
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(66) [...]Envolver convicção religiosa, opinião sobre o aborto, 
enfatizar a importância de que o futuro do nosso país deva ser 
entregue a um homem ou a uma mulher,[...]  parecem ser mais 
uma forma de enganar o povo, omitindo uma provável falta de 
capacidade para governar e expondo  a hipocrisia dos 
incompetentes. 
( O Globo em 9/10/2010)

Com o apoio de estratégias retóricas e discursivas, como a metáfora 

NAÇÃO É FAMÍLIA, promovidas desde o seu primeiro mandato e uma 

campanha com elementos persuasivos muito caros aos eleitores brasileiros, Lula 

manteve o nacional-estatismo e a conciliação de interesses. Apesar de tantos 

casos ligados à corrupção, a figura de Lula é reconhecida como o “salvador da 

pátria” e dos pobres. Assim como Vargas o foi, Lula é o “pai dos pobres e mãe 

dos ricos”. 

No artigo “Pai dos Pobres” provocou milagre econômico no Brasil, de 

25/11/2009, Jean Glüsing da revista Der Spiegel descreve a chegada de Lula no 

sertão:

(67) Lula segue direto para a multidão atrás de uma barreira de 
segurança. "Lula, Papai!", chama Elizete. "Ele ainda é um de 
nós", diz Elizete, "porque ele é o pai dos pobres".

A construção das metáforas relacionadas à família introduzidas por Lula e 

depois utilizadas na primeira campanha da presidente Dilma foi, sem dúvida, 

uma ferramenta de persuasão que parece ter contribuído para alavancar Dilma de 

uma posição percentualmente insignificante no início das eleições, até 

transformá-la em presidente do Brasil.  
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Rose Marie Muraro, patrona do feminismo brasileiro14, corrobora com esse 

ponto de vista, quando comenta sobre a postura das candidatas (Marina e Dilma). 

quando afirmam que são melhores porque são mulheres. Ela diz 

(68) Podem dizer que querem a solidariedade das mulheres, e 
não devem esconder que são mães e donas de casa. Isto só 
aproxima. (“O Globo”, p.4, 2010)

Para a feminista, as candidatas irão se aproximar dos eleitores utilizando-se 

da imagem da mãe e da dona de casa, imagens totalmente reconhecidas e aceitas 

como representações mentais de carinho e confiança. 

Por outro lado, Lula também recebe duras críticas por se valer da mesma 

imagem acima. O antropólogo Roberto DaMatta analisa, dessa maneira o 

emprego das metáforas da casa, da família e do parentesco:

(69) Dilma não vai ser apenas uma presidenta; ela será “a 
mãe” inventada pelo Lula, que, como tal, vai “cuidar”
diretamente do povo e não administrar os recursos produzidos 
por este povo.

(“O Globo”, p.7, 01/09/2010)

É inegável a influência de Lula na eleição de Dilma e como a utilização 

(algumas vezes mais, outras menos, deliberada) da metáfora NAÇÃO É 

FAMÍLIA foi um recurso útil para dar credibilidade à candidata Dilma e 

assegurar a continuidade dos programas e governo de Lula. Essa metáfora 

introduz um “frame” bastante relevante, Lula como pai. Ou seja, a metáfora 

conceptual “NAÇÃO É FAMÍLIA” abre um lugar a ser ocupado por um “pai”, 

outro por uma “mãe” e outro por “filhos”. No contexto político em foco, a 

14 Rose Marie Muraro faleceu em 21/06/2014.
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estrutura familiar conceptual passa a ser portanto configurada, por Pai – Lula, 

mãe – Dilma e filhos: povo / eleitores. 

A figura de Lula como pai, no entanto, faz parte de um cenário cognitivo 

mais amplo, focado nas representações do próprio conceito de “PAI”, que são 

metaforicamente estendidas para além da figura do presidente da República, 

alcançando o próprio Estado.

No capítulo a seguir, descreveremos essas representações, configuradas a 

partir do conceito de “frame”, e motivadas pela metáfora conceptual ESTADO É 

PAI.
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CAPÍTULO 4-: A METÁFORA O ESTADO É PAI NO DISCURSO 

POLÍTICO: ANÁLISE 

As repercussões políticas e discursivas da metáfora NAÇÃO É UMA 

FAMÍLIA foram exploradas na análise apresentada no capítulo anterior. Como 

desdobramento cognitivo dessa metáfora, temos a figura do Pai-Presidente da 

República/Chefe de Estado – assumindo um importante papel, ao ponto de ele se 

confundir, muitas vezes, com o próprio Estado. 

Segundo Harsanyi (2011, p.3):

O fato de políticos, burocratas e ativistas quererem bancar 
nossos pais não é novidade. O que é inexplicável é a velocidade 
com que os americanos permitiram que esses assumissem esse 
trabalho. Foi uma mudança dramática de ponto de vista de 
nossas atitudes tradicionais para um governo invasivo. 

Essa conceptualização do governante como pai não é prerrogativa da 

sociedade americana. Como a nossa análise anterior indicou, ela parece ser 

também dominante na política e nas atitudes sobre a política no contexto 

brasileiro. Quando um governante assume que é o pai da nação, a relação 

adulto/criança é projetada na relação governante/eleitor. Essa associação nem 

precisa ser explicada, ou defendida; ela é quase automática, pois tem apoio e é 

nutrida por conceptualizações de família, que parecem vigorar fortemente em 

nossa cultura. 

Nesta pesquisa, a metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA tem como 

desdobramento a metáfora O ESTADO É PAI. Os valores morais e afetivos que 

a palavra “família” evoca, na sociedade brasileira e no cenário da política 

brasileira, sustentam a existência da importância da figura do “pai” representando 

o Estado. A análise a ser desenvolvida objetiva explorar o modo com que o 

presidente Lula transita, discursiva e cognitivamente, nos frames de PAI aqui 

discutidos.
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Como vimos no capítulo II, os dois frames propostos por Lakoff (2006) 

não parecem se adequar com muita clareza ao cenário da política brasileira na era 

Lula, foco desta pesquisa. Por essa razão, naquele mesmo capítulo, propomos um 

terceiro frame, o do Pai Provedor/Autoritário. A nossa investigação, portanto, 

buscará, em primeiro lugar, identificar e discutir indícios discursivos que evocam 

esse frame (o do Pai Provedor/Autoritário), para, depois, verificar se há indícios 

dos outros dois frames (o do Pai Severo e o do Pai Educador/Cuidador), e de que 

forma esses indícios se articulam entre si. 

4.1. O Pai Provedor/Autoritário: sobre o populismo e sua relação com o 

frame

Weber (2002) propõe cinco características típicas de líderes carismáticos: 

reconhecimento por provas, dominação pela graça de Deus, relação emocional de 

dominação, restrições à economia e vinculação à tradição. Já Weffort (2003), no 

contexto brasileiro, aponta três: a personalização do poder, a soberania do Estado 

sobre a sociedade e a participação das massas populares e urbanas. (WEFFORT, 

2003, p. 78). Segundo Gomes e Oliveira Junior (2011): 

Podemos ver que o carisma e o populismo são termos muito 
próximos e tem raízes num estilo de governar único. Assim 
podemos considerar que é inconcebível um governo popular 
sem carisma, ou uma dominação carismática que não remete a 
preceitos populares. Diante disso firma-se o papel de que o líder 
carismático ou populista deve em todo momento ser o ponto de 
equilíbrio entre os grupos envolvidos. Ele compromete-se com o 
interesse de seu grupo (massa), mas ao mesmo tempo, tem que 
atender às demandas dos outros grupos (elites), se não, a 
penalidade pode ser a deposição do cargo. (GOMES e 
OLIVEIRA Jr., p. 14) 

Sendo assim, compreender as bases do populismo torna-se essencial para 

entender como o frame do Pai Provedor/Autoritário articula-se a esse fenômeno. 
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Segundo Rodriguez (2013), o populismo carismático de Lula pode ser 

enquadrado dentro do que o autor vê como um “neopopulismo”, um estilo de 

governar típico de vários governos/governantes no recente cenário político da 

América Latina, podendo ser definido como: “um estilo político, alicerçado no 

recurso sistemático à retórica de apelo ao povo e à posta em marcha de um 

modelo de legitimação de tipo carismático” (RODRIGUES, 2013, p.4). 

Destacaremos abaixo, resumidamente, as 12 características do 

neopopulismo, elencadas por Rodrigues (2013, p.4-6) que, por sua vez, toma 

como base o pensamento de Taguieff (2007) sobre o fenômeno: 

1) Soteriologia (Salvação Humana) 
O estilo político do neopopulismos encarna na figura do salvador do povo, quando se juntam os 
aspectos da retórica fácil com os relativos à modalidade de legitimação que Max Weber 
identificava como carismática. A respeito, frisa Taguieff (2007: 10): “a combinação do 
populismo-retórico com o populismo-legitimação carismática encarna-se na figura do 
demagogo ou do tribuno do povo, personagem que é, ao mesmo tempo, expressão, guia e 
salvador do povo, e que se apresenta como homem providencial e realizador de milagres – ou de 
um porvir maravilhoso”. O povo, para o líder populista, é uma entidade mítica afinada 
misteriosamente com o seu carisma pessoal. 

2) Personalismo

O líder neopopulista trabalha sobretudo  para a sua causa pessoal e, para isso, elabora um 
discurso em que esta aparece identificada com a causa do povo. A despeito de todas as 
sublimações, o sonho dos populistas é exercer o poder da forma mais concentrada possível. 
Nesse sentido, o neopopulismo é definível como a demagogia da época democrática, ou como a 
forma mínima assumida pela demagogia, quando o povo é tratado como uma categoria que 
pertence ao domínio do sagrado e fazendo parte de um culto. É na trilha do reforço à sua ação 
individual que o líder populista coloca toda a sua iniciativa política, a fim de manter os 
subordinados numa condição de dependência pessoal dele. 

3) Demagogia

O que vem a conferir ao termo populismo o sentido do velho termo demagogia é o ato de 
agradar ao povo, para fazê-lo agir ou aceitar alguma coisa, sob a condição de que esse discurso 
agradável implique uma denúncia dos supostos responsáveis pelos males que são deplorados –
no caso, as elites. 

4) Sedução 

O líder neopopulista é um sedutor das massas populares. De acordo com Taguieff (2007: 12) 
“Nas democracias representativas modernas - que se inclinam em direção à democracia de 
opinião - trata-se, para todo populista, de induzir o maior número possível de cidadãos a 
votarem no sedutor que ele encarna e de levá-los a confiar no líder, que se esforça para seduzir, 
por todos os meios disponíveis, o maior número possível de eleitores”. Nesses moldes, o 
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populismo seria uma modalidade ampla de paternalismo, que convive muito bem com as antigas 
formas de patrimonialismo.

5) Contestação

O neopopulismo é uma resposta diante de práticas políticas insatisfatórias e que não 
representam os interesses da sociedade. Quando prevalece a função que expressa politicamente 
a protesta social, o populismo pode ser chamado de contestatório. 

6) Ação direta 

O líder Neopopulista apela para a vinculação direta entre ele e o povo, dispensadas mediações 
institucionais, como as que dizem relação ao governo representativo. É uma espécie de ação 
direta do líder carismático sobre as massas, em que, certamente, são utilizadas as novas 
tecnologias de comunicação. Essa relação direta entre o líder populista e povo se expressa, no 
mundo contemporâneo, pela utilização frequente da consulta direta via referendum ou 
plebiscito.

7) Semelhança popular

Apela-se, no contexto do populismo contemporâneo, para restabelecer uma relação de 
semelhança entre o líder e o povo. O governo, para ser legítimo, tem de estar presidido por 
alguém que tenha a cara e a alma do povo. Essa tese da ausência de semelhança entre líderes e 
liderados e da necessidade de restabelecê-la é antiga e se remonta a fontes diversas: Rousseau, 
Robespierre e Stuart Mill. 

8) Ampla fenotipia 

Os populismos políticos apresentam-se como mobilizações ou como regimes compatíveis com 
qualquer ideologia (socialismo, comunismo, nacionalismo, fascismo anarquismo liberalismo, 
etc.). 

9) Denuncismo

A sensibilidade populista confunde-se amiúde com a sensibilidade em face da miséria, e o estilo 
populista com o estilo proletário ou plebeu. O seu postulado ideológico é que os Grandes ou Os 
de Cima mentem e se enriquecem às expensas de pessoas descritas como vítimas que sofrem. 

10) Feição antipolítica

O líder populista aproxima-se, destarte, do ideal do mínimo institucional, com a finalidade de 
manter incólume a sua relação de prestígio pessoal em face do povo. Os governantes devem 
surgir diretamente do seio do povo, sem mediações partidárias ou institucionais. Apela-se, aqui, 
para o antigo sentimento jacobino da pureza ou da virtude

12) Nacionalismo 

O nacionalismo pode caracterizar o populismo tanto de direita (que leva à xenofobia, de 
exclusão ou antagonismo a imigrantes, na Europa, com o líder francês Jean-Marie Le Pen), 
quanto o dito de esquerda. Nesse ultimo caso, teríamos os neopopulistas latino-americanos , que 
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partem para uma onda estatizante, a fim de reagir contra as privatizações que, no passado 
recente, privilegiaram, segundo eles, empresas multinacionais. 

Muitas dessas características, portanto, seriam coerentes com o que neste 

trabalho, propomos ser o frame do Pai Provedor/Autoritário. Os outros dois 

frames discutidos anteriormente, o do Pai Severo e do Educador/Cuidador, que 

segundo Lakoff (2006) estruturam os principais pensamentos políticos nos 

Estados Unidos, não compartilham grande parte dessas 12 características. 

Em nossa análise, portanto iremos fazer referência a elementos da 

proposta de Rodrigues (2013), principalmente as características de 1 a 7 

(Soteriologia, Personalismo. Demagogia, Sedução, Contestação, Ação direta, 

Semelhança popular) que, acreditamos, são as mais coerentes com o frame do Pai 

Provedor/Autoritário aqui abordado.

4.2- O Pai Provedor/Autoritário

Logo no início da análise de dados, já podemos encontrar indícios de 

como Lula pode ser caracterizado como Pai Provedor/Autoritário:

(70) Lógico que eu não posso decidir ainda, mas podem ter 
certeza de que eu não governo apenas com a racionalidade da 
cabeça, mas com a sensibilidade do coração para saber quem 
mais precisa, porque este é o papel do governo, é cuidar do 
mais pobre.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação 20/01/2006)

Neste exemplo, o Pai Provedor/Autoritário se apoia na identidade e 

semelhança para criar empatia e assim, ao prover “cuidados”, surge como o 
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Salvador da Pátria, o que podemos relacionar, respectivamente aos itens 7 

(semelhança popular) e 1, (soteriologia): 

(71) Por isso, eu saio daqui feliz porque quando eu desci aqui e 
me deparei com a fisionomia de vocês, eu disse a mim mesmo: 
essa é a minha gente porque essa é a minha cara. A minha cara 
não é a cara da Zona Sul, não é a cara da Avenida Paulista, a 
minha cara é a cara do povo sofrido deste país que clama por 
justiça. Mais do que a cara, o sangue que corre nessas veias 
aqui é o sangue de um retirante nordestino que não esquece o 
sofrimento desse povo e que lamenta todo dia não poder ter feito 
muito mais, mas com paciência e mais paciência, podem ficar 
certos que nós haveremos de fazer com que esse povo sofrido 
sinta orgulho de ter votado num igual a eles para ser presidente 
da República deste país.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação 20/01/2006)

Lula, no exemplo acima, constrói o seu ethos, explorando a sua história 

pessoal, a de um “um retirante nordestino”, identificando-se com os mais pobres 

(semelhança popular). Novamente, ele traz para si a responsabilidade, como um 

bom pai Provedor/Autoritário. Cuidar para emancipar está no frame do Pai 

Educador/Cuidador, mas esse cuidado, no frame do Pai Provedor/Autoritário 

significa prover para resolver o problema diretamente, sem dar os meios para que 

a população participe de sua solução. Aqui, o pai se coloca como um bombeiro -

o herói que apaga incêndio. O papel do Pai Herói é largamente explorado no 
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imaginário da sociedade brasileira nas propagandas publicitárias15, músicas16 e 

novelas17.

Também com base na ideia do Pai Herói, Lula se propõe a continuar 

enfrentando riscos internos (debelando focos de reaquecimento inflacionário) e 

ameaças externas (tomamos a decisão, cuidadosamente pensada, de antecipar a 

devolução[...]). É o Pai Provedor/Herói que toma a decisão. O uso da primeira 

pessoal do plural ( fomos capazes; tomamos a decisão) não inclui a audiência: o 

“nós” se refere a Lula e a seu partido, e não a Lula junto com o povo do qual 

cuida:

(72) Como todos sabemos, o Brasil conviveu por décadas com 
a inflação alta e crônica que inviabilizava qualquer projeto de 
desenvolvimento de longo prazo e penalizava duramente nossas 
famílias mais pobres. Calejados por esta traumática 
experiência, fomos capazes de debelar focos de reaquecimento 
inflacionário que nos ameaçaram na virada de 2002 para 2003 e 
novamente, mas já com intensidade bem menor, no final de 
2004.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 10/01/2006)

(73) Em resumo, tanto no plano interno como na interação com 
o mundo, a trajetória percorrida nos últimos três anos pela 
economia brasileira levou à forte redução da vulnerabilidade 
frente a riscos internos e ameaças externas. Foi nesse contexto 
virtuoso que tomamos a decisão, cuidadosamente pensada, de 

15
No site “Mensagens de amor” (http://www.mensagenscomamor.com/frases, acessado em 15/03/2014) 

encontramos a seguinte mensagem : “Figura Paterna: A figura paterna é muito importante e forte para o 
filho. Muitas vezes o pai torna-se o grande herói e exemplo para seu filho, por isso é fundamental o 
relacionamento saudável e a imagem presente desse pai, que é um espelho para seus filhos. Feliz dia dos 
pais!” 

16 Na música de Paulo André lançada pela Vagalume, “Pai Herói”: Pai, meu herói, já faz tanto tempo/No 
meu pensamento lembro a sua voz/Pai, deixas-te escrito a sua história/Ficou gravado na memória de 
todos nós
17 “Pai Herói” é uma novela de Janete Clair. Direção de Gonzaga Blota, Wálter Avancini e Roberto 
Talma. Produzida e exibida pela Rede Globo, às 20h, de 29 de janeiro a 18 de agosto de 1979, em 178 
capítulos. André Cajarana (Tony Ramos) tenta montar um quebra-cabeças que é sua vida. Nele, falta a 
figura principal: o pai que dá a mão ao filho, seguindo por uma alameda tranquila.

http://www.mensagenscomamor.com/frases
http://www.mensagenscomamor.com/frases/frases_super_paizao.htm
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antecipar a devolução ao Fundo Monetário Internacional dos 
recursos emprestados ao Brasil – com isso deixando também de 
pagar os juros correspondentes.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 10/01/2006)

Em um outro exemplo, o Pai Provedor/Autoritário promete salvar 12 

milhões de nordestinos. O Salvador, neste exemplo, mostra-se, ainda mais 

nitidamente, como o herói que salva as vítimas da morte:

(74) Mas nós achamos que salvar 12 milhões e meio de 
nordestinos que moram no semiárido, de morrer de sede, é um 
enorme benefício ao povo nordestino que mora no semiárido. 
Por isso nós viemos aqui, meu querido general Albuquerque. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 16/01/2006)

Além de salvar, o herói deve ter legitimidade para fazê-lo. O herói ideal 

seria aquele que pudesse manter um forte vínculo identitário com aquele que 

necessita ser salvo. Ele também é herói por compartilhar o mesmo passado, as 

mesmas dores (item 7: semelhança popular); alguém do mesmo meio que 

conseguiu se destacar no contexto dos poderosos e, em vez de se unir a esses, 

volta-se a seu povo, para dele cuidar. É o ethos sendo construído a partir do

pathos; é o Pai Provedor/Autoritário se revestindo de (auto) legitimidade ( “eu 

sei o que é”) para liderar:

(75) Quem conhece, na verdade, as estranhas do povo deste 
país é quem está lá, vivendo com o povo no dia-a-dia, é quem 
sabe qual a angústia dessa sociedade.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 12/01/2010))

(76) Agora, também, eu não quero obrigar ninguém que nunca 
sentiu fome a saber o que é a fome. Não quero, porque só sabe 
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quem passou. Alguns fazem greve de fome, como eu fiz, por 
convicções ideológicas. Eu estava preso em 1980 e fiz seis dias 
de greve de fome. Mas antes de fazer greve de fome, eu sei o 
que é uma mãe se levantar de manhã e não ter um pedaço de 
pão velho para dar para o filho comer; eu sei o que é uma 
pessoa se levantar de manhã e não ter um pouco de pó de café 
para fazer um café para a família ir para a escola tomando um 
café; eu sei o que é uma mãe com seis ou sete filhos agarrados 
no rabo da sua saia pedindo comida e não ter nenhum bocado 
de feijão para colocar no fogão de lenha. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 17/08/2005)

Neste exemplo, o presidente se apresenta como o Pai Provedor/Cuidador 

Centralizador (item 2: personalismo). Ele centraliza as ações e contesta o que foi 

feito anteriormente por outros governos (item 9: denuncismo) e simboliza o 

Estado Babá (HARSANY, 2011) tomando as decisões por seus cidadãos:

(77) Então, eu estou andando pelo Brasil para dizer que nós 
plantamos, vamos colher. Se alguém tivesse feito isso antes, 
possivelmente eu estaria aqui fazendo outra coisa. Mas como os 
que passaram aqui prometeram e não fizeram, nós estamos 
fazendo. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 16/01/2006)

Para Lula, dentro da mesma tendência do personalismo (item 2), acoplada 

ao item 6 (ação direta), seus filhos (eleitores) não precisam de pensadores e 

teóricos políticos ou da imprensa como formadores da opinião pública: ele 

próprio representa a opinião pública, porque, como Pai Provedor/Autoritário, só 

ele saberia o que seria melhor para seus filhos.  Assim, em um comício em 

Campinas, em 2010, Lula afirma que:

(78) O povo não precisa mais de formador de opinião. Nós 
somos a opinião pública.
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O jornalista Zuenir Ventura (2010), ao analisar essa afirmação de Lula, 

compara-o a um rei dos tempos atuais: O “nós” da afirmação é um mero plural 

majestático. Um pouco mais modesto do que o outro Luiz, o XIV, o Rei-Sol, Sua 

Majestade Luiz Inácio, o nosso Rei –Estrela (vermelha), não diria hoje “o Estado 

sou eu”, mas “somos nós”.18

Já no exemplo abaixo, temos uma evidência do que poderia ser visto, a 

partir também do item 2 (personalismo), como uma certa ingerência na vida

doméstica. Poder-se-ia até mesmo pensar que este exemplo evidenciaria o frame 

do Pai Cuidador/Educador. Mas o Pai Provedor/Autoritário coloca-se mais como 

um “educador doméstico”, e não como um educador que visa a cidadania, a 

autonomia e, portanto, a emancipação:

(79) E o meu trabalho de Presidente não é apenas administrar a 
grande política de Brasília, é cuidar para que a família 
brasileira viva em harmonia, viva em paz, que pai goste de 
filhos, que filhos gostem da mãe. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 17/08/2005)

Neste exemplo, também, o Pai Provedor vê o povo como o filho que sofre, 

e para esse não sofrer, o pai opta por diminuir suas mazelas, aumentando, de uma 

certa forma, os laços de dependência entre eles. 

18
Segundo o jornalista Esmael Moraes, “Ideólogo da velha mídia neoliberal : A nova direita brasileira, saudosa do 

neoliberalismo, já tem seu guru. É o economista Rodrigo Constantino, que escreveu o livro “Privatize Já”, é 
palestrante do Instituto Millenium, mantido pelos grupos Globo e Abril para doutrinar ideologicamente colunistas da 
grande imprensa, e escreve ainda artigos semanais para o jornal O Globo. Suas palestras, que podem ser encontradas 
no YouTube, revelam uma espécie de menino maluquinho da nova direita. Constantino consegue ser contra 
programas sociais, como o bolsa família, contra o corte de juros (ele trabalha no mercado financeiro, é claro) e contra 
a expansão do crédito para os mais pobres. A favor, apenas do Estado mínimo.” Esmael Moraes. Disponível em: 
<http://www.esmaelmorais.com.br/2013/03/ideologo-da-velha-midia-neoliberal-quer-privatizacao-da-petrobras/>. 
Acesso em 22/03/2103

http://www.esmaelmorais.com.br/2013/03/ideologo-da-velha-midia-neoliberal-quer-privatizacao-da-petrobras/
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(80) Eu até pedi para não montar palanque para dizer que não é 
campanha, porque é assim, lamentavelmente, é assim: se você 
não faz, vira campanha do adversário, se você faz, diz que é 
campanha sua. Entre não fazer e fazer, eu prefiro ser criticado 
fazendo, porque pelo menos o povo sofre menos. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 16/01/2006)

O Pai Provedor/Autoritário (governante) precisa fazer com que seus filhos 

(eleitores) acreditem que possam ter uma vida confortável, com acesso a vários 

bens de consumo. O governo irá cumprir essa tarefa, isto é, mais uma vez, será o 

governo que irá prover o que as pessoas necessitam. (item 2: personalismo). Há, 

como no exemplo anterior, uma certa ingerência na vida doméstica, na criação 

dos filhos (temos que dizer aos pequenos[...]):

(81) Nós temos que dizer para os pequenos que é bom ganhar 
dinheiro, comprar uma televisão nova, comprar um carro novo, 
comprar roupa nova para o filho. Não está escrito na Bíblia que 
o pequeno tem que ser pobre, que ele não pode ganhar bem. 
Então, o governo vai cumprir essa tarefa.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 02/07/2008)

Ao analisarmos os dados sobre Lula no frame do Pai Provedor/Autoritário, 

podemos observar que ele, em seu discurso, algumas vezes, parece se enquadrar 

como um Pai Severo, que toma para si e para o partido a responsabilidade de 

fazer as coisas, até mesmo as impossíveis. No entanto, a característica de ser 

centralizador é o que faz com que o Pai Provedor seja, ao mesmo tempo, 

autoritário. O Pai assume a responsabilidade e quer assumir, em troca, um papel 

central na vida das pessoas; afinal ele pode fazer o que é impossível. Torna-se, 

assim, um Pai que, como já vimos anteriormente, é quase um herói, que pode 

resolver tudo (item 2: personalismo) e dar tudo para seus filhos. Ou seja, o 

autoritarismo não se dá, como no caso do Pai Severo, pela opressão e punição, 

mas pelos centralismo das ações e pelos laços de dependência criados: 
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(82) Nós somos políticos, sobretudo, para vencer as 
adversidades, para fazer aquelas coisas que parecem impossíveis 
de ser feitas, porque para fazer as coisas fáceis todo mundo faz. 
Você não precisa de ninguém especialista para fazer as coisas 
que parecem impossíveis.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 13/07/2010)

(83) Ô companheiro, eu não sei por que demorou nove meses. 
Mas, agora, eu vou lhe dizer: você vai ter apenas dois dias para 
fazer o que você não fez em nove meses, porque eu vou assinar 
isso na Conferência de Ciência e Tecnologia”. E, aí, graças a 
Deus, certamente com o dedo do Paulo Bernardo, nós 
conseguimos assinar isso. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 19/07/2010)

(84) É muito fácil escrever um artigo sentado à uma mesa, 
tomando uísque, eu posso escrever qualquer coisa, julgando 
qualquer pessoa. Eu quero ver é você estar ali com a caneta na 
mão para dizer: assino ou não assino, faço ou não faço, 
contento ou descontento. Essa é a arte de fazer, e nós sabemos o 
que fazer. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/12/2008))

Nos exemplos abaixo, podemos verificar, mais uma vez, que Lula se 

constrói discursivamente como um educador paternalista que quer interferir na 

vida doméstica de seus filhos: o Pai Educador/Cuidador com características que 

mostram o cuidado que o pai tem em relação a seus filhos, mas não para educá-

los a viver com autonomia. Lula age como o pai que briga, mesmo que 

afetuosamente:

(85) Essa é uma conquista importante, agora é preciso tomar 
cuidado com cartão de crédito. Essa crise americana também 
tem um pouco a ver com cartão de crédito, porque se a gente 
não tem que botar a mão no bolso para gastar dinheiro, a gente 
vai gastando mais do que se tivesse que tirar uma notinha do 
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bolso. Então, é preciso que a gente tome cuidado com isso, 
Marinho. A Previdência tem que fazer uma boa explicação, a 
imprensa tem que contribuir, e acho que os aposentados têm 
que dizer [...]. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 24/01/2008)

Nos exemplos a seguir, podemos observar que a preocupação é cuidar da 

saúde do povo e não oferecer serviços e educação para que o próprio povo cuide 

sua saúde. O cuidado, novamente, mostra-se um cuidado provedor e não 

emancipador. Até a brincadeira reflete isso, e tem um efeito imediato no pathos:

(86) Quero agradecer a paciência de vocês, porque o Ministério 
da Saúde, através de seu Ministro, deveria ter dito aqui que a 
melhor coisa que nós poderíamos fazer para cuidar da saúde do 
povo da Baixada Fluminense seria a gente falar um pouco 
menos para que povo tomasse menos sol na cabeça. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 20/01/2006)

Nestes outros exemplo, podemos ver, novamente, que há uma ênfase no 

cuidado, provido pelo líder que, ao cuidar da criança e dar-lhe comida, pode 

assumir, mais diretamente, o papel de pai :

(87) Eu não vou ficar discutindo quem é o pai da criança, eu 
quero saber quem é que está cuidando da criança, quem é que 
está dando comida para a criança, quem é que está alimentando 
essa criança. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 20/01/2006)

(88) É o governo chegar lá, no assentamento, e cuidar da casa, 
cuidar do posto médico, cuidar da escola, cuidar da luz para 
todos e cuidar, através do Ministério do Desenvolvimento 
Social, da compra do alimento produzido para que a gente possa 



119

garantir preços, como fizemos no final do ano passado em 
Rondônia. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 21/01/2005)

Neste exemplo, o Pai Provedor/Autoritário se propõe a dar um 

“dinheirinho”, da mesma forma que o pai dá uma mesada ao filho: 

(89) Eu não conheço um beneficiário do Bolsa Família, não sei 
o nome de nenhum, porque não sou eu que faço. Quem faz são 
os prefeitos, o movimento social que ajuda a controlar lá, o 
Ministério Público. O nosso papel é disponibilizar, no final do 
mês, o dinheirinho que eles recebem (...). 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 12/01/2010)

O item 3 da lista resumida nas páginas iniciais deste capítulo, usada para 

descrever as características do neopopulismo, que, conforme a hipótese de nosso 

trabalho, é coerente com o frame do Pai-Provedor, refere-se ao “ato de agradar ao 

povo, para fazê-lo agir ou aceitar alguma coisa, sob a condição de que esse 

discurso agradável implique uma denúncia dos supostos responsáveis pelos 

males que são deplorados – no caso, as elites”. Os exemplos abaixo refletem essa 

característica:  

(90) Mas nós não temos o direito de ficar com raiva, João 
Paulo. Deus não nos colocou no governo deste país para a gente 
fazer o mesmo que a elite fazia, neste país. Nos colocou para 
termos mais paciência, para olharmos para aqueles que sempre 
foram esquecidos, para tentar fazer aquilo que para a elite era 
impossível fazer. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/12/2008)
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A elite tira o que é o do povo, e o Pai Provedor, ao contrário, quer dar um 

centavo para quem nunca teve nada neste país: 

(91) O que leva o pobre a virar bandido é a falta de esperança 
que, durante muitas décadas, a elite que governou este país tirou 
do povo o direito de sonhar, o direito de acreditar, o direito de 
pensar que o ano que vem seria melhor que o ano passado. E ela 
tirou porque estava compenetrada e convencida de que o Brasil 
precisaria ser governado apenas para 35 milhões de pessoas que 
faziam parte da classe média brasileira, aqueles que podiam 
viajar, aqueles que podiam tudo. E nós, humildemente, o João 
Paulo, o Eduardo Campos, nós não queremos tirar nada de 
ninguém, nós não queremos tirar um centavo de ninguém, nós 
apenas queremos dar um centavo para quem nunca teve nada 
neste país. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/12/2008)

(92) Podem ter certeza de que vai ser exatamente nas regiões 
mais pobres do Brasil que nós vamos definir as nossas 
prioridades, porque quem precisa do Governo é o povo pobre e 
não o povo rico, que muitas vezes se serve do Governo.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 11/01/2003)

4.3- O Pai Provedor/Autoritário em sua interface com o Pai Messias

Um dado que aparece com frequência em nosso corpus foi a forma com 

que o Pai Provedor/Autoritário associa-se a um outro frame, relacionado ao 

domínio religioso: o frame do MESSIAS. Devido à relevância dessa metáfora no 

corpus, faz-se necessário, nesse momento da análise, discorrermos sobre a 

interface entre o frame do Pai Provedor/Autoritário e o de Messias.   
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Na listagem com as 12 características propostas por Rodrigues (2013), a 

primeira delas trata da Soteriologia19. Podemos ver, nessa perspectiva, o líder 

político neopopulista como aquele que vai trazer a Salvação a seu povo. Uma vez 

que, na religião cristã, DEUS É PAI (LEME, 2003) e, como, na metáfora 

NAÇÃO É FAMÍLIA o presidente da república se enquadra sociodiscursiva e 

cognitivamente na figura de pai, não há nenhuma surpresa quando observamos o 

líder político se colocar, se não como o próprio Deus (isso talvez ferisse as 

crenças populares sobre o poder divino), como aquele que irá ser o seu porta-voz

na Terra, o messias, que, como tal, traria a Salvação. O messias, da mesma forma 

que o Pai Provedor/Autoritário, cuida e provê, mas deve ser obedecido por seus 

fiéis (eleitores) para que esses ganhem direito à salvação.

O próprio Rodrigues (2013) faz menção ao líder neopopulista como 

aquele que se coloca como “O Salvador do Povo”. Essa noção é tão enraizada em 

nossa cultura, que há uma expressão, empregada corriqueiramente, “Salvador da 

Pátria”, já até usada como título e tema de telenovela.20

O messianismo pode se confundir com o milenarismo, ambos movimentos 

religiosos que têm importantes implicações para a configuração do líder 

populista, enquadrando-se no frame do Pai Provedor/Autoritário.  Segundo 

Guimarães (1986, p. 147):

[…] um movimento é considerado milenarista se basear-se na 
crença de uma salvação coletiva total, iminente e final a ocorrer 

19 Segundo a Wikepedia, “a soteriologia é o estudo da salvação humana. A palavra é formada a partir de 
dois termos gregos Soterios, que significa "salvação" e logos, que significa "palavra", ou "princípio". 
Cada religião oferece um tipo diferente de salvação e possui sua própria soteriologia”.
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Soteriologia)

20 Segundo o site O Planeta TV (http://oplanetatv.clickgratis.com.br/colunas/bau-da-tv/o-salvador-da-
patria-25-anos-de-sassa-mutema.htm), na sinopse original de “O Salvador da Pátria, o protagonista Sassá
Mutema chegaria a se tornar Presidente da República, mas por se tratar de um ano eleitoral a Rede Globo 
chegou a sofrer interferências diretas de Brasília. Segundo o autor, a novela fazia campanha mesmo que 
indiretamente ao então candidato petista Luís Ignácio Lula da Silva. Com isso o autor teve que abandonar 
aos poucos a questão política.
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aqui na Terra, salvação esta propiciada apenas ao grupo dos 
fiéis, únicos a escapar da completa destruição do mundo (…). 
Hobsbawn (1959) acrescenta outra característica: uma ideologia 
padronizada do tipo quiliasta, encontrada apenas na tradição 
judaico-cristã, escapando talvez sem querer ao etnocentrismo 
presente nas formulações mais inclusivas. Esse mesmo realce à 
tradição judaico-cristã sobre o messianismo “rústico” brasileiro 
é dado recentemente por Teixeira Monteiro (1977). Um 
movimento é considerado messiânico quando entender-se que a 
salvação coletiva será trazida por um messias, um redentor, um 
líder carismático enfim. 

Lula já se apresentava em 2007 como o pai messias que, como vimos 

anteriormente, integra-se ao frame do PAI Provedor /Autoritário, quando 

conclama o povo brasileiro a participar de uma cruzada. As cruzadas constituíam 

uma mistura de guerra, peregrinação e penitência: os guerreiros cruzados, 

conhecidos também como "peregrinos penitentes", acreditavam que seus pecados 

seriam perdoados caso completassem a jornada e cumprissem a missão divina de 

libertar locais sagrados, como a Igreja do Santo Sepulcro.

(93) Além do apoio da imensa maioria das organizações e dos 
movimentos sociais, contamos também com a adesão 
entusiasmada de milhões de brasileiros e brasileiras que 
querem participar dessa cruzada pela retomada pelo 
crescimento contra a fome, o desemprego e a desigualdade 
social. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2007)

O próprio Presidente diz ser capaz de fazer a multiplicação de pães, 

quando relata que seu governo conseguiu ampliar o crédito para os menos 

economicamente favorecidos:
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(94) Estamos fazendo o que Jesus nos ensinou: a multiplicação 
dos pães para que os pobres possam ter acesso àquilo que, até 
então, era só de uma parcela da sociedade brasileira. 
(O Globo, em 10/06/2010)

Lula, também, é apresentado por Dilma Rousseff como o messias, quando 

ela usa uma metáfora de ressonância religiosa:

(95) Sob sua liderança, o povo brasileiro fez a travessia para 
uma outra margem da história. É Moisés, na travessia das águas 
e na jornada pelo deserto. 
(O Globo, em 6 de janeiro de 2010)

É através da Retórica que Lula reafirma as promessas do Pai Messias. 

Segundo Studart (2007, P.73), em 8 anos de mandato, Lula construiu uma obra 

monumental de nada menos que 1.151 discursos (contra 750 de Fernando 

Henrique Cardoso, seu sucessor). Lula falou em média 5,5 vezes por semana. 

Impressos, seus discursos e entrevistas ultrapassam 7.500 páginas de papel 

ofício.

Original na forma, o presidente tem um estilo emotivo de dizer o 
que pensa, repleto de metáforas e parábolas, sem paralelos entre 
os 48 mandatários brasileiros. Mas ele inovou também no 
conteúdo. Sua obra discursiva revela uma retórica que promete 
muito sobre economia e abusa dos acenos sobre um futuro 
melhor. Neste momento, seu tema predileto é acenar com o 
crescimento econômico. O que mais chama a atenção é que 
Lula tem declinado promessas genéricas com quatro vezes mais 
intensidade do que tem conjugado verbos como “decidir”, 
“resolver” e “fazer”.

Lula, como pai provedor, age como um messias, reforçando o populismo 

que dá suporte a algumas de suas ações. O movimento messiânico (QUEIROZ, 

1977, p.530) “apresenta, em sua origem, um ponto centralizador representado 
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pelo messias, que ao mesmo tempo promove, ordena e domina o grupo 

messiânico em sua estrutura e organização.” Segundo Queiroz (1995;1977), o 

grupo messiânico percorre um ciclo sempre idêntico. Primeiro aparece uma 

lenda, seguida da espera messiânica: chega, então, o messias que organiza o 

movimento, que pode resultar em sucesso ou insucesso; o movimento repete-se 

dando lugar de novo à formação de uma nova lenda ou, então, ao reflorescimento 

imediato da espera messiânica em torno da lenda antiga, recomeçando tudo outra 

vez. 

O movimento messiânico, portanto, apresenta características semelhantes 

ao aparecimento de um mito. Para que um mito se manifeste, é necessário existir 

a crença de que, neste mundo terreno, pode-se organizar uma sociedade perfeita, 

sem injustiças, sem sofrimentos, sem doenças e sem morte. Associada a essa 

sociedade idealizada devemos ter a fé no regresso de uma divindade, de um herói 

que se origina de antepassados ou então de um emissário dos deuses que vem 

oferecer ao povo os meios de instalar  na terra um mundo tão perfeito quanto o 

paraíso. Os movimentos messiânicos se destacaram por terem como meta 

remediar problemas sócio políticos de ordens variadas. Não podemos afirmar que 

eles sejam simples movimentos religiosos, mas movimentos de atividades que se 

apresentam como soluções para situações de crise social, – soluções consideradas 

legítimas por se assemelharem a uma chancela religiosa (QUEIROZ, 1977).

O grupo messiânico apresenta de maneira geral uma estrutura estratificada 

em três níveis, quando em sua forma mais simples: a do líder, a dos apóstolos e a 

dos adeptos. Queiroz (1977, p. 352) aponta:

Todo líder carismático tem em torno de si um grupo que lhe 
corresponde: “ao profeta correspondem os discípulos; ao chefe 
guerreiro o séquito; ao chefe em geral, os homens de confiança. 
Em torno do profeta com seus discípulos, há a coletividade mais 
ampla dos adeptos, que é chamada congregação; os discípulos 
são os indivíduos mais chegados que ajudam ativamente o 
profeta e que em geral também são dotados de certas virtudes 
carismáticas, servindo de intermediários entre o messias e o 
restante do grupo. Procuram profeta e discípulos organizar os 
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adeptos, constituindo-os numa sociedade com direitos e 
obrigações estabelecidas, e as normas ensinadas pelo chefe 
alcançam o caráter de instituições permanentes. O messias 
modela a seu talento a comunidade que o cerca, mas a própria 
quantidade de funções que se arroga lhe impõe a divisão do 
trabalho e, consequentemente, o aparecimento de uma série de 
auxiliares, seus íntimos.

Nesta pesquisa, acreditamos que a figura do messias, como o salvador da 

pátria, pode conjugar características do discurso político e do discurso religioso. 

Charteris-Black (2004) acredita que é na linguagem que podemos representar a 

figura do governante como um messias, conectando os domínios da política e da 

religião. Esses domínios podem estar interconectados e a noção de um messias 

vai emergir de uma complexa rede de interações entre os domínios, evocando um 

sentido negativo que associa o governante messias a um governante populista.

A metáfora constitui-se em um elemento importante na construção da 

representação do governante que ganha características místicas, um profeta 

seguido e adorado pelo seu povo.  Para explorar essa hipótese, utilizamos a teoria 

de religião política de Gentile (2006), que considera que há uma religião política 

todas as vezes em que um movimento ou regime político apresenta as seguintes 

condições: a) consagra a supremacia de uma entidade coletiva secular, 

colocando-a no centro de uma constelação de crenças e de mitos que definem o 

sentido e a finalidade da existência social e determinam os princípios do bem  e 

do mal; b) formaliza essa concepção num código de conduta ético e social que 

conecta o indivíduo à entidade sacralizada por uma fidelidade e uma devoção que 

podem ir até o sacrifício da própria vida; c) considera que os seus protegidos 

pertencem a uma comunidade de eleitos e interpreta sua ação política como uma 

função messiânica para o cumprimento de uma missão em benefício da 

sociedade; d) instaura uma liturgia política destinada a adorar a entidade coletiva 

sacralizada por meio do culto de figuras que a materializam e da representação 

mítica de uma história sagrada, periodicamente atualizada na evocação ritual dos 

acontecimentos e das proezas da comunidade dos eleitos ao longo da história. 
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Há uma outra relação entre o campo religioso e o campo político, em que 

as características de ambos os discursos são mescladas. Segundo Fulaneti (2013, 

p.32) a sacralização do político opera quando:

a) uma entidade, como a pátria, a raça, a revolução, o proletariado, 

torna-se absoluta, dando significado à história, estabelecendo 

uma ética, que divide o mundo em dois campos, o do bem e do 

mal;

b) estabelece-se o culto a um chefe que personifica a entidade 

mencionada;

c) instaura-se uma operação de absolutização , pela qual o discurso 

almeja abarcar a totalidade da realidade e pretende a 

exclusividade;

d) o operador do discurso é a triagem e os valores que nele 

circulam são valores do absoluto.

Ainda de acordo com Fulanetti (2013, p. 33), a figura do pai como messias 

se justifica quando “a sacralização do político se dá quando ele é elevado ao 

nível de uma entidade, que, à maneira da divindade atribui sentidos à história e 

domina o destino dos indivíduos e da coletividade: o proletariado, a raça, os 

desvalidos, etc.” Essa entidade torna-se um valor supremo, dotado de soberania 

absoluta. A entidade ganha ares de transcendência e, assim, o campo político 

investido de valores transcendentes, torna-se figura central das crenças, mitos, 

ritos e símbolos. O autor afirma, ainda, que “estabelece-se um horizonte 

escatológico, em que, de certa forma, proclama-se o fim da história. Faz-se, 

guiado por um novo Moisés, uma travessia em direção a um mundo perfeito. 

Trabalha-se com uma orientação temporal voltada para o futuro. Por isso, 

pretende-se a ruptura com tudo que lhe é anterior, a inauguração de um novo 

tempo e a criação de um mundo novo. (FULANETTI, 2013, p. 35) Tudo o que 

vem antes é o mal radical, enquanto o que vem depois é um estado político-social 

perfeito. Assim, aqueles que têm posição contrária ao poder são vistos como 

inimigos e traidores. Os domínios do bem e do mal são apresentados como:
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A clara separação entre os domínios do bem e do mal leva a uma 
homogeneização identitária por meio de uma operação de 
universalização abstrata, que não conhece e não reconhece 
diferenças, considera-as nefastas por serem desestabilizadoras, o 
que favorece uma iniciativa de tentar eliminá-las. É criado, 
assim, um inimigo comum que pode ser externo ou interno. Esse 
inimigo interno é sorrateiro, dissimulado, omnipresente. Como 
exemplo podemos citar o discurso da ditadura brasileira de 
1964, que considerava os opositores, que seriam todos 
comunistas, inimigos da pátria. (FULANETTI, 2013, p. 35)

A segunda característica da sacralização do campo discursivo político é a 

santificação de um líder, que personifica a entidade que dá sentido a tudo e 

submete os destinos individuais e coletivos. Esse líder torna-se um pensador, um 

político genial, um profeta, um messias, um mestre infalível. As características 

que compõem sua personalidade são, geralmente, a inteligência, a esperteza, a 

capacidade de previsão, o conhecimento do futuro, entre outras. O líder age como 

um chefe cuja vontade é lei, ele não admite justificar seus atos, opõe-se aos 

controles da sociedade democrática e revolta-se com a oposição. Ele apresenta-se 

como um messias, um salvador ou um redentor (FULANETTI, 2013). 

O líder carismático que tem o status de um messias promove a ascensão da

política populista.  Qualquer semelhança com o discurso de que um dia um Deus 

Libertador irá salvar a todos não é mera coincidência. O que Carlos Eduardo 

Lula (professor universitário e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da

OAB/MA; 2013) afirma a respeito do estado do Maranhão pode ser estendido ao 

Estado Brasileiro21: 

Messias significa o consagrado, aquele que recebeu a unção. 
Como conceito advindo do Judaísmo, refere-se à profecia da 
vinda ao mundo de um descendente do Rei Davi que 
reconstruiria Israel e restauraria o seu reino, trazendo paz e 
prosperidade à Terra. Para o Cristianismo, o Messias, como 
todos sabem, é Jesus Cristianismo.

21 Disponível em: < http://www.clodoaldocorrea.com.br/2013/11/politica-e-messianismo/>. Acesso em 12 
de dezembro de 2013.

http://www.clodoaldocorrea.com.br/2013/11/politica-e-messianismo/
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Esse discurso, que aqui iremos chamar de messianismo, deixou 
o terreno da religião e espraiou-se para outras áreas do 
conhecimento humano, notadamente a política. Tal crença na 
capacidade excepcional de certos indivíduos de resolver 
problemas sociais de forma imediata e irreversível não deixa de 
ser, de algum modo, uma modalidade profana de uma crença 
religiosa.
O Brasil é pródigo em tais exemplos. Para ficarmos apenas no 
período republicano, já nosso segundo Presidente, Floriano 
Peixoto assumia o discurso de “salvador da pátria”. […]Nas 
últimas cinco décadas da história de nosso Estado, não foram 
poucos os Messias apresentados, todos colocados como o 
caminho, a verdade e a vida, a verdadeira salvação. Tiveram o 
estado sob suas mãos mas nem por isso deixamos de ostentar um 
quadro político-econômico-social nada agradável. 

Os seguintes exemplos reforçam o enquadramento de Lula como o 

“messias”, mas já sob um olhar crítico, por parte de alguns eleitores. Suas 

críticas, como a citada acima, recaem justamente no fato de o presidente 

construir a sua imagem à semelhança a de um messias: 

(96) [...] no caso de Lula, um eterno aspirante ao poder 
absoluto; um "Messias" vocacionado a "mudar o mundo", não 
importando os meios necessários para fazê-lo. (UPEC- 10 de 
março de 2010)22

(97) [---] Impôs uma candidata, que ele sabe que será um 
desastre, se eleita, mas, ele precisa deste desastre para voltar 
em 2015 como o Messias, o único capaz, o magnanimo, aquele 
que fala com Deus olhando para baixo. Quem viver, verá. 
(gthomas, August 28, 2009)23

(98) Atribuir ao Messias as conquistas econômicas dos últimos 
anos seria o mesmo que dizer que ele foi, então, um dos 
estelionatários mundiais que produziram esta crise?
Vejam as incoerências: Temos US$ 230 BI de reservas, que nos 

22 Disponível em <http://movimentoordemvigilia.blogspot.com.br/2010/03/lula-o-messias.html.Acesso 
em 29/01/2015

23Disponível em https://geraldthomasblog.wordpress.com/2009/08/28/lula-o-me. Acesso em 23/02/2013

https://geraldthomasblog.wordpress.com/2009/08/28/lula-o-me
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custam milhões por mês para mantê-la, ao mesmo tempo, temos 
dezenas de milhões de desempregados, saúde na UTI, educação 
no gueto do analfabetismo, previdência falida, sociedade 
endividada, prostituição infantil, guerrilha urbana e quer mais? 
Qual foi a contribuição do Messias? Ele agravou todas as nossas 
mazelas e ainda criou o vagabundo assistido em troca de voto e 
pesquisa de satisfação. O Messias acabou com a prática da 
política na nossa Republica, criou os a favor (comprou tudo e 
todos ) e sobraram uns idealistas no lado do contra, que são tão 
poucos, que ele se julga no direito de humilha-los com seus 
discursos idiotas e imbecis. 
(gthomas, August 28, 2009)

(99) [...] o presidente foi em público solicitar à população, ou 
para usar um termo singular em todas as formas de governo: 
povo; que participe e debata as questões do pré-sal, o mais novo 
messias para a situação do Brasil! 
(Eterno Retorno, 08/09/2009)24

(100) Assim, tirando o teor da embriaguez nacionalista que exala 
do discurso do Lula, quero acreditar que nós, múmias pós-
modernas, anêmicos e exímios protagonistas de uma história da 
inação, iremos seguir o fio condutor do pré-sal não como um 
messias que carregará o veneno da esperança mas como um 
recurso possível, e direcioná-lo em desenvolvimento e recursos 
de vida dignos ao maior número de brasileiros, do contrário não 
passará de mais uma mega-poupança para socorrer as 
vampíricas corporações nas suas mais diversas “enfermidades 
silvestres”. 
(Eterno Retorno, 08/09/2009)

É interessante notar que os exemplos acima foram resultados de nossa 

busca por possíveis reenquadramentos de Lula como messias, usando a 

ferramenta Google, com as entradas “Lula + Messias”. A grande maioria dos 

resultados encontrados (de fato, todos a que tivemos acesso), entre eles os citados 

acima, representam vozes que pertenceriam ao que podemos tratar como 

“oposição”, mesmo que não politicamente formalizada como um partido. É 

24 Disponível em, http://www.eternoretorno.com/2009/09/08/lula-e-o-messias-petrosal. Acesso em 
23/02/2013
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importante ressaltar esse ponto, pois poder-se-ia ter o entendimento equivocado 

de que os exemplos foram escolhidos por serem críticos, o que não é a intenção 

aqui. 

O que podemos concluir é que a avaliação que se faz de um político que 

age e fala como um messias é raramente positiva; sendo assim, esse 

enquadramento de Lula como um messias já indica um teor crítico, 

principalmente no contexto de um estado que se diz laico. A nossa análise acima 

não implica Lula revelar traços de religiosidade diretamente em seus discursos. 

Lula é sabidamente católico, mas não pode ser acusado de tentar doutrinar seus 

eleitores para essa direção, principalmente sabendo que muitos de seus aliados 

comungam outra religião. O que se pretende mostrar com a análise é um 

enquadramento metafórico de Lula como messias, usando as caraterísticas de um 

messias elencadas por Fulanetti (2013), acima descritas. Além disso, como 

indicado no início desta seção, o frame de Messias está em clara interseção com 

o de Pai (LEME, 2003), principalmente o de Pai/Provedor/Autoritário, foco de 

nosso estudo. Retomemos o item 1, que descreve a soteriologia, que revela a 

relação do messias com o Pai “Salvador da Pátria”, figura central do que 

Rodrigues (2013) classifica como neopopulismo: 

O estilo político do neopopulismos encarna na figura do 
salvador do povo, quando se juntam os aspectos da retórica fácil 
com os relativos à modalidade de legitimação que Max Weber 
identificava como carismática. A respeito, frisa Taguieff (2007: 
10): “a combinação do populismo-retórico com o populismo-
legitimação carismática encarna-se na figura do tribuno do povo, 
personagem que é, ao mesmo tempo, expressão, guia e salvador 
do povo, e que se apresenta como homem providencial e 
realizador de milagres – ou de um porvir maravilhoso”. O povo, 
para o líder populista, é uma entidade mítica afinada 
misteriosamente com o seu carisma pessoal. ( RODRIGUES, 
2013, p. 4)
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4.4- Lula nos frames do Pai Severo e do Pai Educador/Cuidador

No processo de coleta e análise de dados, como demonstrado acima,  

houve elementos  linguístico-textuais suficientemente sólidos para corroborar a 

hipótese aqui defendida a respeito da prevalência do frame do Pai Provedor/ 

Autoritário nos discursos de Lula. No entanto, não se pode ignorar a presença de 

elementos, em algumas falas do presidente, que apontam para os outros dois 

frames, descritos por Lakoff (2006), o frame do Pai Severo e o frame do Pai 

Cuidador/ Educador. 

4.4.1 - O Pai Severo

No frame do Pai Severo, há o reconhecimento social de que a figura da 

autoridade tem responsabilidade pelo bem estar da comunidade e das pessoas 

sujeitas a essa autoridade. Desde 2003, quando Lula assumiu seu primeiro 

mandato, ele e seu partido tinham como princípio serem defensores da ética e do 

povo e promotores do bem estar social, como representantes do Estado brasileiro.

(101) O que nós dizíamos – e eu vou repetir agora – é que 
iremos recuperar a dignidade do povo brasileiro, recuperar a sua 
auto-estima e gastar cada centavo que tivermos que gastar, na 
perspectiva de melhorar as condições de vida de mulheres, 
homens e crianças que necessitam do Estado brasileiro.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

Não parece haver a iniciativa de ajudar o cidadão a recuperar sua própria 

autoestima. O movimento é autoritário pois é de cima para baixo. Lula se 

apresenta como o pai responsável que cuida de seus filhos, afirma não que irá 

melhorar as condições daqueles que “necessitam” do Estado brasileiro. 
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Estabelece, assim, uma relação de dependência dos eleitores (seus filhos) com o 

pai (Estado).

(102) Eu estou convencido de que hoje não existe, no Brasil, 
nenhum brasileiro ou brasileira mais conhecedor da realidade e 
das dificuldades que vamos enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, 
estou convencido e quero afirmar a vocês: não existe, na face da 
Terra, nenhum homem mais otimista do que eu estou, hoje, e 
posso afirmar que vamos ajudar este país. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

Lula acredita que precisa cuidar de seus filhos e é curioso que ele afirme 

que esse “cuidado” será menos baseado no que foi determinado no seu programa 

de governo e mais nos “compromissos morais e éticos”. O “pai” irá utilizar 

estratégias que ele julgar corretas para cuidar de seus “filhos”. 

(103) O combate à corrupção e a defesa da ética no trato da 
coisa pública serão objetivos centrais e permanentes do meu 
Governo. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a 
verdadeira cultura da impunidade que prevalece em certos 
setores da vida pública. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

O Pai Severo se manifesta, pois o “seu governo” toma as rédeas do 

combate à corrupção, para derrotá-la.

Como presidente eleito, em 2007, com grande apoio popular e ainda com 

a promessa de uma democracia plena e da defesa do povo e do seu bem estar 

acima de qualquer outro interesse, Lula promete ser o Pai Severo que defenderá 

posições éticas e comportamentos transparentes no cuidado de seu povo.

O ex-presidente utiliza a sua própria figura como a encarnação do líder 

que não pode errar, como um portador de autoridade ética e moral 

inquestionáveis. Podemos dizer que o ethos que transparece nas enunciações 
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abaixo continua a ser o do representante político que está revestido de autoridade 

e que, por essa razão, tem uma posição de comando como o pai severo em 

relação a seus filhos. 

(104) Nós vamos fazer o que tem que ser feito. Sabem por quê? 
Porque qualquer outro podia errar. Eu não posso. 
Seleção de 40 frases do Lula –
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-
frases/lulafrases, acessado em 01/12/2014)

(105) Ninguém tem mais autoridade moral e ética do que eu para 
transformar a luta contra a corrupção não em bandeira, mas em 
uma prática cotidiana”. 
(Seleção de 40 frases do Lula –
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lula-
frases, acessado em 01/12/2014)

(106) O Presidente da República, ele não pode nunca fraquejar 
diante de adversidades.
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa 
e Divulgação, 13/07/2010)

(107) Então, a gente tem que valorizar essas amizades antigas, 
porque ficar 30 anos como companheiro não é qualquer um que 
fica, principalmente quando chega a Presidente da República, 
porque na primeira mancada que dá já perde todos os 
companheiros. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 24/01/2010)

Um dos temas recorrentes nos discursos de Lula é o fato de ter sido 

“peão” e que, com muito esforço, conseguiu chegar à Presidência da República. 

(108) Porque qualquer outro que errasse e não desse certo, vai 
morar uns meses na França. Eu tenho que ficar em São 
Bernardo, a 600m do Sindicato dos Metalúrgicos, de onde eu 
saí. 

http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lulafrases
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lulafrases
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lula-frases-%20acessado%20em%2001/12/2014
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lula-frases-%20acessado%20em%2001/12/2014
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(Seleção de 40 frases do Lula –
http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/lula-frases/lula-
frases)

O enquadramento do presidente no frame do Pai Severo é muito próximo 

ao elemento “autoritário” do frame que julgamos ser o mais prevalente no 

corpus, ou seja, o do Pai Provedor/Autoritário. No entanto, decidiu-se destacar os 

exemplos em que o presidente fortalece o ethos, colocando-se como o único que, 

pelo seu passado e “conhecimento de causa” pode resolver os problemas de seus 

eleitores, sem “poder errar”, centralizando suas ações. Dessa forma, como já 

afirmado aqui, a autoridade é estabelecida e centralizada, da mesma forma que o 

é no frame do Pai Severo. No entanto, ao contrário desse último, é o carisma e o 

pathos (via laços de identidade, item 7 do neopopulismo: semelhança popular) 

que levam ao respeito e à autoridade, e não a opressão e o medo, que podem 

vigorar no frame mais ortodoxo do Pai Severo. 

4.4.2- O Pai Educador/Cuidador

Para o Pai Educador/Cuidador, segundo Lakoff (2006) o mundo deve ser 

tão estimulante quanto possível, e as pessoas devem responder positivamente a 

uma atitude educadora. Lula, em seu discurso de posse, propõe que o seu 

governo irá encorajar as pessoas a desenvolver seu potencial, e é nesse mundo 

que aqueles que são ajudados sentem que devem ajudar os outros e levam adiante 

essa responsabilidade. Deve ser um mundo governado, na maior parte do tempo, 

pela empatia, onde os fracos que precisam de ajuda a conseguem dos fortes.

(109) Mas, ao mesmo tempo, tenho noção que diante das 
necessidades do povo e diante da quantidade de décadas e 
décadas de dívida social com o povo brasileiro, mesmo fazendo 
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muito, nós fizemos muito menos do que aquilo que precisa ser 
feito para que a gente possa tornar o Brasil um país mais justo, 
mais equânime, onde todas as pessoas possam conquistar a 
cidadania plena, com o direito de trabalhar, de estudar, de ter 
acesso à cultura, ao lazer, a tomar café de manhã, almoçar, 
jantar, tirar férias e cuidar da sua família. E ter a certeza de que 
os seus filhos vão estudar numa escola de qualidade e que os 
filhos das pessoas mais pobres deste País têm que sonhar em ter 
acesso à mesma universidade do filho do mais rico deste País, 
porque é assim que a gente vai construir uma democracia forte, 
uma democracia sólida. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2007)

O “pai”, no fragmento acima, reconhece que as pessoas é que conquistam 

a cidadania, têm acesso à cultura, ao lazer e ajudam seus filhos a prosperarem. O 

processo de construção de uma democracia forte será compartilhado pelo pai 

(Lula) e seu povo. Assim, o uso de “a gente”, aqui, reflete a inclusão do outro; ou 

seja, ao contrário da maior parte das falas analisadas mais acima, nos frames do 

Pai Provedor/Autoritário e do Pai Severo, em que a centralização da ação política 

recai na figura do presidente (item 2 do neopopulismo: Personalismo), Lula 

aponta para uma ação mais emancipatória (para que a gente possa tornar o 

Brasil um país mais justo; que a gente vai construir uma democracia forte), 

típica do Pai Cuidador/Educador. Da mesma forma: 

(110) Para que o homem do campo recupere sua dignidade 
sabendo que, ao se levantar com o nascer do sol, cada 
movimento de sua enxada ou do seu trator irá contribuir para o 
bem-estar dos brasileiros do campo e da cidade. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2003)

O homem do campo irá “contribuir para o bem-estar” dos outros 

brasileiros trabalhando todos os dias. Aqui o cidadão é participante e não um 

simples coadjuvante dos caminhos de seu país. O próprio homem é, portanto, 

responsável por recuperar “sua dignidade”. A ação que leva à mudança não é do 
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presidente, mas sim daquele que movimenta sua enxada, movimento esse que 

terá efeitos para além de sua própria esfera de trabalho.

(111) E fazemos isso porque queremos consolidar a democracia 
brasileira de tal forma, numa relação sadia e produtiva com a 
sociedade, participando das conferências nacionais, ouvindo o 
povo, porque é com a sabedoria popular que o governante 
aprende a errar menos e a acertar mais, e vou continuar 
governando desse jeito: ouvindo cada vez mais, porque eu 
aprendi que, na sua sabedoria divina, Deus fez a gente com uma 
boca para falar menos e dois ouvidos para escutar mais, e isso 
falta um pouco na política nacional. (Discurso do Presidente da 
República, Secretaria de Imprensa e Divulgação, 01/01/2007)

Aqui, como um bom Pai Educador, o presidente quer manter uma relação 

“sadia e produtiva com a sociedade”, “ouvindo seus filhos”. Mais ainda, o 

governante está pronto para “aprender a errar menos e a acertar mais”. Dessa 

forma, aqui, Lula afasta-se do frame do Pai Provedor /Autoritário, ou mesmo do 

frame do Pai Severo, que centraliza todas as ações e decisões em si, seguindo a 

característica 2 do neopopulismo (personalismo). 

É reconhecido pelo pai que a vida é uma viagem e que dificuldades são 

obstáculos. Assim, conhecer as pedras é aprender com o pai que educa. A 

metáfora conceptual VIDA É VIAGEM ( LAKOFF, 1993) é, assim,  evocada por 

Lula com efeitos retórico-cognitivos: 

(112) Quero dizer a vocês que esses próximos quatro anos serão 
quatro anos de muito trabalho. E vamos trabalhar mais do que 
trabalhamos no primeiro, porque já conhecemos os caminhos 
das pedras, já conhecemos onde é que as coisas, muitas vezes, 
emperram. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 01/01/2007)

No frame do Pai Educador, e ex-presidente define uma atitude moral para 

o mundo, baseando-se em postulados sobre a natureza humana, como as crianças 
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aprendem e que tipo de comportamento devem ter. Em 2004, Lula descreve com 

satisfação o comportamento dos eleitores, que vê como uma “demonstração de 

amadurecimento”: 

(113) Foi uma demonstração do amadurecimento dos eleitores 
brasileiros, do governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso e do meu governo recém-eleito. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 05/01/2004)

Lula prega que o mundo deve ter um ambiente hospitaleiro para o 

desenvolvimento de pessoas com responsabilidade social para criar uma 

sociedade justa, com desenvolvimento sustentável.

(114) Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar 
roubar. É também aplicar com eficiência e transparência, sem 
desperdícios, os recursos públicos focados em resultados sociais 
concretos. Estou convencido de que temos, dessa forma, uma 
chance única de superar os principais entraves ao 
desenvolvimento sustentado do país. E acreditem, acreditem 
mesmo, não pretendo desperdiçar essa oportunidade conquistada 
com a luta de muitos milhões de brasileiros e brasileiras. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 24/01/2003)

Na análise anterior, envolvendo o frame do Pai Cuidador/Autoritário, 

tecemos considerações sobre o que consideramos ser uma espécie de “ingerência 

discursiva” de Lula na vida doméstica de seus  eleitores. Nesse sentido, ele  não 

deixa de ser também um Pai Educador, aconselhando os pais a darem caráter

(uma metáfora ontológica (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]) a seus filhos, 

em vez de bens materiais, e, no contexto da educação,  “um tratamento adequado 

e carinhoso”: 
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(115) O maior legado, João Paulo, que eu recebi desta mulher 
que morreu como nasceu, analfabeta, mas que ensinou para os 
filhos uma coisa: nada é mais importante do que o caráter de um 
homem ou de uma mulher. Nada! Qualquer um de vocês pode 
não dar o carro que o filho deseja, qualquer um de vocês pode 
não dar o apartamento que o filho ou que a filha quer, qualquer 
um de vocês pode não dar o bem material que vocês gostariam 
de dar para os filhos. Agora, dêem caráter, que vocês estarão 
criando grandes brasileiros e grandes brasileiras. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/12/2008)

(116) [Quero] Dizer para vocês apenas o seguinte: eu não 
preciso falar como Presidente da República num caso que trata 
de crianças e de adolescentes. Todo mundo sabe que o tempo da 
palmatória não educava mais do que o tempo da conversa. O 
tempo em que uma servente entrava dentro de uma sala de aula 
com uma régua de um metro e metia ela, de quina, na cabeça da 
gente não educava mais do que um tratamento adequado e 
carinhoso. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 14/07/2010)

E, o mais importante, afastando-se do item 1 do neopopulismo 

(personalismo), o Pai torna-se Cuidador/Educador quando seu foco está na ação 

dos próprios brasileiros e brasileiras, e não na ação para os brasileiros  

brasileiras:

(117) É preparar as pessoas para uma profissão e um emprego. É 
criar condições para que elas se sustentem sozinhas. Ensinar a 
pescar, enfim, é libertar milhões de brasileiros, definitivamente, 
da humilhação das cestas básicas. É fazer com que todos, 
absolutamente todos, possam se alimentar adequadamente sem 
que para isso precisem da ajuda dos outros. 
(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e 
Divulgação, 30/01/2003)
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4.4.3- O ESTADO É PAI: palavras finais sobre a análise

Neste capítulo, apresentamos nossa análise das manifestações discursivas 

da metáfora conceptual O ESTADO É PAI, decorrente de outra metáfora, mais 

abrangente, A NAÇÃO É UMA FAMÍLIA. Para isso, desenvolvemos a análise a 

partir de três frames de Pai: dois propostos por Lakoff (2006), o do Pai Severo e 

do Pai Cuidador/Educador, e um outro, o do Pai Provedor/Autoritário, proposto 

neste estudo, por representar, com maior consistência, o papel do líder da nação, 

desempenhado e discursivamente construído pelo Presidente Lula.

Na metáfora O ESTADO É PAI, há uma relação metonímica necessária 

entre o Estado e o Presidente da República. A opção pelo conceito de Estado, e 

não de Nação, não foi aleatória. Segundo Pereira (2008, p. 2), “a nação é a 

sociedade que compartilha um destino comum e logra ou tem condições de dotar-

se de um estado”. Dessa forma, a ênfase está na sociedade organizada a partir de 

um estado. Ou seja, o presidente é o lider de uma nação, governando-a. Já o 

estado teria “uma dupla natureza: é ao mesmo tempo uma instituição 

organizacional - a entidade com capacidade de legislar e tributar uma 

determinada sociedade –, e uma instituição normativa - a própria ordem jurídica 

ou o sistema constitucional-legal” (PEREIRA, 2008, p. 2). Essa definição põe em 

foco o papel de agente, que age e toma decisões (“legislar e tributar”, por 

exemplo), mais do que de beneficiário ou alvo de tais ações e decisões – o que 

seria o papel da nação. Sendo assim, temos um “Chefe de Estado” e, portanto, o 

domínio alvo da metáfora aqui abordada: ESTADO É PAI.

O psicanalista Chaim Katz (2010) afirma que no Brasil, durante o governo 

Lula, aconteceu o que já havia ocorrido em vários países, “a ideia de procurar um 

pai artificial”. Para Katz, (2010), Lula construiu o seu ethos como esse pai, e o 

reconhecimento popular “lhe dá o direito de não ter compromisso com a palavra, 

o importante é o jogo que ele pode fazer com as palavras, o jogo de imagens”. O 

mesmo Katz (2010), ao citar Jacques Lacan, faz a seguinte afirmativa sobre a 
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figura do pai, que define bem o papel de pai que Lula deseja desempenhar: “O 

pai se quer afirmativo da autoridade suprema e única, desde as grandes religiões 

monoteístas. Portanto, quem se afirma “o pai” se quer universalisador abstrato 

dos possíveis”.

Joel Birman, outro psicanalista que reflete sobre o referencial do “pai” na 

imagem do Presidente Lula, crê que “a figura do pai forte “atinge as pessoas 

comuns e propicia um vínculo afetivo, enquanto estratégia de poder”. Acredita 

também que “a imagem toca no inconsciente coletivo; faz parte do capital 

político de Lula25”.

A autoridade moral poderá ser configurada metaforicamente como a 

autoridade paternal em uma família. No cenário onde o ESTADO É PAI, o pai 

Provedor / Autoritário representa a figura de autoridade que defende os interesses 

de seus filhos. A legitimidade da autoridade moral se origina da inabilidade da 

pessoa sujeita à autoridade moral para saber o que é melhor para si e para a 

comunidade, tendo que se apoiar na figura da autoridade que representa os 

melhores interesses da comunidade e das pessoas sujeitas à autoridade, que age 

para defender esses interesses (LAKOFF, 2002).

Essa construção sociocognitivo-discursiva a partir da figura do Pai, 

enquadrada, como defendemos aqui, no frame do Pai Provedor /Autoritário, é 

usada por muitos críticos de Lula, e do governo do Partido dos Trabalhadores de 

um modo geral, como alvo de suas críticas. Agir como “pai” pode ser, no senso 

comum, considerado uma qualidade virtuosa; mas, no contexto da política, é 

frequentemente  visto como uma característica a ser combatida. Nessa 

perspectiva, a citação abaixo é de autoria de um opositor ferrenho ao governo 

petista, considerado um representante da oposição de “direita” (o “ideólogo da 

velha média neoliberal”) por defender uma abordagem econômica não-

assistencialista (ou, dentro de nosso enquadre, “não-provedora”) . 

25 Disponível em:  http://noblat.oglobo.globo.com/artigos/noticia/2010/12/lula-pai-348711.html>. Acesso 
em 18/03/2013.

http://noblat.oglobo.globo.com/artigos/noticia/2010/12/lula-pai-348711.html
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A contrapartida da liberdade é sempre a responsabilidade. Os 
jovens vão conquistando mais liberdade à medida que passam a 
assumir as rédeas de suas vidas. Já as crianças mimadas nunca
aceitam crescer, e preferem viver sempre à custa do pai, 
eximindo-se das escolhas essenciais. Para muitos, O Estado se 
tornou esta figura paterna que vai cuidar de tudo. Tal como as 
crianças que não são realmente livres, pois a liberdade 
concedida pode ser retirada, os cidadãos sob o paternalismo 
estatal se tornam dependentes do governo para tudo.

Mesmo com muitas críticas vindas da oposição (formal ou não), Lula, no 

fim de seu mandado, consegue preservar sua imagem devido, principalmente, ao 

grande carisma reconhecido por seu eleitorado. Esse carisma insere-se no quadro 

descrito para caracterizar o neopopulismo, especialmente  no que se refere ao 

item 3 (sedução) da lista de Rodrigues (2013, p.4-6): 

Nas democracias representativas modernas – que se inclinam em 
direção à democracia de opinião – trata-se, para todo populista, 
de induzir o maior número possível de cidadãos a votarem no 
sedutor que ele encarna e de levá-los a confiar no líder, que se 
esforça para seduzir, por todos os meios disponíveis, o maior 
número possível de eleitores. Nesses moldes, o populismo seria 
uma modalidade ampla de paternalismo, que convive muito bem 
com as antigas formas de patrimonialismo.

Foi o carisma de Lula que, dentro da visão de alguns eleitores, ajudou 

Dilma (considerada uma candidata “sem carisma”) durante o período pré-

eleitoral em 2010:

(118) [...] a candidata da situação, além de contar com o carisma 
de Lula, consegue passar a imagem de que está mais próxima 
dos deserdados- maioria dos eleitores...
(O Globo em 17/08/2010)

(119) Mas a grande estrela continuou sendo Lula, que discursou, 
carismaticamente, como um animador de auditório
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(O Globo em 14/06/2010)

(120) E, por fim, permaneceu na sombra do presidente até os 
últimos minutos mas não conseguiu absorver o mesmo carisma 
dele.
(O Globo em 28/07/2010)

O carisma, tão responsável pelo pathos nos discursos de Lula, junta-se às outras 

características do neopopulismo (em particular: soteriologia, personalismo, 

demagogia, contestação, ação direta, semelhança popular, denuncismo e 

nacionalismo) para formar uma imagem que se enquadra, com bastante 

consistência, no frame do Pai Provedor/Autoritário aqui descrito e analisado, 

explicando, em grande parte, o fascínio que o ex-presidente ainda exerce em seus 

milhões de eleitores, no Brasil, e admiradores no mundo inteiro.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda a pesquisa desenvolvida ao longo deste trabalho, fruto da articulação entre 

análise e discussão teórica, foi norteada por três questões, apresentadas no 

capítulo de Introdução. Já com os resultados da análise, podemos retomá-las, 

ressaltando que, pelo caráter interpretativista da pesquisa, nenhuma resposta terá 

caráter definitivo. 

5.1 - De volta às perguntas de pesquisa

1- Como a metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA é marcada 

linguisticamente nos discursos e falas do Presidente Lula?

A pesquisa aqui desenvolvida propôs-se a investigar de que modo a 

metáfora conceptual, por meio de suas marcas linguísticas metafóricas, reproduz 

e, ao mesmo tempo, constrói, cognitiva e discursivamente, determinadas 

representações ideológicas. 

Como largamente discutido no capítulo de fundamentação teórica, a 

pesquisa se ancorou nos estudos da retórica e da metáfora, dentro da perspectiva 

sociocognitiva, principalmente em sua articulação com a  cultura e a ideologia. A 

análise de dados, portanto, em sua primeira etapa,  apoiou-se nesse referencial, 

para investigar como a metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA se manifesta 

linguístico e discursivamente nos discursos do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. 

Em primeiro lugar, foi importante reiterar o que já havia sido afirmado na 

seção sobre metáfora e ideologia: a metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA existe 

como parte do nosso repertório conceptual padrão, sendo inconsciente e aceita 

pela maior parte das pessoas como expressão do senso comum. 

Dentro dessa perspectiva, analisamos um corpus formado, essencialmente, 

por fragmentos de discursos do Presidente Lula e de textos jornalísticos, para 
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investigar de que modo a visão conceptualizada de “nação como família” foi

utilizada nos discursos de e sobre o governo Lula e na campanha eleitoral de 

Dilma Rouseff, em 2010.

Inicialmente, verificar as diferenças entre “nação” e “país” foi importante 

para que pudéssemos entender que, nos discursos de Lula, o termo “nação”, o 

domínio-alvo aqui enfocado, aparece como “agrupamento político autônomo 

que ocupa território com limites definidos e cujos membros respeitam 

instituições compartidas (leis, constituição, governo)”, “comunidade de 

indivíduos que, dispersos em áreas geográficas e políticas diversas, estão unidos 

por identidade de origem, costumes, religião”. País, por outro lado, aparece como 

“território geograficamente delimitado e habitado por uma coletividade com 

história própria”, “qualquer região, terra ou território”, “área de limites 

indefinidos; terra, lugar”26. 

Apresentamos, para o domínio alvo “nação”, exemplos como nação em 

êxtase, força da nação brasileira, nação vitoriosa, nação que tem a formação 

cidadã, exemplos esses que nos fizeram concluir que o termo nação, 

diferentemente de país, apresenta metáforas ontológicas, em um processo de 

personificação da nação, permitindo que a palavra “nação” possa ter 

características de uma pessoa. 

O domínio fonte “família” se apresentou como um conceito central na 

construção do sujeito e, como consequência, o valor atribuído pela sociedade a 

esse espaço de convívio social faz com que a experiência sociocognitiva da 

família seja projetada, metaforicamente, para outros domínios mais abstratos, 

como o de “nação”, motivando o surgimento da metáfora conceptual NAÇÃO É 

UMA FAMÍLIA, largamente evocada no discurso político. 

A análise, também, demonstrou que conceptualizar a nação como família 

é unir a população em torno de laços de afeto, discursivamente evocados por 

meio do pathos. No entanto, as representações da família nuclear, formada por 

26 As definições foram retiradas do Dicionário Houaiss (2009)
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pai + mãe + filhos também é evocada nos fragmentos de discursos do ex-

presidente Lula:

Tratarei vocês com o mesmo respeito com que trato os meus filhos e os meus netos, que 
são as pessoas de quem a gente mais gosta.

(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e Divulgação,
01/01/2003)

Então, eu quero tratar o povo brasileiro como eu trato os meus filhos. Eu prefiro dizer 
um não do que contar uma mentira. E, muitas vezes, nós vamos ter que dizer não.

(Discurso do Presidente da República, Secretaria de Imprensa e Divulgação,
16/01/2004)

A metáfora NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, no âmbito do conjunto de discursos 

analisados, portanto, mostrou-se uma poderosa ferramenta sociocognitiva para 

agregar a nação brasileira em torno de laços socioafetivos, principalmente por 

meio do pathos retórico. 

2- Como a metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA participa da 

construção discursiva da imagem do Presidente Lula e da construção da imagem 

da candidata Dilma nas eleições de 2010? 

A segunda pergunta envolveu os desdobramentos da metáfora conceptual 

NAÇÃO É UMA FAMÍLIA, no que tange a sua participação da construção 

discursiva da imagem do Presidente Lula e da imagem da candidata Dilma nas 

eleições de 2010.

No frame da família, Lula ocupa cognitivamente a imagem de PAI de seus 

eleitores: seus filhos. Apropriar-se desse enquadramento para nele inserir a 

imagem de uma mãe parece ter sido uma consequência natural muito bem 
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explorada sociodiscursivamente. Assim, a utilização da metáfora NAÇÃO É 

FAMÍLIA, como ficou evidenciado em nossa análise,  foi um recurso útil para 

dar credibilidade à candidata Dilma e assegurar a continuidade dos programas de 

governo de Lula. Quando o ex-presidente se coloca no lugar do Pai, 

possibilitando que Dilma ocupe o lugar da Mãe, permite que se estabeleça a 

relação familiar Lula = Pai, Dilma = Mãe e Eleitores = filhos. A imagem 

sociodiscursivamente construída de Dilma como MÃE faz com que ela se 

aproxime do povo (pelo menos quase) tanto quanto Lula, ganhando 

características de afeto e proximidade de uma faixa social que se identifica muito 

com o discurso carismático de Lula:

A comunidade chama Lula de pai. Porque realmente foi um homem 
que se preparou para isso. Para dirigir o seu país, mas pensando na 
igualdade, pensando na classe lá embaixo. Ele entrou com essa luz 
para os pobres. Está entendido. O pai do povo é ele [Lula]. E espero 
que a Dilma Rousseff seja a mãe do povo.

(Programa eleitoral mostrado no dia 26/8/2010)

3- Que cenários sociocognitivos estariam associados à metáfora 

conceptual ESTADO É PAI e como esses cenários se introjetariam no 

imaginário político nacional?

Para responder à terceira pergunta, mostramos que a metáfora NAÇÃO É 

UMA FAMÍLIA tem como desdobramento a metáfora O ESTADO É PAI. Os 

valores morais e afetivos que a palavra “família” evoca, na sociedade brasileira e 

no cenário da política brasileira, sustentaram a existência da importância da 

figura do “pai”, representando o Estado. A análise de dados que utilizou a 

metáfora O ESTADO É PAI explorou o modo com que o Presidente Lula 

transita, discursiva e cognitivamente, nos frames de PAI aqui discutidos. Como 

mostramos na fundamentação teórica e nos exemplos discutidos na análise, os 

dois frames (o do Pai Severo e o do Pai Educador/Cuidador) propostos por 

Lakoff (2002) não se adequavam com muita clareza ao cenário da política 
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brasileira na era Lula, foco de nossa pesquisa. Por essa razão, propusemos um 

terceiro frame, o do PAI Provedor/ Autoritário. 

A nossa investigação, portanto, buscou, em primeiro lugar, identificar e 

discutir indícios discursivos que evocam esse frame (o do Pai 

Provedor/Autoritário), para, depois, verificar se há indícios dos outros dois 

frames (o do Pai Severo e o do Pai Educador/Cuidador), e de que forma esses 

indícios se articulam entre si. Pudemos verificar que os dois primeiros frames de 

Pai estão presentes no discurso de Lula, mas o frame do Pai Provedor/Autoritário 

é evocado em um número bem mais significativo de ocorrências. Argumentamos 

que esse frame é coerente com várias das características atribuídas ao estilo 

neopopulista de governar, como elencadas em Rodrigues (2013). Além disso, 

observamos também uma interface entre pelo menos dois dos três frames em 

alguns discursos, o que mostra que a rede de frames pode ser bem mais complexa 

do que aqui enfocada.  

5.2 - Limitações da pesquisa e contribuições 

Assim como toda investigação que recorre a um determinado recorte 

teórico e a metodologias inevitavelmente redutoras para investigar fenômenos 

sociodiscursivos complexos, a pesquisa aqui desenvolvida apresenta algumas 

limitações. 

Do ponto de vista teórico, um problema enfrentado pela pesquisadora diz 

respeito ao número limitado de publicações sobre frames, construto fundamental 

para a segunda etapa da análise. Nesse sentido, a utilização dos dois tipos de 

frames para PAI propostos por Lakoff ( 2006) foi de grande valia, apesar de esses 

serem, com frequência, referidos na literatura como “modelos” de  Pai e não 

como frames. A nossa opção pelo conceito de frame, seguindo a definição de 

Fillmore (2007), pareceu-nos mais coerente com os pressupostos da Linguística 

Cognitiva e com os encaminhamentos analíticos de nossa pesquisa. Ainda nessa 

questão, a elaboração de um terceiro frame, o do Pai Provedor/Autoritário, 

mostrou-se bastante complexa em nossa tentativa de conceituar coerentemente 
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essa alternativa, que nos pareceu a mais consistente para dar conta do 

enquadramento de PAI típico do discurso de Lula. Em sua interface com a 

caracterização do modelo neopopulista de estilo de governar (RODRIGUES, 

2013), a proposta desse frame, apesar dos inevitáveis questionamentos que 

possam lhe ser dirigidos, nos pareceu uma nítida contribuição original deste 

trabalho.  

Ainda em relação a possíveis limitações do aporte teórico deste estudo, 

faz-se necessário mencionar que a elaboração da seção sobre ideologia trouxe 

algumas dificuldades pela razão inversa à da discussão dos frames. Há um 

número muito grande de conceituações de ideologia, advindas de diversos 

pensadores e linhas teóricas, principalmente das diferentes vertentes da Análise 

de Discurso. A nossa escolha pela abordagem de Van Dijk (2000) foi baseada na 

coerência dessa proposta com o arcabouço da Linguística Cognitiva e com sua 

ênfase na questão de valores, ao nosso ver essencial para retratar pensamentos e 

ações que estão, frequentemente, presentes na sociedade brasileira e refletidos 

nos discursos políticos. 

A interface da metáfora com a ideologia, por outro lado, nos pareceu bem 

menos problemática, por estar ancorada na Teoria Crítica da Metáfora, 

desenvolvida por Chartriz-Black (2005, 2006) e Goatly (2007), ambos discutidos 

neste trabalho. Sendo assim, ao fim deste estudo, esperamos que sua inserção e 

contribuição nesta linha dos estudos da metáfora estejam suficientemente claras. 

Em relação à análise, cremos que as limitações surjam, principalmente, 

devido à natureza qualitativa interpretativista da pesquisa. Outro olhar teórico e 

talvez outro viés ideológico (mesmo que nunca tenha sido nossa intenção 

consciente reproduzir algum viés específico) poderia produzir resultados diversos 

aos aqui encontrados. Acreditamos que, mesmo respaldados pela coerência com 

o arcabouço teórico, as próprias perguntas de pesquisa já indicaram uma certa 

tendência. Ao partirmos de duas metáforas já previamente identificadas 

(NAÇÃO É FAMÍLIA e ESTADO É PAI), a direção da análise já sofre algum 
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tipo de enviezamento. No entanto, esse é o caso de muitas pesquisas que buscam 

identificar as marcas de metáforas conceptuais já levantadas na hipótese. Essa 

circularidade analítica é identificada como uma limitação inerente a muitas das 

pesquisas com metáforas conceptuais (DEIGNAN, 2005). Isso só poderia ser 

evitado se partíssemos sem propostas apriorísticas de metáfora conceptuais. Ou 

seja, com uma pergunta de pesquisa que tomasse a seguinte forma: Que 

metáforas conceptuais estariam subjacentes ao discurso do Presidente Lula? – o 

que certamente não foi o foco de nossa pesquisa. 

Uma última possível limitação diz respeito a possíveis generalizações que 

possam emergir dos resultados da análise. Preferimos restringir nossa conclusões 

ao discurso do Presidente Lula e aos seus efeitos sociocognitivos. Com isso, não 

queremos dizer, como já apontado acima, que Lula seja o único a evocar as 

metáforas e frames por nós aqui enfocados, e o único a se enquadrar num perfil 

“neopopulista”.

Em uma pesquisa dos discursos de três presidentes, Lula, Fernando 

Henrique Cardoso e Fernando Collor de Mello, Gomes e Junior identificou traços 

populistas (com foco no discurso messiânico), igualmente presentes em seus 

discursos. Segundo o autor,

[…] em todos os momentos os líderes que são (ou querem) buscar a 
dominação pelo carisma, devem provar aos súditos porque merecem o cargo 
que ocupam. Caso eles vacilassem, neste primeiro momento, sobre suas 
promessas de governo, com certeza isso não soaria bem aos olhos da 
população brasileira. Uma característica central do líder populista é o tom 
messiânico do discurso. Como se pode notar, todos eles falam de seus 
programas de governo como se fossem um retrato das soluções para os 
problemas brasileiros e que cumprindo-os, teremos uma nação praticamente 
livre de problemas. A semelhança ficou evidente nos três candidatos. 

Como o autor não seguiu uma linha teórica linguístico-discursiva  para 

analisar os discursos dos presidents em foco, acreditamos que a nossa pesquisa 

forneça evidências mais sólidas para ancorar seus resultados. Sendo assim, uma 

análise contrastiva entre os discursos dos três presidentes mencionados, sob os 
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mesmos moldes teórico-metodólogicos aqui seguidos, poderia ser bastante 

relevante como um futuro encaminhamento. De qualquer forma, a escolha pelo 

Presidente Lula ainda se justifica pelo seu notório carisma e pela sua ampla 

“entrada” sociodiscursiva nas camadas populares, aspectos esses que já atraíram 

um grande número de pesquisas, descritas na introdução deste trabalho. 

Acreditamos que esta investigação contribuia, principalmente, para as 

áreas da Metáfora e da Linguística Cognitiva como um todo. Hoje, a LC se 

configura como um campo de estudos que engloba uma série de tendências 

(GEERAERTS, 2006), mas há um consenso de que a cognição é sempre 

corporificada e situada em um contexto sociocultural. O discurso, em sua relação 

com a política (e vice-versa), faz parte dessa inserção entre o social e o cognitivo; 

é por ela influenciado e, ao mesmo tempo, a influencia. E o estudo da metáfora 

conceptual, por meio de suas marcas linguísticas, contribui para desvelar essa 

rica confluência de sentidos. 
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