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RESUMO 

 

 

MALTA, Flávia Ribeiro Santoro Silva. A construção metafórica da mulher nas capas do 

Meia Hora. Niteroi, 2016. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem), Instituto de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2016. 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é o de contribuir, à luz da teoria sociocognitivista, para a  

compreensão de como o universo feminino é conceptualizado e representado no discurso do 

senso comum. Já seu objetivo específico está pautado na investigação do uso, deliberado ou 

não, de expressões linguísticas metafóricas na construção dessas representações, licenciadas 

por metáforas conceptuais, empiricamente observadas, como MULHER É ANIMAL, 

MULHER É COMIDA, MULHER É COISA (MÁQUINA), e CORPO FEMININO É 

TERRITÓRIO. Para explorar tais objetivos, temos, como objeto de investigação, as chamadas 

e manchetes das capas do jornal Meia Hora, de circulação diária no Estado do Rio de Janeiro. 

A partir do corpus selecionado, constituído por seis capas do periódico, procuramos 

identificar metáforas e metonímias, tanto verbais quanto visuais, tendo como base dois 

trabalhos de referência: o de Cameron e Maslen (2010), que orienta a identificação das 

metáforas verbais, e o de Forceville (2008), utilizado como ferramenta de identificação de 

metáforas não verbais. Identificadas as expressões figuradas, buscamos, a partir de uma 

análise qualitativo-interpretativista (LÜDKE e ANDRÉ, 1986) e à luz da teoria da metáfora 

conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980b[2002]), dentro do paradigma da Linguística 

Cognitiva (GEERAERTS, 2006), propor as possíveis representações cognitivas, ou seja, 

metáforas conceptuais, frames e MCIs, que subjazem a tais expressões. Além das expressões 

metafóricas e de sua base conceptual, são igualmente objetos de análise os efeitos 

pragmáticos, com ênfase no humor, produzidos pelo uso da linguagem metafórica no contexto 

dos gêneros analisados, assim como a sua dimensão ideológica, no que diz respeito às 

representações da mulher em nossa língua e cultura. Os resultados da análise corroboram a 

hipótese sobre a relevância das metáforas conceptuais e frames, nas representações sobre a 

mulher, que reproduzem e reificam ideologias patriarcais, que a reduzem a um papel de objeto 

que tem como função primordial satisfazer o homem nas esferas doméstica e sexual. A análise 

também evidencia a articulação entre o cognitivo e o discursivo na produção de sentidos, ao 

mostrar como a linguagem metafórica e metonímica se apropria das condições do próprio 

gênero discursivo, e como este, por sua vez, é, da mesma forma, em parte, determinado pela 

natureza da linguagem metafórica, corroborando a visão de Dienstbach (2015) sobre 

metaforicidade.  

 

 

 



 
 

                                                             ABSTRACT 

 

MALTA, Flávia Ribeiro Santoro Silva. A construção metafórica da mulher nas capas do 

Meia Hora. Niteroi, 2016. Tese (Doutorado em Estudos de Linguagem), Instituto de Letras, 

Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2016. 

 

The main aim of this research is to contribute to the understanding of how women are 

conceptualized and represented in common sense discourse, from a sociocognitive 

perspective. As to its specific purpose, the research is aimed at the investigation of the use, 

deliberate or not, of linguistic metaphorical expressions in the construction of particular 

representations, licensed by conceptual metaphors, which are empirically observed: WOMAN 

IS AN ANIMAL, WOMAN IS FOOD, WOMAN IS AN OBJECT (MACHINE), and 

FEMALE BODY IS TERRITORY. In order to explore these goals, the analysis is based on a 

corpus consisting of six covers of a daily newspaper, from Rio de Janeiro, called Meia Hora, 

on the basis of which we intend to investigate linguistic and visual metaphors (and 

metonymies), following two theoretical axes: Cameron and Maslen (2010), which guides the 

identification of verbal metaphors, and Forceville (2008), used as a tool for the identification 

of non-verbal metaphors. Through these figurative expressions, we try to identify the possible 

cognitive representations (conceptual metaphors, frames and ICMs), which underlie them, 

through a qualitative-interpretative analysis (LÜDKE and ANDRÉ, 1986), oriented by the 

principles of Conceptual Metaphor Theory (LAKOFF and JOHNSON, 1980b [2002]), as well 

as by the tenets of Cognitive Linguistics (GEERAERTS, 2006). We also investigate the 

pragmatic effects of figurative language, with emphasis on the humor produced by the use of 

metaphorical language in the context of the genres analyzed. Moreover, the ideologies 

emerging from the data, with respect to representations of women in our language and culture, 

are also focused. The results of the analysis corroborate the hypothesis on the relevance of 

conceptual metaphors and frames in women representations, which reproduce and reify 

patriarchal ideologies that provide women with the role of an object to serve men, both in the 

domestic and in the sexual spheres. The analysis also evidences the relationship between the 

cognitive and the discursive dimensions in meaning production, and the way metaphoric and 

metonymic language can appropriate the discursive genre conditions to generate the intended 

meaning effects. Finally, we intend to investigate how genre itself is determined by the nature 

of the metaphoric language, according to the studies of Dienstbach (2015) on metaphoricity. 
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Falar da mulher, em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de 

transformação, falar de tudo que envolva a condição feminina, não é só uma vontade de ver 

essa mulher reabilitada nos planos econômico, social e cultural. É mais do que isso. É 

assumir a postura incômoda de se indignar com o fenômeno histórico em que metade da 

humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes sociedades, no decorrer dos tempos. 

É acreditar que essa condição, perpetuada em dimensão universal, deva ser transformada 

radicalmente (...) 

                                                                                (Maria Amélia de Almeida Teles) 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1. Elaborando a questão: os primeiros passos  

 

Uma cena bastante conhecida, que ainda se repete quotidianamente, apesar da velocidade e da 

comodidade da internet, é a de pessoas em volta de uma banca de jornal, procurando ter 

acesso às notícias, tidas como mais importantes do dia, através da leitura das manchetes dos 

principais jornais. Assim como tantas pessoas, costumo fazer parte dessa mesma cena, 

principalmente, por ser ―atraída‖ pelas hilariantes capas do jornal Meia Hora. Para mim, é 

quase impossível ficar indiferente às suas publicações, porque sei, de antemão, que vou me 

deparar com algo inteligentemente humorado. E é, justamente, o seu teor humorístico que tem 

me levado de uma leitura despretensiosa a um olhar mais crítico de seus exemplares. 

 

Minha visão sobre o periódico foi, paulatinamente, adquirindo outros matizes devido à 

relação conflitante que passei a vivenciar, com a leitura quase diária das manchetes 

prototípicas do Meia Hora, já que estas não se revelam simplesmente engraçadas, mas 

também, de certo modo, constrangedoras por conterem um apelo explícito a questões de 

natureza sexual. Foi justamente esse ―riso constrangido‖ que me motivou a investigar a 

natureza supostamente sexista das capas verbo-visuais (FORCEVILLE, 2006, 2008) ─ como 

a publicada em 26 de julho de 2010: 

 

 

Figura: 01                Fonte: www.naosalvo.com.br             Publicação: 26/07/2010 
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Considero esta uma das capas mais emblemáticas do tabloide, devido à multimodalidade 

(FORCEVILLE, 2006, 2008) presente, na veiculação jocosa de uma notícia de cunho sexual. 

Ela se tornou, portanto, categórica na minha decisão de pesquisar determinadas questões que 

o Meia Hora costuma trazer à tona, principalmente na primeira página, e que encontram 

espaço investigativo nas diferentes teorias sobre metáfora que passei a ter conhecimento por 

meio de um curso de pós-graduação em 2009
(1)

.  

 

Em um primeiro momento, a ideia da pesquisa era observar como as metáforas são evocadas 

no periódico, como se entrelaçam com as representações sociais(2) preconceituosas (ou não), 

suscitadas pelo jornal, e como se manifestam na materialidade linguística, a partir de uma 

perspectiva crítica em que a ―língua [é tida] como um fato social, produto de ações de seres 

humanos organizados em comunidades‖ (RAJAGOPALAN, 2003, p.16). Assim sendo, antes 

mesmo de formalizar qualquer projeto, já era possível perceber, ainda que superficialmente, a 

prática do Meia Hora em explorar representações sociais, em geral, sexistas e com as quais os 

intelectuais parecem se se deleitar com a metalinguagem presente. 

 

Por essa razão, ao refinar os objetivos do projeto, pensei em contemplar, especificamente, 

assuntos atrelados à mulher, já que sempre me trouxeram claras inquietações. Sendo o Meia 

Hora um jornal reconhecidamente voltado para o público masculino (com seções sobre 

futebol e mulher), as representações sociais que envolvem a figura feminina são uma 

constante. Como, no nível pessoal, sempre fui sensível a afirmações ou comentários de 

natureza machista
( 3 )

, o tabloide passou a ser objeto de meu interesse pelas piadas que 

menosprezam e diminuem a mulher a níveis degradantes e, principalmente, quando ela 

mesma se apropria de certas representações ofensivas para, em sua concepção, obter algum 

tipo de projeção. 

                                                                 
(1) 

O curso intitulado ―Introdução às novas conceituações da metáfora‖ foi ministrado pela professora doutora 

Solange Coelho Vereza, no Instituto de Letras, da Universidade Federal Fluminense.  
(2) 

Nesta pesquisa, entende-se por ―representações sociais‖ as conceptualizações ou construções sociocognitivas 

de determinadas experiências do mundo social. Dessa forma, a ―representação social da mulher‖ é feita por meio 

de representações sociocognitivas como frames, MCIs e metáforas conceptuais.  
(3) 

O termo ―machismo‖ pode ser visto como um hiperônimo de ―sexismo‖. Este último, segundo o dicionário 

online SensAgent (www.dicionario.sensagent.com) é um ―termo que se refere ao conjunto de ações e ideias que 

privilegiam entes de determinado gênero (ou, por extensão, que privilegiam determinada orientação sexual) em 

detrimento dos entes de outro gênero (ou orientação sexual)‖. Neste trabalho, usaremos os dois termos de um 

modo intercambiável, para nos referirmos a um conjunto de construções sociodiscursivas e representações 

sociocognitivas, que de algum modo, discriminam e inferiorizam a mulher. Rejeitamos a postura de que haja 

uma simples dicotomização, sem hierarquia opressora, entre os dois polos.  

http://dicionario.sensagent.com/G%C3%A9nero%20%28sociedade%29/pt-pt/
http://dicionario.sensagent.com/Identidade%20sexual/pt-pt/
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Desse modo, como leitora assídua de tudo que faz alusão à figura da mulher (capas de 

revistas, propagandas televisivas ou impressas, postagens na internet), as famigeradas capas 

do Meia Hora não poderiam passar despercebidas ―aos meus olhos‖, dada a simbiose entre o 

texto e a imagem, que transforma um tema sério em piada burlesca e, nessa mesma lógica, a 

mulher em qualquer ―coisa‖. Sendo assim, inicialmente, o discurso do Meia Hora parece não 

apenas explorar e reproduzir, mas também reforçar as representações largamente 

preconceituosas da mulher em nosso contexto social. Na figura 02, de domínio público, tem-

se apenas uma mostra de como grande parte de nossa sociedade ainda enxerga o universo 

feminino. O fato de entendermos a piada, sem grandes esforços cognitivos, mesmo que 

particularmente não compartilhemos da ideologia que a subjaz, parece apontar para a 

existência dessa representação (lugar de mulher é em casa, mulher é um objeto doméstico 

etc): 

 

 

Figura: 02                    Fonte: www.iplay.com.br                    Acesso: 07/03/2015 

 

Assim, acredito que, ―ao agir no mundo e tentar fazer sentido dele por meio da linguagem, 

estamos, na verdade, construindo, até certo ponto, esse mesmo mundo‖ (ALMEIDA, 2006, 

p.04). Tal posicionamento foi o que me impulsionou a refletir e a teorizar sobre as 

representações da mulher, especificamente, sobre as estampadas nas capas do Meia Hora, 

dada a recorrência com que são publicadas e, de certa forma, abrir um caminho a ser trilhado 

por futuros pesquisadores que, como eu, desejam dar novo sentido a velhos discursos. 

Além disso, entendo que a escolha do jornal, como objeto de análise, pode ser justificada em 

razão de o Meia Hora figurar como uma espécie de porta-voz contemporâneo desses ―velhos 

discursos‖, devendo ser caracterizado como uma ―arena‖ por onde circulam discursos que 
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fomentam minha ―indignação‖ como mulher. Digo ―porta-voz‖ pelo fato de o tabloide 

suscitar e explorar, aparentemente de maneira deliberada, aqueles que parecem ser o 

pensamento, o discurso e o comportamento naturalizados na sociedade brasileira e, 

paradoxalmente, utilizados pela própria mulher com o intuito de obter certo destaque, ainda 

que momentâneo. 

 

Mesmo sem um olhar analítico mais criterioso, em princípio, é possível antecipar questões 

cruciais para a pesquisa pela leitura fortuita das capas do jornal. É intrigante observar, por 

exemplo, que as constantes e diferentes representações da mulher em suas publicações 

sugerem que ela passe por um processo de ―coisificação‖, já que sua característica natural 

tende a vacilar entre o animado (humano →animal) e o inanimado (coisa, comida). 

 

Em relação à contribuição deste trabalho, creio que uma pesquisa envolvendo o discurso 

sobre o universo feminino, no microcosmos das capas do Meia Hora, pelo viés da metáfora, 

em sua materialização verbo-visual, pode redundar em um caminho original e profícuo para 

uma investigação de relevância ─ não apenas para a área da Linguística, mas também de 

outras áreas das Ciências Humanas e Sociais (cf. seção 1.2.), uma vez que busca identificar as 

representações socioculturais da mulher mais significativas em nossa cultura, que subjazem às 

práticas discursivas inseridas em nosso contexto social.  

 

1.2. A mulher e seu universo nas metáforas do cotidiano  

 

A mulher sempre se destacou como mote e fonte de inspiração para uma gama de produções 

artísticas e culturais dos mais diversos gêneros: a literatura, a pintura, a música. Não apenas 

nas artes, mas também em outras tantas atividades humanas, o seu universo ganha vida: em 

folhetins, na publicidade e no jornalismo. 

 

Nos diferentes veículos midiáticos, a recorrência com que se fala da mulher parece ser reflexo 

de uma relação paradoxal conflituosa e inconsciente que se estabelece entre o imortalizado 

―sexo forte‖ (característica comumente atribuída ao homem) e o emblemático ―sexo frágil‖, 

socialmente reconhecido por sua associação à figura feminina. O movimento feminista da 

década de 1960 (SANTOS e IZUMINO, 2005), no Brasil, parece ter trazido à tona esse 

amálgama antagônico que nem a mulher e nem mesmo a sociedade como um todo souberam 
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desnaturalizar. Digo paradoxal porque, apesar de ter dado início à longa luta por direitos que 

visam colocar o sexo feminino em relação de igualdade com o masculino, a figura feminina 

ainda continua sendo símbolo de fragilidade pela maneira com que os discursos se instauram 

e se perpetuam.  

 

É possível especular-se que o caráter estereotipadamente delicado da mulher esteja associado 

ao que Goatly (2007a), em seu livro, Washing the Brain: metaphor and hidden ideology, 

suscita acerca da associação que se faz, desde a antiguidade clássica, entre o ―falo‖ e a 

―espada‖ bem como entre a ―vagina‖ e a ―bainha‖ (suporte que serve de encaixe para a arma 

quando fora de combate). Segundo o autor, o falo, metonimicamente, passa a ser uma 

representação clara do macho, sendo a arma ou qualquer outro objeto pontiagudo, uma 

metaforização desse órgão sexual, que é capaz de invadir, de adentrar um ―território‖ que, 

legitimamente, deve ser violado, bolinado pela própria natureza. É como se houvesse uma 

legalidade natural em se referir ao gênero feminino como o mais indefeso. 

 

Dessa forma, a mulher, sociocognitivamente, parece destinada a ser ―tomada‖ pelo homem, 

assim como um povo o é por seu algoz conquistador. Em vários discursos construídos 

socioculturalmente, o seu corpo é figurativamente cotejado como um ―território‖ que não lhe 

pertence, ficando essa idealização bem marcada, além dos indícios inscritos no discurso, pelo 

próprio comportamento masculino em relação à figura feminina. 

 

Um dado importante que ilustra a natureza agressiva e/ou dominadora do homem diz respeito, 

por exemplo, aos casos constantes de violência doméstica contra a mulher, que redundaram na 

criação da chamada ―Lei Maria da Penha‖
(4)

, além da implementação, nos anos de 1980, de 

delegacias de assistência a mulheres
(5)

 maltratadas pelos companheiros. A literatura sobre 

violência contra as mulheres, por sua vez, passou a constituir 

 

 

 

 

                                                                 
(4) 

Essa lei federal de número 11.340 foi criada para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher no 

território brasileiro e está em vigor desde 07 de agosto de 2006.  
(5) 

A primeira delegacia desse tipo, inédita no Brasil e no mundo, surgiu em 1985 na cidade de São Paulo durante 

o governo Franco Montoro. 
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uma das principais áreas temáticas dos estudos feministas no Brasil. Esses estudos 

[foram] fruto das mudanças sociais e políticas no país, acompanhando o 

desenvolvimento do movimento de mulheres e o processo de redemocratização. 

Nessa época, um dos principais objetivos do movimento [era] dar visibilidade à 

violência contra as mulheres e combatê-la mediante intervenções sociais, 

psicológicas e jurídicas. Uma de suas conquistas mais importantes [foram então] as 

delegacias da mulher, as quais ainda hoje se constituem na principal política pública 

de combate à violência contra as mulheres e à impunidade (SANTOS e IZUMINO, 

2005, p. 01).  

 

Uma delegacia só para mulheres agredidas; uma lei que protege a mulher contra a violência 

física e psicológica de seu parceiro: pistas de como a sociedade brasileira parece edificar os 

seus valores e suas crenças acerca do universo feminino ─ marcas de um passado inglório que 

remonta à época de forte patriarcado no Brasil (AGUIAR, 2000) e de prevalência da 

dominação hegemonicamente masculina. 

 

Recentemente, um importante instituto de pesquisa do governo federal, o IPEA – Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – realizou uma pesquisa sobre a tolerância social à violência 

contra as mulheres e divulgou, na imprensa, uma informação significativa em relação à 

maneira como os brasileiros se posicionam no tocante ao estupro de mulheres. De acordo com 

a primeira versão, 65% constituía a porcentagem de entrevistados que concordavam com a 

afirmação de que a mulher merecia ser atacada no caso de estar usando roupa curta ou 

―provocante‖ (cf. Anexo I ).  

 

Apesar de se tratar de um equívoco que, inclusive, gerou polêmica sobre o grau de 

credibilidade do referido instituto, um órgão do Governo Federal (o percentual correto era, na 

verdade, de 26%), é indiscutível que o novo valor estatístico continuou bastante elevado, já 

que representa mais de ¼ da população que ainda recorre a algum subterfúgio para justificar 

os casos de violência sexual contra a mulher.  

 

As respostas ao questionário do IPEA, possivelmente enraizadas no discurso subliminar, 

parecem revelar uma ideologia nutridora do comportamento social já consagrado por uma 

obviedade: o homem ainda é o invejado ―sexo forte‖. Isso remonta, de certa forma, ao 

falocentrismo da teoria freudiana que, segundo Sampaio (2010, p. 17), ―é tributária do modelo 

androcêntrico predominante na História escrita ocidental, que se caracterizou por colocar o 

homem numa posição hierárquica superior e inquestionável em relação à mulher‖.  
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Esse modelo fica ainda mais claro a partir do que Goatly (2007a) explicita acerca da 

conceptualização metafórica do ato sexual. Segundo ele, em geral, em casos de estupro, os 

homens são construídos como agressores (91% das vítimas de estupro são mulheres ao passo 

que 99% dos agressores são homens). Consequentemente, ainda de acordo com ele
(6)

, 

 

os homens podem forçar as mulheres a fazer sexo por entenderem que uma 

abordagem violenta, ao se relacionarem intimamente com alguém, seja algo normal. 

Dessa mesma forma, acreditam também que devem falar sobre sexo de maneira 

agressiva. Na verdade, aquilo que para as mulheres ou para as cortes americanas se 

considera estupro, para os homens é algo natural (GOATLY, 2007a, p. 85).
(7) 

 

Partindo-se da evidência linguística que, nesse contexto específico, é nutrida pela metáfora 

conceptual SEXO É VIOLÊNCIA FÍSICA, ao homem é conferida uma certa licitude 

biológica, assim como um senso de propriedade, em relação ao corpo da mulher, pela força 

com que ele domina o corpo feminino. Dessa conceptualização metafórica, possivelmente de 

elevada produtividade para a presente investigação, emergem outras tantas metáforas 

(MULHER É COISA /MÁQUINA, MULHER É COMIDA, MULHER É ANIMAL, CORPO 

FEMININO É TERRITÓRIO) que se manifestam na língua de diversas maneiras e se 

subordinam à macro (principal) metáfora conceptual
(8)

, coexistindo com o mesmo cunho 

sexual.  

 

Possivelmente, dessas conceptualizações, materializam-se diferentes instanciações na língua 

que descortinam a ideologia dominante, a qual delega à mulher o status de ―sexo frágil‖, de 

―ser subserviente‖. A sua representação passiva como objeto sexual, que se funde com o seu 

papel de fonte de saciação dos desejos masculinos, por exemplo, pode ser observada no cartaz 

de um filme brasileiro, de domínio público, lançado em 2012: 

 

                                                                 
(6) 

Todas as citações deste trabalho foram por mim traduzidas. 
(7) 

Texto original: […] men may regard coercive or violent sex as a quite normal way of relating to somebody 

close to them, just as it is quite normal for them to use the language of aggression when talking about sex. In 

fact, what women or the US courts regard as rape, men may simply regard as normal sex. 
(8)

A ―metáfora conceptual‖, como veremos em maior profundidade no capítulo 2, é uma figura de pensamento e 

não de linguagem, que, a partir da projeção de um domínio fonte em um domínio alvo, determina o modo com 

que pensamos e falamos sobre determinadas experiências, principalmente, as mais abstratas. Na literatura da 

área, a partir de Lakoff e Johnson (1980b [2002]), uma metáfora conceptual é indicada por letras maiúsculas (ex: 

MULHER É OBJETO), enquanto que suas marcas linguísticas metafóricas, por ela licenciadas, por itálicos, nos 

textos em que aparecem (Ele vai possuí-la). 
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Figura: 03           Fonte: www.google.com.br             Acesso: 13/08/2014 

 

Embora o título não tenha um caráter revelador do conteúdo do longa-metragem, o cartaz de 

divulgação traz à tona um dos possíveis mapeamentos da mulher em nossa cultura. O título do 

filme sugestiona e caracteriza o homem como o ―predador‖ e a mulher como a ―presa‖. Essa 

relação, naturalizada socialmente, é o que permite a supressão do objeto direto em ―E aí ... 

comeu?‖ e, paralelamente, a compreensão da mensagem pelo leitor, revelando ser este mais 

um indício, no discurso, de como a mulher é constituída sociocognitivamente. 

 

Nesse exemplo, é notória a metáfora conceptual MULHER É COMIDA atrelada a questões 

sexuais. Novamente, o pensamento psicanalítico freudiano é recuperado (COELHO Jr., 2001) 

por se entender que há prazer tanto na comida quanto no sexo, ficando a mulher à mercê dos 

desejos masculinos em uma lógica que faz da alimentação e do acasalamento necessidades 

vitais – pela manutenção da vida e pela perpetuação da espécie – instintos naturais do animal. 

 

Mais interessante é observar que, procurando-se o termo ―satisfazer‖ no site de busca 

―Google‖, em meio às primeiras entradas a que se tem acesso, está ―satisfazer um homem‖ 

(cf. Anexo II). Entretanto, não foi identificada, entre os primeiros resultados dessa busca, a 

entrada ―satisfazer uma mulher‖. Além disso, os arquivos encontrados no referido site, e 

relacionados a ―satisfazer um homem‖, estão todos ligados a questões sexuais: ―Como 

enlouquecer um homem na cama‖, ―Como enlouquecer um homem antes do sexo‖, ―Livro 

indica ponto G masculino e formas para enlouquecer um homem na cama‖, ―Como agradar 

um homem entre quatro paredes‖, ―4 dicas para satisfazer um homem na cama‖, ―Como 

enlouquecer um homem?‖,  ―15 atitudes femininas que agradam os homens‖, dentre outros. 

(cf. Anexo III). 

 

Percebe-se, com isso, um outro paradoxo instaurado no comportamento humano e revelado 

linguisticamente: a mulher como ser ao mesmo tempo ativo e passivo do ato sexual. Isso 

porque, pelo que é ilustrado anteriormente nos exemplos, é ela quem deve procurar as 
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maneiras de agradar um homem, de saciar os seus desejos libidinosos. Nas entrelinhas, 

entende-se que ela é concebida como uma ―máquina do sexo‖, que venha a atender aos 

desejos sexuais de seu parceiro e, ao mesmo tempo, como um território a ser desbravado por 

ele nessa relação íntima.  

 

Sendo assim, especula-se que o discurso seja uma espécie de ―cartão de visita‖ da forma 

como cada sociedade constrói os seus mais variados conceitos e preconceitos acerca do 

mundo, estes metaforicamente estruturados. Para Kövecses (2005), são as expressões 

linguísticas metafóricas que carregam a carga cultural e ideológica de um grupo de falantes.  

 

As marcas linguísticas, observadas até então, parecem apontar para o tipo de conceptualização 

que a sociedade brasileira faz da mulher. Tais marcas constituem um inventário que se 

coaduna com o objetivo seminal desta pesquisa: investigar a maneira como a figura feminina 

é construída, metaforicamente, pelo viés das chamadas e manchetes de um jornal polêmico e 

popular, com circulação diária no estado do Rio de Janeiro: o Meia Hora.  

 

Além disso, sabendo-se que o jornalismo sempre teve na metáfora uma valiosa ―estratégia 

retórica‖ (GOTTARDI, 2006) em prol da construção de uma ―verdade‖ (GUIMARÃES, 

2009), ou de, um ponto de vista, a questão basilar da pesquisa gira em torno de como esse 

veículo de informação constrói o universo feminino por meio da linguagem figurada e, 

consequentemente, como a sociedade brasileira (ou parte significativa dela), representada 

metonimicamente, a partir desse microcosmos, enxerga a mulher. 

A figura 04 é mais um exemplo da construção do imaginário social da figura feminina, 

corroborando para que as capas do Meia Hora reproduzam essa idealização, através de suas 

chamadas e manchetes, categoricamente apelativas, pelo uso não apenas de expressões 

metafóricas, mas também de novos termos, cunhados de tempos em tempos, para dar conta 

desse imaginário social: 
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Figura: 04                          Fonte: www.facebook.com                      Acesso: 04/06/2014 

 

Entendendo-se que, de certa forma, as próprias mulheres compactuam da concepção de que 

toda ―mulher vulgar‖ é ―piriguete‖ (sem mencionar todas as outras representações metafóricas 

do termo ─ cf. seções 2.6.3 e 2.6.4.)
(9)

, não parece difícil acreditar que essa mesma parcela da 

sociedade tenha colaborado com o resultado da pesquisa do IPEA (cf. Anexo I) acerca das 

condições que levam uma mulher a ser abusada sexualmente no Brasil.  

 

Tal posicionamento, supostamente no cerne do pensamento coletivo da sociedade brasileira, 

tende a corroborar uma atitude sexista e a colocar luz sobre o conceito de ―vitimização‖, 

problematizado por Santos e Izumino (2005). Este conceito versa sobre a violência contra as 

mulheres, pelo viés da dominação masculina, ficando a figura feminina, ao mesmo tempo, 

como vítima e cúmplice da dominação do homem: ao concordar com o estereótipo da 

―piriguete‖, a mulher ajuda a reforçar o machismo e a violência contra ela mesma.  

 

Conforme esclarecem as autoras, a corrente teórica chamada ―dominação masculina‖ trata a 

violência contra mulheres como uma forma de representação da dominação exercida pelo 

homem, ―resultando na anulação da autonomia feminina‖ (SANTOS e IZUMINO, 2005, 

p.02). Em outra corrente, nomeada por elas de ―relacional‖, relativizam-se ―as noções de 

dominação masculina e vitimização feminina, concebendo violência como uma forma de 

comunicação e um jogo do qual a mulher não é ‗vítima‘ senão ‗cúmplice‘‖ (ibidem).  

 

 

                                                                 
(9) 

Um exemplo disso é o site www.dicasdemulher.com.br em que há um teste para identificar uma amiga 

―piriguete‖ a partir de determinadas posturas adotadas e que são consideradas categóricas (por isso, inclusive, 

fazem parte do questionário) na definição de uma mulher vulgar. Nele, dentre outras perguntas, encontram-se: 

―Em que situações, ela usaria um decote profundo ou saia curta?‖/ ―Ela usa blusas que mostrem a barriga?‖/ ―No 

inverno, ela deixa de usar roupas curtas e decotadas?‖/ ―Ela dá em cima de homens compromissados?‖. Acesso 

em 30/06/2016. 
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1.3. Objetivos e perguntas de pesquisa 

 

Com base no exposto até o momento, ainda que de forma teoricamente pouco sistemática, 

procurei especular sobre algumas das possíveis conceptualizações da figura feminina em 

nossa sociedade, sem que isso represente uma antecipação aos resultados da investigação. Na 

seção anterior, o objetivo foi o de definir e elaborar o tema da pesquisa ─ as representações 

sociocognitivas sobre a mulher e a forma com que essas são discursivamente reproduzidas em 

um jornal popular ─ e explicitar as motivações de sua escolha. 

 

Na materialidade discursiva pesquisada, o foco recairá sobre a linguagem metafórica e seu 

papel na reprodução e reificação das representações em foco. Sendo assim, é importante 

mencionar que, para a presente pesquisa, a compreensão de metáfora rompe com a tradicional 

visão de figura de linguagem, e se apoia na concepção de figura de pensamento na qual 

cognição, discurso e ação se entrelaçam  ─ três conceitos bastante representativos desse tropo. 

Essa tríade está nas bases das pesquisas desenvolvidas, na década de 1980, por George Lakoff 

e Mark Jonhson, e que alavancaram a chamada virada ―cognitiva‖ nos estudos da metáfora. 

Os autores, em seus estudos, elaboraram teoricamente a visão de que 

 

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

pensamento e na ação, ou seja, todo o nosso sistema conceitual, a partir do qual 

pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico pela sua própria natureza. 

(LAKOFF& JOHNSON, 1980b [2002], p. 3). 

 

Partindo desse pressuposto, pode-se compreender, pelo menos em parte, o porquê de certas 

práticas serem reificadas em nossa sociedade, embora não se possa justificá-las 

ideologicamente. Ou seja, como acredita Vereza (2012), o aspecto social, cultural e 

ideológico da metáfora insere-se no pressuposto de que mente, sociedade e linguagem são 

inseparáveis (TURNER, 2001), tornando pertinente o conceito de sociocognição.  

 

Sendo assim, entendo que o objetivo geral desta pesquisa seja o de contribuir para uma maior 

compreensão de como o universo feminino é conceptualizado e socialmente representado, e 

ao mesmo tempo construído pelo discurso. Já o objetivo específico é investigar o uso, 

deliberado ou não, de expressões linguísticas metafóricas na construção dessas 

representações, licenciadas por metáforas conceptuais, como as empiricamente observadas 

nas seções 1.1. e 1.2.: SEXO É VIOLÊNCIA FÍSICA da qual se ramificam MULHER É 
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ANIMAL, MULHER É COMIDA, MULHER É COISA (MÁQUINA), e CORPO 

FEMININO É TERRITÓRIO. 

 

A proposta desta pesquisa é, portanto, a de investigar a materialização de representações 

sociocognitivas sobre a mulher, em textos de grande apelo popular, caracterizados como 

mídia de infotenimento (SANTOS, 2013), devido à maneira jocosa com que a notícia é 

publicada ─ textos que não só reproduzem inocentemente, mas exploram essas visões, por 

vezes, de forma deliberada.  

 

No corpus, constituído de seis capas do Meia Hora, a análise será realizada levando-se em 

consideração os seguintes aspectos: 

 

1- os elementos constitutivos dos gêneros ―chamada‖ e ―manchete‖ (LAGE, 2004; 

SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007; SIMÃO, 2007) e as  marcas linguísticas 

metafóricas e metonímicas neles presentes (CAMERON e MASLEN, 2010) e  as metáforas e 

metonímias visuais (FORCEVILLE, 2008);  

2- as representações cognitivas subjacentes (metáforas conceptuais, frames e MCIs);  

3- a dimensão pragmática do uso de tais expressões, principalmente no que dizem 

respeito ao humor, e  

4- os efeitos ideológicos reproduzidos e reificados (van DIJK, 1998; KÖVECSES, 

2006a) pela metáfora e pela metonímia. 

 

É por meio das muitas metáforas conceptuais, corporificadas pelas expressões linguísticas do 

dia a dia, que uma sociedade torna visível a maneira como concebe o mundo ao seu redor, 

além de revelar as teias de sua cultura e as raízes de suas ideologias. Dessa forma, uma 

investigação das marcas verbo-visuais de metáforas conceptuais, propagadoras dessas 

construções sociocognitivas, tende a se unir com o esforço acadêmico que visa uma ―crítica 

da cultura‖ (GHIRALDELLI, 2014). 

 

Além desta introdução, o capítulo 1, este trabalho apresenta 4 outros capítulos. O capítulo 2 

trata da fundamentação teórica sobre a qual a pesquisa se apoiará. Discorrerei sobre as 

diversas conceituações sobre a metáfora, desde a visão clássica, que ainda permeia o senso 

comum sobre essa figura, até chegar à Teoria da Metáfora Conceptual, introduzida por 

George Lakoff e Mark Johnson em 1989, e suas recentes tendências cognitivo-discursivas. A 
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relação entre metáfora, cultura e ideologia também merecerá o meu olhar, devido à natureza 

do objeto de pesquisa aqui em foco. Além disso, uma discussão sobre metáfora e metonímia 

será desenvolvida, uma vez que expressões encontradas no corpus também assumem, 

textualmente, essas duas configurações.  

 

No capítulo 3, o foco da discussão recai sobre as características do corpus de análise, ou seja, 

chamadas e manchetes de capa de jornal, mais especificamente do jornal Meia Hora, 

enquanto produção discursiva sociohistoricamente inserida. A partir da literatura de 

referência, os conceitos de ―sensacionalismo‖ (AMARAL, 2006) e ―infotenimento‖ 

(SANTOS, 2013) serão evocados, na tentativa de identificar o ―propósito comunicativo‖ 

(SWALES, 1990) do Meia Hora e, dessa forma, observar o modus operandi do tabloide em 

relação a seu público-alvo. Como a natureza do gênero discursivo, em sua relação com a 

metaforicidade, tem se mostrado relevante nos estudos da área (DIENSTBACH, 2015), uma 

discussão sobre gênero discursivo será também apresentada. Pelo fato de o humor ocupar 

posição central na natureza cognitivo-discursiva dos textos analisados, o uso da metáfora, 

como recurso para o estabelecimento de efeitos humorísticos no corpus, será também 

discutido.  

 

O capítulo 4 tratará da análise do corpus, conduzida a partir dos quatro aspectos elencados 

acima (p. 24). Antes disso, porém, no mesmo capítulo, as bases e procedimentos 

metodológicos que nortearão a análise serão explicitados. 

 

Finalmente, as considerações finais, com uma discussão geral dos resultados, contribuições e 

limitações da pesquisa, serão apresentadas no capítulo 5. 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Para explorar as perguntas que norteiam esta pesquisa, o trabalho tem, na visão 

sociocognitivista da metáfora, seu eixo teórico central. A discussão desenvolvida contempla 

os estudos sobre esse tropo, desde a visão aristotélica até a abordagem contemporânea da 

metáfora, passando pelo que é conhecido como a ―visão tradicional da metáfora‖, à qual a 

linha atual se contrapõe em seus principais postulados. A relação da metáfora com a cultura, a 

ideologia e o discurso também será explorada. A partir desse panorama geral, trataremos de 

questões mais específicas acerca do papel da metáfora na construção e perpetuação de 

representações sobre a mulher, nutridas por concepções sócio-histórico-ideológicas, 

cognitivamente reificadas, marcadas na linguagem e discursivamente evocadas. 

 

2.1. O percurso dos estudos da metáfora: da antiguidade clássica à contemporaneidade 

 

Por estar tão imbricada em nosso sistema conceptual e, portanto, na linguagem do dia a dia, a 

metáfora pode ser considerada como ―parte de nosso habitat natural‖ (SARDINHA 2007, 

p.11), fato que praticamente impossibilita percebermos a sua presença no discurso cotidiano. 

Com base nessa premissa, Sardinha (2007, p. 12) advoga o fato de a metáfora ser ―algo 

característico do ser humano e do uso que ele faz da linguagem‖, ou seja, segundo o autor, 

esse tropo pode ser considerado como ―um recurso natural de qualquer língua‖ (SARDINHA, 

2007, p. 16) ─ como falantes, não nos detemos, sistematicamente, na identificação de 

sentenças metafóricas (―Este texto está muito claro pra mim‖, ―Preciso correr contra o 

tempo‖, ―Não tiro essa imagem da cabeça‖, ―Hoje estou pra cima”), como as que nutrem os 

exemplos acima (ENTENDIMENTO É LUZ, TEMPO É PESSOA, CABEÇA É 

RECIPIENTE, PRA CIMA É FELIZ, respectivamente). Em função disso, cada vez mais, na 

área da ―linguística, linguística aplicada, psicologia, filosofia e lexicografia‖ (SARDINHA, 

2007, 12), intensificaram-se os estudos sobre o tema, especialmente a partir do século XX. 

 

Entretanto, segundo a visão tradicional de metáfora, provavelmente compartilhada em grande 

parte pelo senso comum, o seu uso não seria nem tão frequente nem ―automático‖ como os 

estudos mais atuais revelam: na visão popular, de tradição clássica, a metáfora funcionaria 

como um ―ornamento‖, que poderia ser utilizado e descartado, seguindo a vontade do próprio 

falante. Nessa perspectiva, a linguagem figurada era, e ainda o é, considerada como um 

recurso de manipulação própria do discurso retórico — prosa argumentativa com o objetivo 
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de convencer — ou poético, para dar prazer, suavidade e beleza, mostrando ser ―literal a 

linguagem convencional do dia-dia e não metafórica‖ (LAKOFF, 2006, p. 187)(10)
. 

 

Tratar a visão tradicional da metáfora perpassa pelos estudos do filósofo grego Aristóteles 

(sec. IV a.C.) — o primeiro a estudar o assunto mais sistematicamente, como alegam muitos 

autores. Segundo Leezenberg (2001), a noção de metáfora está presente em três obras de 

Aristóteles, a saber: Poética (em que aborda a linguagem da tragédia), Retórica (em que cita 

quatro tipos de metáforas e seu funcionamento) e Organon (em que discorre sobre 

ambiguidade e similitude). 

 

O termo ―metáfora‖, portanto, não poderia ter outra origem que não fosse grega: metapherein 

(―transferência‖ ou ―transporte‖). ―Etimologicamente, é formada por ‗meta‘, que quer dizer 

‗mudança‘, e por ‗pherein‘ que significa ‗carregar‘‖ (SARDINHA, 2007, p. 22). Portanto, é ―a 

transposição do nome de uma coisa para designar outra‖ (Arte Poética, III, IV, 7, p.182 apud 

SARDINHA, 2007, p. 20). Em O rapaz é um touro, os traços mais marcantes e característicos 

do animal (força e robustez) são transferidos para o jovem como um meio de se entender a 

dimensão de seu vigor. Semelhante transferência está igualmente presente em Seu corpo é um 

violão. Nesse caso, mesmo sem saber sobre quem se fala, deduz-se que se trate de uma 

mulher em função de a forma curvilínea ser comum tanto ao formato do instrumento de corda 

quanto ao corpo feminino. 

 

Aristóteles (1999) propôs a distinção de quatro tipos de transferência metafórica: a) de gênero 

para espécie, b) de espécie para gêneros, c) de espécies para espécies, d) do análogo ou 

proporcional. Este último é o que mais se assemelha ao que conhecemos hoje como metáfora, 

visto ser a analogia uma identidade de relações, e quem faz bom uso da metáfora, segundo 

Aristóteles, consegue fazer com que as pessoas percebam o que é semelhante entre os 

conceitos que estão sendo relacionados analogicamente.  

 

Diferentemente da maneira como a metáfora foi mais tarde concebida e perpetuada pela 

tradição clássica, Aristóteles demonstrava entender a sua utilização como um indício de 

genialidade, justamente por se conseguir, por meio dela, garantir a clareza ao argumento, não 

podendo ser considerada, portanto, como um desvio indesejável ou como um simples adorno 

substituível.  

                                                                 
(10) 

All everyday conventional language is literal, and none is metaphorical. 
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Para o filósofo, o entendimento da metáfora trazia em seu bojo um caráter cognitivo, por estar 

atrelado à possibilidade de ―expressar uma ideia nova‖, no dizer de Sardinha (2007, p. 20), ou 

conforme o próprio Aristóteles, à possibilidade de aproximar as noções abstratas do real. A 

metáfora seria a principal figura inserida em uma visão de retórica como ―arte da persuasão, 

arte do discurso eficaz‖ (FIORIN, 2014, p. 58).  Assim, naturalmente, o seu uso exigiria um 

trabalho mental para encontrar o ponto comum entre as entidades presentes, chancelando-a 

como uma importante ferramenta lógico-argumentativa – base da Retórica Aristotélica 

(VEREZA, 2012). 

 

Possivelmente, a concepção da metáfora como uma figura ―descartável‖ está vinculada ao 

fato de esta não ser aceita no âmbito da ciência que, segundo Ortony (1993), deve abordar 

seus objetos de estudo de forma precisa, sem dar margem à ambiguidade. Apesar de estudos 

posteriores apontarem para a presença da metáfora em todos os tipos de discurso, a visão 

tradicional exclui os tropos, de um modo geral, do discurso científico. Essa exclusão tem 

como fundamento algumas das crenças ancoradas no chamado ―mito do objetivismo‖ 

(LAKOFF e JOHNSON, 1980b, [2002]), segundo o qual o homem ocidental busca o 

―verdadeiro saber‖ por meio da racionalidade, sendo essa construída por meio de uma 

linguagem precisa, sem ambiguidade e, portanto, literal. Dessa maneira, não apenas a 

linguagem metafórica como também 

 

outros tipos de linguagem poética, imaginativa, retórica ou figurada podem sempre 

ser evitados ao se falar objetivamente, e deveriam ser evitados, pois seus 

significados não são claros nem precisos e não correspondem de um modo claro à 

realidade. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.296) 

 

O mito do objetivismo imputa à dicotomia entre objetividade e subjetividade conotações 

antagônicas que refletem a maneira como o homem construiu a sua visão de razão e de 

emoção e de como tal entendimento imprimiu suas marcas na linguagem e nas relações 

humanas, atrelando-se a racionalidade ao equilíbrio e à lucidez, e a emoção à falta de 

sensatez. É nessa dicotomização que se apoia o entendimento da comunidade científica sobre 

o uso da metáfora: como uma violação do critério objetivista do significado. 
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2.1.1. A Retórica Reducionista e o Descrédito da Metáfora 

 

Vereza (2012) traça um paralelo entre o desprestígio que a retórica sofreu, durante séculos, 

após seu apogeu no período clássico. Este apogeu foi resultado tanto da abordagem que a 

retórica recebeu de Aristóteles quanto de seu uso popular no universo sofista. A retórica 

clássica, sistematizada por Aristóteles, alicerçou-se em três eixos: inventio (ou invenção), em 

que são feitas as escolhas dos conteúdos,– ou topei –do discurso para a argumentação; 

dispositio (ou disposição), em que os conteúdos são organizados em um todo, e elocutio (ou 

elocução), em que os conteúdos são expressos adequadamente. 

 

Foi a gradual diminuição da importância conferida aos dois primeiros eixos, de aspectos 

lógico-discursivos e, em contrapartida, a extrema valorização do elocutio que motivaram o 

reducionismo da retórica. Diferentemente da retórica lógico-argumentativa, estudada por 

Aristóteles, a chamada retórica reduzida se caracterizou pela valorização da elocução. Seu 

novo status quo, segundo Genette (1975), é justificado por sua base essencialmente 

tropológica e taxionômica, o que a impossibilitava de se legitimar filosófica ou 

cientificamente.  

 

Sendo assim, vem desse ―passado inglório‖ a sua conotação normalmente negativa que fez 

com que a palavra ―retórica‖ (do grego rhetoriké), mesmo nos dias atuais, seja sinônimo de 

verborragia ou ―arte do engano‖, sendo inclusive definida dessa maneira pelos dicionários da 

língua portuguesa. Tanto no dicionário Aurélio quanto no Michaelis, ambos em suas versões 

online, o vocábulo é tratado pejorativamente como ―afetação de eloquência‖, estando 

comumente associado às práticas discursivas da classe política. Em geral, os políticos são 

tidos como ―bons de retórica‖ por dominarem a arte do ―bem falar‖ com o objetivo de 

convencer e persuadir (com o sentido de ―manipular‖) o público eleitor e a sociedade de um 

modo mais amplo.  

 

Dentro de uma visão tropológica de retórica, voltada para a simples escolha de palavras e 

figuras para efeitos poéticos ou manipulativos, sem o aparato lógico-cognitivo do inventio e 

do dispostio, a metáfora se apresenta como um de seus elementos principais, o representante 

central do terceiro eixo da techné retórica, o ilocutio. Segundo Vereza, 
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é justamente a partir da versão ―reduzida‖ da retórica que a percepção da metáfora 

como um ornamento supérfluo da linguagem se cristaliza: por muitos considerada a 

rainha das figuras, a metáfora reina no palácio dos tropos (VEREZA, 2012, p. 34). 

 

Foi essa associação da metáfora à retórica, em sua ―versão reduzida‖, que, ainda segundo 

Vereza (2012), resultou, por um lado, no descrédito da primeira, que passou a ser considerada 

como uma mera figura de linguagem, perfeitamente dispensável, e, por outro, no surgimento 

de muitos dos postulados característicos da visão tradicional (POLLIO e POLLIO, 1990).  

 

Entre esses postulados, a chamada ―teoria da substituição‖ foi problematizada por Lakoff 

(2006). Essa teoria, segundo o autor, é pautada na ideia   

 

de que todo assunto pode ser compreendido literalmente, que somente a linguagem 

literal pode ser considerada verdadeira ou falsa, que todas as definições lexicais são 

literais e não metafóricas e que todos os conceitos usados na gramática de uma 

língua são literais  (LAKOFF, 2006, p.187)
(11)

 

 

Além da teoria da substituição, outros postulados, como a teoria da comparação (a metáfora, 

ao estabelecer uma comparação entre dois fenômenos, apenas explicita uma possível 

semelhança preexistente entre eles), a restrição do uso da metáfora aos domínios retóricos ou 

poéticos, a sua baixa frequência no discurso cotidiano, o seu valor cognitivamente irrelevante, 

entre outros (POLLIO e POLLIO, 1990), forma o cerne da visão tradicional que, como já foi 

dito anteriormente, parece ainda predominar nos dias de hoje.    

 

Entretanto, no século XX, conforme descreve Vereza (2012), houve, em vários setores 

acadêmico-filosóficos, uma espécie de recuperação da retórica, com a valorização dos eixos 

lógico-discursivos (inventio e dispositio), e com a eliminação de resquícios normativos ou 

taxionômicos. Uma vez que o estatuto teórico da metáfora sempre caminhou junto ao da 

retórica, esta passou também a ser abordada, pelo menos em alguns setores, como um objeto 

de estudo com maior relevância do que anteriormente se imaginava. 

 

Embora ainda considerada como uma simples figura de linguagem, principalmente na forma 

com que é ensinada na escola básica e interpretada por muitos autores de livros didáticos, essa 

concepção vem sendo eliminada paulatinamente à medida que novos estudos são realizados e 

                                                                 
(11) 

Texto original: All subject matter can be comprehended literally, without metaphor; Only literal language 

can be contingently true or false; All definitions given in the lexicon of a language are literal, not 

metaphorical;The concepts used in the grammar of a language are all literal; none are metaphorical. 
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teorias desenvolvidas para explorar o conceito para além de seu papel meramente ornamental. 

Os estudos de Richards (1936) e, mais tarde, de Black (1962), ao desafiarem a teoria da 

substituição (a metáfora produz um efeito cognitivo diferente daquele do literal) e da 

comparação (a metáfora não apenas explicita semelhanças, mas pode também criá-las), 

elevaram a metáfora a um patamar teoricamente bem mais relevante do que o pressuposto na 

visão tradicional. 

 

No entanto, foi, na década de 1980, que se estabeleceu o que pode ser visto hoje como um 

verdadeiro salto epistemológico nos estudos da metáfora, uma vez que esta passou a ser 

efetivamente concebida como um fenômeno de natureza não apenas linguística, mas, 

sobretudo, cognitiva. Segundo Vereza (2007a), ―é o paradigma cognitivista no estudo da 

metáfora [que] ressalta a natureza desse tropo como figura essencialmente do pensamento e 

não apenas de linguagem‖ (VEREZA, 2007a, p.1). Ao participar da conceptualização dos 

fenômenos e da construção cognitiva do que vivenciamos como realidade, a metáfora insere-

se no âmbito do próprio pensamento humano (KÖVECSES, 2002). 

 

2.1.2. A “virada cognitiva” nos estudos da metáfora  

 

Em 1980, com a publicação de Metaphors we live by
 (12)

, George Lakoff e Mark Johnson 

marcaram aquela que seria considerada uma ―virada cognitiva‖ nos estudos da metáfora. Com 

a obra, hoje já considerada clássica, os autores revolucionaram a forma de se pensar e de se 

entender a metáfora, que passou a ser tratada como um mapeamento conceptual, ou seja, no 

âmbito da mente, que ―fundamenta tanto a linguagem ordinária quanto a poética e até mesmo 

a científica‖ (VEREZA, 2006, p. 08). Assim, a metáfora é entendida como um recurso que, 

natural e automaticamente, estrutura o pensamento humano e se inscreve na linguagem. 

 

A Teoria da Metáfora Conceptual (doravante TMC), assim cunhada por Lakoff em 1993, 

cujos postulados teóricos foram introduzidos por Lakoff e Johnson (1980 [2002]), baseia-se 

na compreensão de que grande parte das expressões metafóricas tem como motivação 

cognitiva metáforas conceptuais que as licenciam na materialidade linguística: quanto maior 

                                                                 
(12)

Traduzido para o português como Metáforas da vida cotidiana, em 2002, pelo grupo GEIM, coordenado por 

Mara Sophia Zanotto. 
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for o número de expressões licenciadas por uma metáfora conceptual, maior é a possibilidade 

de se reconhecer a metáfora conceptual que lhes subjazem, dando-lhes coerência semântica.  

 

Dessa forma, a compreensão da metáfora como parte integrante de nosso sistema conceptual, 

e não como um simples ornamento do discurso, constitui todo o cerne da TMC (LAKOFF e 

JOHNSON, 1980b [2002]; ORTONY, 1993; GIBBS, 2006). Nela, a metáfora alça outro 

status quo, ou seja, passa a ser um elemento imprescindível para a conceptualização do 

mundo, e da própria ação humana. Sendo assim, Lakoff (1993) entende que essa teoria desafia 

algumas proposições como, por exemplo, a de que a linguagem cotidiana é sempre literal, e 

raramente metafórica, ou a de que para toda expressão linguística metafórica, há sempre uma 

contraparte literal( 13 )
, ou seja, a TMC põe em xeque a teoria da substituição da visão 

tradicional. O entendimento da metáfora via TMC rejeita também a compreensão de que as 

proposições e definições de qualquer ciência só podem ser literais e jamais figuradas.  

 

Assim, ainda segundo Lakoff (1993), existe um sistema conceptual com regras tão vivas 

quanto as do sistema gramatical e as do fonológico de qualquer língua natural. Para a TMC, 

os mapeamentos são uma parte relativamente estável desse sistema podendo ser interpretados 

por qualquer falante, já que estão atrelados a conceitos compartilhados socialmente. 

 

A TMC seria, de acordo com Geeraerts (2006), uma das ―ilhas‖ da Linguística Cognitiva 

(doravante LC), que compartilham o compromisso teórico com a corporeidade (a ancoragem 

da cognição em experiências sensório-motoras), a motivação cognitivo-experiencial para a 

produção de sentidos, a inseparabilidade entre léxico, sintaxe, semântica e pragmática, e o 

pressuposto de "motivação" , e não de aleatoriedade do signo(VEREZA, 2016). Outras ―ilhas‖ 

da LC, além da TMC, seriam: a semântica dos frames (FILLMORE, 1982, 1985, 1992, 2009), 

a gramática das construções (GOLDBERG, 2006), a teoria dos espaços mentais 

(FAUCONNIER, 2006) e a teoria dos protótipos (ROSCH, 1973) . 

 

A partir do desenvolvimento da TMC, portanto, lançou-se um novo olhar sobre a maneira de 

se tratar o conceito de metáfora. Este ―se despiu da velha roupagem‖ de figura de linguagem e 

passou a ser abordado como um mapeamento conceptual a partir do qual expressões 

linguísticas metafóricas são originadas. Com isso, a tradicional dicotomia entre linguagem 

                                                                 
(13)

Na sua obra Poética, Aristóteles inaugura a Teoria da Substituição cuja compreensão é a de que é possível a 

substituição de qualquer expressão literal por uma metáfora. 
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figurada e linguagem literal é confrontada. Segundo Lakoff (1993), a distinção não está mais 

entre o que é literal ou metafórico; a diferença se estabelece entre conceitos que não são 

entendidos por meio da metáfora conceptual e os que são considerados literais. 

 

Essa mudança de paradigma transforma a metáfora em ―um recurso natural de qualquer 

língua‖ (SARDINHA, 2007, p. 16) a que todo falante está sujeito, tendo, nas materializações 

linguísticas, representações ou ―índices‖ desses mapeamentos inconscientes, a partir dos quais 

as conceptualizações são produzidas e instaladas. Segundo Lakoff (2006, p. 232), essa nova 

visão faz com que a metáfora seja entendida como ―fundamentalmente conceptual e não 

linguística‖ (14), o que leva Kövecses (2005) a atribuir a sua existência, na língua, à estrutura 

motivadora, a priori, no nível do pensamento. 

 

Um exemplo clássico desse tipo de metáfora é O AMOR É UMA VIAGEM, por meio da qual 

se pode ter uma compreensão dos relacionamentos amorosos, em que há, conforme Kövecses 

(2002), dois domínios conceptuais — alvo (de natureza mais abstrata) e fonte (de natureza 

mais concreta) — ou seja, duas organizações coerentes da experiência. Os mapeamentos entre 

esses domínios são inconscientes e sistemáticos tendo sido convencionalmente constituídos 

por uma determinada comunidade discursiva. Sendo assim, algumas manifestações 

linguísticas como ―Até que ponto chegamos‖, ―Tivemos que superar muitos obstáculos‖ ou 

―Vamos juntos na mesma estrada‖ representam uma conceptualização, já internalizada em 

uma cognição compartilhada, em que algumas características da viagem (distância, trajetória, 

dificuldades) são projetadas no alvo ―amor‖, determinando cognitivamente o modo com que 

abordamos e nos referimos a relacionamentos amorosos. 

 

Portanto, fala-se do amor como se fala de viagem na tentativa de se chegar a uma 

compreensão mais concreta dos meandros que constituem o relacionamento amoroso de um 

casal. A associação que é feita entre esses dois domínios da experiência – o amor e a viagem 

─ é um reflexo de como a sociedade estruturou a sua percepção acerca de tais domínios, 

projetando o concreto no abstrato para dele fazer sentido. 

 

Como se pode constatar, as dificuldades de uma viagem podem ser usadas para se tentar 

compreender os relacionamentos afetivos. Por outro lado, o domínio da experiência da 

dificuldade é concebido, com frequência, em termos de "peso". Assim, a metáfora 

                                                                 
(14)

Texto original: Metaphor is fundamentally conceptual, not linguistic, in nature. 
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DIFICULDADE É PESO se materializa em ―Meu marido é uma mala‖ ou ―O meu casamento 

virou um fardo que carrego‖. Em ambos os casos, como em todas as metáforas conceptuais, é 

por meio da instanciação(15) linguística que se tem acesso, segundo Gibbs (2006), aos padrões 

da experiência como sobre as pessoas sentem o amor e a dificuldade. A noção corporificada 

de peso é o viés através do qual as pessoas compreendem a noção de dificuldade, tanto no 

amor, quanto na vida de um modo geral. 

 

No caso da metáfora conceptual MULHER É COMIDA, outro exemplo de metáfora 

conceptual que é de grande interesse para a presente pesquisa, Goatly (2007b) entende que 

são fatores psicológicos e culturais que determinam essa e as muitas conceptualizações feitas 

sobre a mulher e seu universo. Segundo ele, provavelmente, ―foi o início do capitalismo que 

selecionou ou nutriu uma constelação de temas de metáforas‖ (GOATLY, 2007b, p. 64)(16)
. 

Dentre eles, HOMENS e MULHERES SÃO COISAS embora se saiba que essa 

conceptualização seja bem mais marcante em relação à mulher, inclusive pelo fato de, 

segundo Kövecses (2006), a figura feminina poder ser estigmatizada socialmente como 

"prostituta". De acordo com Kövecses (2006, p. 155), ―a metáfora da mercadoria está numa 

instituição antiga da prostituição [sendo] o desrespeito sentido na sociedade em relação às 

prostitutas que leva ao uso da metáfora MULHERES SÃO PROSTITUTAS‖ (17). Sendo assim, 

entende-se o porquê de grande parte das representações da mulher incluir a sua ―servidão 

sexual‖. 

 

Além dessas, outras conceptualizações pejorativas imputam igualmente à mulher o estigma de 

objeto do desejo masculino. Ainda, de acordo com Kövecses (2006), o sexo é o princípio 

motivador de metáforas como MULHER É COISA (no sistema capitalista, é do homem o 

papel do adquirente e, da mulher, o de objeto adquirido), MULHER É ANIMAL (em que a 

conquista amorosa é ressignificada como ―atração para o coito‖, já que, nesse caso, é uma 

questão meramente essencialista que define o comportamento do homem como, 

exclusivamente, macho e da mulher como, simplesmente, fêmea), CORPO FEMININO É 

                                                                 
(15) 

Para esta pesquisa, o termo ―instanciação‖ é utilizado como sinônimo de ―materialização‖ de determinadas 

metáforas conceptuais por meio de expressões linguísticas metafóricas. 
(16)

Texto original: [...] early capitalism established, selected or nurtured a constellation of metaphor themes […] 
(17)

Texto original: The commodification metaphor is based on the „ancient institution of prostitution [...] it is the 

disrespect felt in society toward prostitutes that prompts the use of the metaphor WOMEN ARE PROSTITUTES. 

Apesar de concordamos com a proposição expressa na citação, entendemos que a metáfora conceptual proposta 

por Kövecses seria mais uma predicação do que uma metáfora conceptual propriamente dita. Ao nosso ver, a 

metáfora mais apropriada que ancoraria o MCI de ―prostituição‖ é ―MULHER É MERCADORIA‖, e como 

submetáfora desta, ―MULHER É MERCADORIA SEXUAL‖.  
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TERRITÓRIO (livremente explorado pelo homem como uma terra sem lei), SEXO É 

VIOLÊNCIA FÍSICA (enquadramento central na chamada "cultura do estupro"). 

 

Essa última metáfora conceptual é constituída sob o ponto de vista da mulher, já que, segundo 

Goatly (2007b), muitos homens não consideram como violência, muitas vezes, nem o estupro 

nem mesmo qualquer linguagem ofensiva dirigida à mulher, o que explica os altos índices de 

abuso sexual, em que ―os homens geralmente são os agressores, e as mulheres as vítimas, 

ambos nas metáforas e na realidade [já que] aproximadamente 91% das vítimas de estupro são 

do sexo feminino e 99% dos agressores, do sexo masculino (...)‖ (GOATLY, 2007b, p. 72) (18). 

 

Ainda no campo semântico da violência, a metáfora DISCUSSÃO É GUERRA ilustra as 

conceptualizações envolvidas em uma argumentação. Instanciações como ―Numa discussão, 

sempre saio perdendo‖ ou ―Seus argumentos me venceram‖ são expressões linguísticas que 

representam a discussão (―briga de um casal ou até mesmo um debate‖) em termos de uma 

guerra, uma ―luta verbal‖. Assim, em uma discussão,  

 

podemos realmente ganhar ou perder uma discussão. Vemos as pessoas com quem 

discutimos como um adversário. Atacamos suas posições e defendemos as nossas. 

Ganhamos e perdemos terreno. Planejamos e usamos estratégias. Se achamos uma 

posição indefensável, podemos abandoná-la e colocar-nos numa linha de ataque. 

Muitas das coisas que fazemos numa discussão são parcialmente estruturadas pelo 

conceito de guerra. Embora não haja batalha física, há uma batalha verbal, que se 

reflete na estrutura de uma discussão – ataque defesa, contra-ataque. É nesse sentido 

que DISCUSSÃO É GUERRA é uma metáfora que vivemos na nossa cultura; ela 

estrutura as ações que realizamos numa discussão (LAKOFF E JOHNSON, 2002, p. 

47). 

 

Mais uma vez, é possível compreender a extensão e a complexidade da metáfora, por esta ser 

parte constituinte não apenas da linguagem, mas principalmente do pensamento e da ação. No 

tocante à argumentação, ela se destaca como uma ferramenta-chave, sendo amplamente 

evocada por profissionais de diversas áreas, conforme salienta Sardinha (2007), ao mencionar 

―políticos, advogados, jornalistas, escritores e poetas‖ (SARDINHA, 2007, p. 13) como 

exemplos de pessoas que fazem uso de expressões linguísticas metafóricas a fim de que seus 

discursos ganhem mais ―cor e força‖ (ibidem) e, dessa maneira, tenham mais credibilidade 

(ou eficiência argumentativa) perante seu público-alvo. 

 

                                                                 
(18)

Texto Original: Men are usually the aggressors, and women victims, both in the metaphors and reality […] an 

estimated 91% of victims of rape are female and 99% of offenders male. 
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Charteris-Black (2005) acrescenta que a metáfora DICUSSÃO É GUERRA, combinada com 

outras estratégias retóricas, pode resultar, por exemplo, em discursos políticos mais 

convincentes e persuasivos enquanto que, para Gibbs (2006), pode ser caracterizada, 

inclusive, como um mapeamento mental que tem influência sobre como as pessoas pensam, 

racionalizam e imaginam diariamente.  

 

A metáfora DISCUSÃO É GUERRA, portanto, como muitas outras metáforas conceptuais, é 

onipresente (e despercebida, por vezes) no discurso diário de qualquer falante — não 

importando a sua classe social, o seu nível de letramento ou de escolaridade, estando 

naturalmente inscrita na língua, o que explica a sua feição quase ―imperceptível‖.  

 

De acordo com os postulados da TMC, haveria três diferentes tipos de metáfora conceptual: 

as estruturais, as orientacionais e as ontológicas. Segundo Lakoff e Johnson (2002, p. 59), as 

metáforas estruturais são assim designadas pelo fato de apresentarem conceitos estruturados 

em termos de outros. Sendo assim, as metáforas conceptuais MULHER É COISA 

/MÁQUINA, MULHER É COMIDA, MULHER É ANIMAL, CORPO FEMININO É 

TERRITÓRIO, metáforas apresentadas como hipóteses da presente investigação, seriam 

classificadas como estruturais já que, por meio delas, conceptualiza-se mulher a partir de 

diferentes domínios-fonte (coisa, máquina, comida, animal, território), caracterizados por 

elementos a serem mapeados no domínio-alvo (mulher).  

 

Já as orientacionais têm essa designação por sinalizarem uma determinada ―orientação 

espacial‖ (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 59) a exemplo de PARA CIMA-PARA BAIXO e 

PARA DENTRO-PARA FORA. Essas e outras da mesma natureza são projetadas a partir da 

perspectiva das experiências físicas de nossos corpos. Portanto, para os autores, as metáforas 

orientacionais não são ―construídas ao acaso‖ (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 63), mas 

seriam motivadas experiencialmente, numa articulação sociocognitiva entre corpo e cultura.  

 

 Sendo assim, expressões como ―estar pra cima ou pra baixo‖, ―não dar uma dentro‖ ou ―ser 

carta fora do baralho‖ são exemplos linguísticos de metáforas de espacialização que, 

culturalmente, apontam para diferentes conotações: PRA CIMA e PRA DENTRO É BOM e 

PRA BAIXO e PRA FORA É RUIM. 
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No que tange às metáforas ontológicas, Lakoff e Johnson argumentam que  

 

da mesma forma que as experiências básicas das orientações espaciais humanas dão 

origem a metáforas orientacionais, as nossas experiências com objetos físicos 

(especialmente com nossos corpos) fornecem a base para uma variedade ampla de 

metáforas ontológicas, isto é, formas de se conceber eventos, atividades, emoções, 

ideias como entidades e substâncias (LAKOFF e JOHNSON 2002, p. 76). 

 

Dessa forma, com esse tipo de metáfora, experiências e conceitos abstratos são entendidos por 

meio de entidades e substâncias, como em INFLAÇÃO É INIMIGO. Segundo os autores, 

conceptualizar a inflação como uma entidade permite que entendamos frases como ―a inflação 

está assolando o país‖.  

 

Além disso, pode ser considerada como ontológica a metáfora que tem seu domínio alvo 

personificado. Uma das manchetes que constituem o corpus da presente pesquisa, o texto-

síntese ―(...) cintura de Kombi senta no marido (...)‖ (cf. seção 4.4.) ilustra a metáfora em 

questão, ao se atribuir ao veículo uma parte que é típica do corpo humano: a cintura. Sendo 

assim, a própria Kombi é personificada, metafórica e metonimicamente por sua ―cintura‖.  

 

Pelo exposto acima, percebe-se uma certa linearidade diacrônica nos diferentes 

posicionamentos teóricos acerca da metáfora, como objeto de estudo, o que está em 

consonância com a ―sua gradual libertação do paradigma da retórica de base tropológica‖ 

(VEREZA, 2012, p.26). Esse é um dado significativo, pois mostra que, por mais que haja 

diferentes correntes linguístico-filosóficas concorrendo para dar conta do conceito, de uma 

maneira geral, a metáfora já deixou de ser abordada, pelo menos teoricamente, como um 

simples recurso estilístico, passando a ser entendida, por muitos estudiosos, como anterior à 

própria linguagem ou, de uma forma mais ampla, como presente ―nas entranhas‖ da 

linguagem propriamente dita, sendo impossível a sua dissociação da cognição, da cultura e do 

discurso. 

 

2.2. Metáfora, culturalmente falando  

 

Uma das definições mais simples de ―cultura‖, encontrada em qualquer dicionário da língua 

portuguesa, mostra ser esta um conjunto de valores, hábitos, rituais e comportamentos que 

revelam e identificam membros de uma comunidade discursiva. Por ―cultura‖, Kövecses 
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(2005) afirma serem as compreensões compartilhadas que as pessoas têm sobre as coisas do 

mundo ─ crenças, sobretudo, inconscientes, reveladas através de, entre outros fatores, 

instanciações de conceptualizações metafóricas, que caracterizam sua maneira de falar e de 

ver o mundo (UNDERHILL, 2011). 

 

Segundo Lakoff e Johnson (1980b [2002]), todos os conceitos emergem da interação direta 

com o nosso meio ambiente assim como do conhecimento que construímos como 

participantes de uma cultura. Tais conceitos atestam o fato de que ―as metáforas conceptuais, 

em geral, produzem modelos culturais que operam no pensamento‖ (KÖVECSES, 2005, p. 

07)(19). Elas estabelecem, portanto, uma verdadeira relação de simbiose com a cultura, sendo 

―a maior parte do nosso sistema conceitual (...) metaforicamente estruturado, isto é, a maior 

parte dos conceitos são parcialmente compreendidos em termos de outros conceitos‖ 

(DELL´ISOLA, 1998, p. 39) e partilhados, culturalmente, por uma comunidade de falantes. O 

meio cultural é, portanto, revelado como um ambiente fecundo para produção e a 

interpretação de expressões metafóricas, trazendo no seu bojo uma gama de representações de 

outras naturezas (sociais, ideológicas e históricas).  

 

Desse modo, entendendo que há uma inseparabilidade entre mente, corpo, mundo, e os 

modelos cognitivos e culturais, Gibbs (1999) caracteriza a metáfora mais como uma 

propriedade da interação entre o corpo e o mundo do que como algo que simplesmente 

―floresça‖ da mente humana. Por essa razão, muitos conceitos, culturalmente construídos, 

como ―tempo, quantidade, estado, mudança, ação, causa, finalidade, meio, modalidade, e até o 

conceito de categoria‖ ( 20 ) (LAKOFF, 2006, p. 196) só são compreendidos pelo viés da 

metáfora.  

 

Sendo assim, com base na conexão entre cognição e cultura, podemos imaginar que a forma 

como estruturamos conceitos, por meio da metáfora, seja fortemente influenciada pela 

maneira como culturalmente conceptualizamos as situações, ou seja, é a interação com a 

cultura a responsável por moldar determinada conceptualização metafórica. É a metáfora 

conceptual ―manifestada pela expressão linguística [que] se constitui de traços significativos 

sempre fundados na interação humana com o mundo cultural‖ (FERES, 2011, p. 04).  

                                                                 
( 19)

Texto original: Conceptual metaphors converge on, and often produce, cultural models that operate in 

thought. 
(20)

Texto original: […] time, quantity, state, change, action, cause, purpose, means, modality, and even the 

concept of a category. 
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Isso significa, de acordo com Gibbs (1999), que qualquer experiência abstrata de, por 

exemplo, raiva, medo e amor está enraizada em contextos socioculturais, não ficando a mente, 

o corpo ou a cultura segmentados na produção de sentidos. Portanto, de acordo com Kövecses 

(2005), ―a metáfora é inevitavelmente conceptual, linguística, neurocorpórea e sociocultural 

ao mesmo tempo‖(21) (KÖVECSES, 2005, p.293) e , para van Djik (1998), toda metáfora 

conceptual representa um reflexo da cultura cujo papel está igualmente vinculado ao 

desenvolvimento e reprodução de ideologias próprias. 

A questão do dinheiro é um exemplo que ilustra a importância da cultura na edificação de 

conceitos carregados ―de ideologias dominantes‖ (CARVALHO, 2006, p. 56). Dependendo 

da maneira como cada comunidade discursiva construiu os seus valores acerca desse conceito, 

diferentes metáforas conceptuais são originadas. Assim, em uma sociedade ocidental 

capitalista, por exemplo, o valor atribuído ao dinheiro é tamanho que qualquer domínio alvo 

tende a receber igual importância.  

 

Possivelmente, por exemplo, uma comunidade no Tibet que, pelo menos, dentro de nossas 

percepções, provavelmente estereotipadas, seria mais espiritualizada e menos materialista do 

que as ocidentais, a tibetana não reconheceria as expressões metafóricas suscitadas a partir da 

metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO, o que evidenciaria a metáfora como elemento 

determinante na cultura (CARVALHO, 2007).  

 

Com as mulheres de uma comunidade rural, um dos grupos focais da pesquisa de Faraco 

(2012), fica claro que o dinheiro não representa o tempo. Os resultados dessa investigação 

mostram que, no discurso oral rural, o ―TEMPO É (AGENTE, ESTADO EM QUE NOS 

ENCONTRAMOS, OBJETO EM MOVIMENTO, SITUAÇÃO, ESPAÇO, RECURSO, 

OBJETO CONTROLADO POR DEUS, INIMIGO)‖ (FARACO, 2012, pp. 111, 112). Assim, 

é o caráter ―cultural e variável‖ que torna as metáforas ininteligíveis por grupos sociais que 

não partilhem dos mesmos julgamentos, conceitos e visões de mundo. 

 

Ainda sobre a compreensão de que a cultura é o fator determinante na produção de uma 

variedade de instanciações de uma mesma metáfora conceptual, esta questão esbarra, por 

                                                                 
(21)

Texto original: Metaphor is inevitably conceptual, linguistic, neural-bodily, and social-cultural – all at the 

same time. 
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outro lado, no princípio da universalidade metafórica – dicotomia ainda bastante polêmica 

para a LC. Por essa razão, há teóricos, como Gibbs que defendem o fato de  

 

não se [poder] falar ou estudar cognição separadamente das nossas interações 

específicas corporificadas com o mundo cultural, uma vez que o que entendemos 

como significativo no mundo físico é altamente limitado pelas nossas crenças e 

valores (GIBBS, 1999, p. 153)
 (22)

. 

 

Na contramão da visão que enfoca a variação cultural como um importante aspecto da 

metáfora, Grady (1997) chama a atenção para o fato de que a geração e a natureza de 

determinadas metáforas conceptuais como, por exemplo, BOM É PRA CIMA, INTIMIDADE 

É PROXIMIDADE, DIFICULDADE É PESO podem ter como base padrões mais 

experienciais. Esses padrões seriam estabelecidos por meio de correlações de uma experiência 

subjetiva com uma experiência física, revelando as experiências humanas mais básicas, que, 

em geral, estão atreladas ao corpo. Para Kövecses (2005, p. 09), esse foi um importante passo 

―que nos fez ver que a metáfora não é simplesmente linguística e conceptual, mas também 

corpórea por natureza‖(23). 

 

Diferentemente de TEMPO É DINHEIRO, citada acima e tipicamente variável de cultura para 

cultura, AFETO É CALOR, por exemplo, está diretamente atrelada à maneira como o homo 

sapiens construiu o gesto do ―afago‖, do ―abraço‖ como uma experiência que remete à noção 

de calor e não de frio. Também, pelas próprias leis da Física, é possível compreender o calor 

produzido pela movimentação de moléculas quando dois corpos se abraçam.  

 

É, portanto, um conceito que o homem não aprende ─ é, naturalmente e inconscientemente, 

incorporado por ele. Assim, segundo Kövecses (2005), antes de se produzir na língua, as 

sensações já são sentidas no corpo: elas estão mais no corpo do que na língua ou no 

pensamento ─ são experiências corpóreas primárias. 

 

                                                                 
(22)

Texto Original: One cannot talk about, or study, cognition apart from our specific embodied interactions with 

the cultural world (and this includes the physical world which is not separate from the cultural one in the 

important sense that what we see as meaningful in the physical world is highly constrained by our cultural 

beliefs and values. 
(23)

Texto original: […] that made us see that metaphor is not simply linguistic and conceptual but also bodily in 

nature.  
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Sendo assim, uma mesma metáfora conceptual pode estar presente em diferentes línguas do 

mundo em razão de uma motivação universal, ou seja, as mesmas percepções são sentidas, de 

um modo geral, por qualquer ser humano. É o caso, por exemplo, da metáfora primária 

INTIMIDADE É PROXIMIDADE. Em termos de relações humanas, é a proximidade o 

instrumento regulador da intimidade. Quanto mais próximos, mais íntimos – em uma relação 

entre amigos é a parceria que determina o grau de amizade. E o sexo, a união de dois corpos, 

a representação máxima de intimidade de um casal.  

 

Desse modo, essa metáfora conceptual, como todas as primárias, fundadas em experiências 

sensório-motoras, torna-se bastante propensa à universalidade já que, no seu cerne, está uma 

aptidão inata e inconsciente de qualquer ser humano a esse respeito. É essa experiência 

sensório-motora que estabelece os limites entre o que seria só amizade e o ―algo a mais‖ em 

uma relação entre duas pessoas. Isso significa que, ao menos potencialmente, INTIMIDADE 

É PROXIMIDADE assim como AFETO É CALOR devam existir em muitas línguas e 

culturas ao redor do mundo. 

 

Ainda assim, de acordo com Kövecses (2005), até mesmo metáforas que emergem de 

experiências universais, principalmente as que estão ligadas à emoção, podem não aparecer 

em todas as línguas. Nesse caso, há uma grande chance de variarem conforme a cultura que, 

como já mencionado, seria o espelho de como um grupo de pessoas elabora as maneiras 

próprias de experienciar a alegria, o luto, assim como qualquer outro sentimento humano.  

 

Ainda segundo esse autor, em algumas línguas, as metáforas primárias são agrupadas em 

metáforas complexas, ou seja, possuem domínios alvo diferentes para um único domínio 

fonte. Apesar de formadas a partir de uma primária, essas metáforas (também chamadas de 

"compostas") têm menos chances de serem universais por serem instanciadas a partir de 

elementos próprios da cultura. As metáforas compostas representam a visão de mundo de uma 

sociedade no que tange a seus valores e experiências próprias. Isso significa que, mesmo em 

meio a experiências sensório-motoras universais, há também a possibilidade de variação 

cultural, uma vez que as pessoas, ao redor do mundo, mesmo compartilhando as mesmas 

experiências corpóreas  não usam as suas ―capacidades cognitivas da mesma forma de cultura 

para cultura‖ (KOVECSES, 2010, p.754)(24). Sendo assim,  

 
                                                                 
(24)

 Texto original: […] cognitive capacities in the same way from culture to culture. 
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a base corpórea universal sobre a qual as metáforas foram construídas pode não ser 

utilizada da mesma forma ou no mesmo nível em línguas diferentes. O foco 

experiencial em diferentes povos pode estar ajustado a diferentes aspectos de seu 

funcionamento corporal em relação ao alvo metafórico (...)  (KOVECSES, 2010, 

p.753)
(25)

. 

 

Certamente, é essa possibilidade de variação dentro da universalidade que divide os teóricos 

da LC quanto ao que é ―ser cultural ou universal nas metáforas conceptuais‖ (CARVALHO, 

2006, p. 54). De qualquer maneira, há uma tentativa dos estudiosos de organizarem essas 

metáforas em dois grandes grupos ─ o das que tendem à universalização, por estarem 

ancoradas no funcionamento do cérebro e corpo humanos, sendo inevitavelmente, partilhadas 

por qualquer pessoa (as metáforas primárias) e o das que são instanciadas dentro da cultura 

em um nível mais específico (as metáforas compostas ou complexas). 

 

Alinhando-se à visão da variação dentro da universalidade, Gibbs (1999) entende que o corpo 

humano ─ supostamente universal ─ não possa, por exemplo, ser idealizado e tratado da 

mesma maneira em todas as culturas. Isso porque, em algumas delas, ele é o lugar do 

sacrifício, da dor e da autoflagelação, ao passo que, em outras, é o espaço da sensualidade, do 

prazer e do culto. Kövecses (2005) cita como exemplo a ―raiva‖, no dialeto Zulu, que está 

associada ao coração, ao passo que, em várias outras culturas, o coração é entendido 

socialmente como o lugar do amor. 

 

No caso das metáforas do Meia Hora, as conceptualizações sobre a mulher parecem apontar, 

em um primeiro olhar, para a universalidade, uma vez que parecem ter a corporeidade em seu 

bojo. Conceptualizações que têm, como domínios-fonte, experiências concretas com comida, 

animal, coisa e território, por exemplo, parecem refletir, a princípio, uma dimensão sensório-

motora e, portanto, universal. Entretanto, como essas projeções, claramente, produzem efeitos 

socioavaliativos negativos, a nossa hipótese, a ser explorada na análise, é de que a cultura não 

só está presente nas metáforas em questão, como também por elas é reproduzida e reificada. 

E, ao tratar de aspectos da cultura que constroem visões de mundo que empoderam ou 

excluem determinados grupos sociais, como no caso da mulher, foco da presente pesquisa, 

                                                                 
(25)

Texto original: The universal bodily basis on which universal metaphors could be built may not be utilized in 

the same way or to the same extent in different languages. What experiential focus means is that different 

peoples may be attuned to different aspects of their bodily functioning in relation to a metaphorical target […] 
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estamos, inevitavelmente, entrando no terreno da ideologia, conceito a ser discutido a seguir, 

em sua relação com a metáfora.  

 

2.3. A metáfora a serviço da ideologia  

 

Podemos definir ideologia ―como um discurso dominante sobre uma importante questão 

sociocultural‖ (KÖVECSES, 2006a, p. 151) (26),que evoca um conjunto de ―crenças adquiridas, 

usadas e transformadas em situações sociais‖ (van DIJK, 1998, p. 135) (27)
, e cuja função é a de 

servir a um grupo social na ―organização e gerenciamento de seus objetivos e práticas diárias‖ 

(van DIJK, 1998, p. 138).(28)  Sendo assim, observam-se, entremeados à noção de ideologia, o 

discurso e a cultura: dois componentes importantes no processo de construção de um 

pensamento ou visão de mundo (UNDERHILL, 2011). Esse ―pensamento dominante‖ é, em 

grande parte, inconsciente e, visto sob o ângulo da LC, faz parte do sistema conceptual, 

formado de representações cognitivamente estruturadas, como MCIs, frames e metáforas 

conceptuais (LAKOFF, 1987). Dessa forma, a cognição não pode ser separada da ideologia e, 

portanto, as metáforas conceptuais, em maior ou menor grau, são de natureza ideológica. 

 

As formações ideológicas, metaforicamente estruturadas, como todas as representações 

sociocognitivas, são evocadas discursivamente e, portanto, por meio de um olhar 

investigativo, teoricamente informado, podem ser analisadas. É o que pretendemos fazer com 

as que são suscitadas nas capas do jornal Meia Hora. Isso porque, nas chamadas e manchetes 

do periódico, a questão da natureza ideológica das metáforas fica ainda mais evidente, graças 

ao gênero discursivo per se e, sobretudo, pelo fato de nenhum discurso ser isento de 

orientação, sendo sempre ideológico. Entendemos que todo interlocutor está, necessariamente, 

situado sócio, histórico, cultural e ideologicamente, e nenhum texto, portanto, é imparcial. Na 

linguagem em uso, no entanto, há de se considerar, segundo Vereza (2013), os níveis de 

produção de sentidos que regem a linguagem. 

 

Na interpretação de Kitis e Milapides (1997), as formações ideológicas são reveladas não 

apenas por meio da análise das pistas linguísticas presentes, mas também através das posições 

                                                                 
(26)

Texto original: [...] as dominant discourse about a socially-culturally important subject matter. 
(27)

Texto original: These beliefs are acquired, used and changed in social situations […] 
(28)

Texto original: […] in the  organization and management of their goals, social practices […] 
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relativas e das relações de poder que determinam a produção do texto. Uma postura crítica e, 

teoricamente respaldada frente às publicações dos jornais, é uma maneira de se tentar garantir 

uma compreensão das concepções – metafóricas ou não- que geraram tais produções textuais. 

Isso porque, segundo Kitis e Milapides (1997), as escolhas lexicais refletem ideologias 

subliminares que, na avaliação de van Dijk (1988), ocorrem especialmente no discurso 

jornalístico.  

 

Portanto, entendendo-se ideologia como o pensamento de um indivíduo, grupo, ou sociedade 

que está vinculado a um conjunto de princípios filosóficos, sociais e políticos, os dois 

primeiros eixos da techné retórica – inventio e dispositio (cf. seção 2.1.1.) – assumem especial 

importância na articulação da linguagem para a fundamentação de concepções no discurso. E 

a metáfora, segundo Vereza (2007), destaca-se como recurso por meio do qual o falante 

efetua desdobramentos, mapeamentos e encadeamentos discursivos de caráter tanto cognitivo 

quanto argumentativo e, portanto, ideológico. 

 

Como recurso linguístico e lógico-argumentativo, a metáfora é utilizada com o objetivo de 

persuadir o interlocutor a acreditar ou a compactuar com determinada ideologia. Esta, na 

compreensão de Charteris-Black (2005), está na base do logos, ou seja, do argumento 

racional. Em contrapartida, esse mesmo teórico observa que enquanto a ideologia está 

associada à racionalidade, o mito e, portanto, a metáfora, ―apela para as nossas emoções (ou 

pathos) por meio de grupos de crenças, atitudes e valores formados de maneira inconsciente‖ 

(CHARTERIS-BLACK, 2005, p. 13)( 29 ). E o status que a metáfora recebe de ―poderosa 

estratégia retórica‖ é justificado pela conexão que realiza entre esses dois polos: o racional e o 

emocional. Por essa razão, é considerada  

 

uma importante característica do discurso persuasivo  [que] media entre os meios 

consciente e inconsciente de persuasão – entre a cognição e a emoção –para criar 

uma perspectiva moral sobre a vida (ou ―ethos‖) (CHARTERIS-BLACK, 2005, p. 

13)
 (30)

. 

 

As chamadas e manchetes de jornal, nosso objeto de estudo, de um modo geral, ao fazerem 

uso da linguagem figurada, legitimam e veiculam uma ideologia, pois conseguem ―acessar o 

                                                                 
(29) 

Texto original: [...] myth appeals to our emotions (or pathos) through unconsciously formed sets of beliefs, 

attitudes and values. 
(30)

Texto original: [...] an important characteristic of persuasive discourse because it mediates between these 

conscious and unconscious means of persuasion – between cognition and emotion – to create a moral 

perspective on life (or ethos). 
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sistema de valores sociais e culturais que estão subentendidos‖ (CHARTERIS-BLACK, 2005, 

p. 14) (31). Independentemente do tipo de periódico, do mais popular ao mais elitizado, o 

propósito comunicativo é o mesmo: o de recorrer à emoção a fim de convencer o público a 

respeito de algum pensamento ideológico maior. Essa é uma estratégia que continua sendo 

remontada à clássica noção de pathos/moral.  

 

Segundo Kitis e Milapides (1997), ao apelar para o emocional, o autor (nesse caso, o 

jornalista) consegue persuadir o seu público-alvo a consolidar ou a inculcar ideias 

(ideologias), levando-o a compactuar com a leitura dos fatos ou a adotar uma nova 

perspectiva frente a notícia. As manchetes, por exemplo, têm a tendência de formar opiniões 

balizadas por um conjunto de crenças, demonstrando, mais uma vez, a inexistência de 

enunciados neutros ou imparciais, indicando ser persuasivo o seu propósito comunicativo. 

 

Andreas Musolff (2005) aponta a importância da metáfora no discurso político, e é categórico 

ao se referir ao papel desse tropo para algumas áreas do conhecimento, tais como a 

linguística, a psicologia e a filosofia. Segundo ele, a figuratividade cumpre um papel central 

nas conceptualizações sociais e políticas, principalmente a metáfora conceptual postulada por 

Lakoff e Johnson (1980b, [2002]) em que o pensamento metafórico é tido como primordial e 

a linguagem metafórica, a consequente materialização de tal pensamento. Portanto, muitas das 

metáforas linguísticas usadas conscientemente no discurso jornalístico evocam, 

automaticamente, metáforas conceptuais compartilhadas culturalmente, aumentando ainda 

mais a sua força retórica. 

 

Essa figura pode ser vista também como um instrumento que ajuda a ―desvendar‖ um 

conjunto de conceitos — por exemplo, políticos, morais e éticos, que são compartilhados por 

uma comunidade ou sociedade, muitas vezes até de forma inconsciente. Fairclough (2001), 

cuja proposta de uma análise crítica do discurso inspirou Charteris-Black (2005) a 

desenvolver a análise crítica da metáfora, entende esse conjunto de conceitos ou ideologias 

como  

significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações  sociais,  as  

identidades  sociais)  que  são  construídas em várias dimensões das formas / 

sentidos  das práticas discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou 

a transformação das relações de  dominação (FAIRCLOUGH, 2001, p.117).
 

 

                                                                 
(31)

Texto original: [...] accessing the underlying social and cultural value system. 
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De uma maneira geral, não temos ingerência sobre a formalização dos nossos pensamentos. 

Nem temos plena consciência de como nossas ideologias foram construídas ao longo da vida. 

No caso específico dessa pesquisa, em que investigamos a construção metafórica da mulher 

nas capas do Meia Hora, muitos conceitos, valores e crenças são suscitados através das 

muitas expressões metafóricas presentes. Estas revelam o pensamento dominante que a 

sociedade, mesmo inconscientemente, vem nutrindo sobre a mulher e seu universo por 

séculos, pensamento esse muitas vezes sustentado por metáforas conceptuais. 

 

Conceptualizar a mulher como comida, animal, coisa (ou máquina), e seu corpo como 

território, são mapeamentos bastante significativos do ponto de vista das formações 

ideológicas que vão se construindo silenciosamente na sociedade e que se manifestam no 

discurso cotidiano. Em relação à associação entre comida e sexo, nas conceptualizações 

acerca da mulher, Goatly (2007), em seu livro sobre ideologias veladas e metáfora, destaca 

um trecho de Hiraga (1991):  

 

igualar sexo com a comida pode sugerir que aquele seja essencial para nossa vida e, 

por essa razão, estamos autorizados a obtê-lo a qualquer custo, como um homem 

faminto teria a legalidade de roubar comida. Atribuindo essas metáforas 

principalmente às mulheres, os homens sugerem que possuem o direito de fazer sexo 

com elas, até mesmo por força ou meios ilegais. Mais obviamente, eles insinuam 

que a única finalidade das mulheres é satisfazer o seu apetite, e assim como a 

comida é produzida com o único propósito de alimentar, as mulheres também se 

tornam passivas nesse processo (HIRAGA, 1991 apud GOATLY, 2007 a, p. 90)
(32)

. 

 

Por meio do discurso, vislumbra-se a ideologia dominante de que a luta por sobrevivência está 

atrelada à obtenção de comida e de que, igualmente, a luta por sexo se legitima em prol da 

perpetuação da espécie. Como animal, o homem seria levado naturalmente, ou 

instintivamente, a manter a sua espécie viva por meio da reprodução (cf. seção 2.6.). 

 

Para Lakoff e Johnson (1999), a nossa realidade social e psicológica é conceptualizada via 

realidade física, ou seja, em termos de domínios físicos de experiência como o que ocorre 

com a metáfora conceptual HOMEM É ANIMAL. A partir dela, materializam-se no discurso 

                                                                 
(32)

 Texto original: Equating sex with eating might suggest that sex is essential for our life, and therefore we are 

entitled to obtain it by any means, just as a starving man would be entitled to steal food. By applying these 

metaphors mainly to women, men imply they are entitled to have sex with them, even by force or illegal means. 

More obviously, they suggest that the sole purpose of the women is to satisfy the appetites of men, just as food is 

produced for the sole purpose of eating, with women, like food, passive in this process. 
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metáforas como ―Ele é um garanhão‖ e ―Ele é um touro‖, que estão relacionadas aos atributos 

físicos do homem e que seguem os padrões de virilidade consagrados culturalmente.  Há  

também as ocorrências midiáticas – em músicas como a de estilo sertanejo ―Garanhão‖(33), de 

Carlos e Jader, que denunciam a ideologia presente na metáfora conceptual acima.  Esta dá 

vida a expressões linguísticas que constroem a realidade física por meio do discurso 

reverberado socialmente. 

 

Mesmo sem um olhar analítico mais rigoroso, podemos observar que, em se tratando das 

metáforas de animais que têm a mulher como alvo, estas, em geral, são depreciativas 

(―galinha‖, ―piranha‖, ―cachorra‖), diferentemente do que ocorre quando o alvo é o homem. 

Culturalmente, chamar uma mulher de ―galinha‖ é bastante ofensivo  ao contrário do que 

acontece quando um homem recebe o mesmo tratamento. Neste caso, é só mais uma forma de 

exaltar a sua virilidade. 

 

Nesse cenário, as metáforas não são aleatórias e nem arbitrárias: o processo experiencial de 

projetar aspectos do domínio fonte para o domínio alvo é impulsionado por orientações 

ideológicas que ressaltam as qualidades masculinas socialmente avaliadas como positivas e as 

femininas que são reificadas negativamente. A ideologia aqui parece ser mais dominante 

como elemento propulsor do mapeamento metafórico do que uma experiência exclusivamente 

corpórea. Isso não quer dizer, no entanto, que a ideologia seja ―descorporificada‖: na 

perspectiva da LC, não há separação entre mente, corpo e mundo, mas apenas representações 

que se enquadram em pontos do contínuo ―mundo social/cultura/ideologia‖ – corpo/espaço. 

(VEREZA, no prelo). 

 

2.4. Metáfora e discurso 

 

                                                                 
(33)

Por que será que todo garanhão acha que não tem coração/Não quer saber de namorar/Fica com todas só quer 

farrear/E quem não dá assistência perde pra concorrência/Eu vim aqui foi pra cuidar de você/Tô viciado na 

minha vizinha/Ele sai de casa e a cama é toda minha/Eu fazer a festa eu boto é pra ferver/Eu vou dar prazer, eu 

vou dar prazer/Tô viciado na minha vizinha/Ele sai de casa e a cama é toda minha/Eu fazer a festa eu boto é pra 

ferver/Eu vou dar prazer, eu vou dar prazer/Fico com ela até amanhecer (...)/ (www.vagalume.com.br/acesso em 

08/07/2016). 
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Segundo Travaglia (2000, p. 68), discurso pode ser definido como ―qualquer atividade 

produtora de efeitos de sentido entre interlocutores [...] regulada por uma exterioridade sócio, 

histórica e ideológica‖ que, na concepção de Fairclough (1989), manifesta-se como um 

importante fator pendular, que tanto influencia as estruturas sociais quanto é determinado por 

elas. 

 

Assim, para Kitis e Milapides (1997), não se pode desprezar a dimensão política, social e 

ideológica da língua, já que esta é frequentemente manipulada pelos falantes com o objetivo 

de controlarem o meio ambiente e os seus relacionamentos. Dessa maneira, certas expressões 

linguísticas metafóricas, instanciações de metáforas conceptuais, são o recurso material que 

possibilita o acesso a diferentes representações sociais nutridas por questões históricas, 

culturais, políticas e ideológicas. 

 

Em se tratando do Meia Hora, parece haver uma reprodução de diferentes discursos que 

depreciam a figura feminina ao perpetuarem conceptualizações da mulher como comida, coisa 

(máquina), animal, e seu corpo como território de livre acesso ao homem. Por isso, nas capas 

do Meia Hora, pode-se observar a reificação da representação da mulher e de sua suposta (e 

talvez pretendida) subserviência ao homem como um conjunto de crenças compartilhadas 

socialmente. Essas crenças, por sua vez, apesar de perpetuadas através do discurso da classe 

hegemônica, na construção da identidade e na definição do papel da mulher, parecem ser 

também apropriadas pelo discurso feminino, o que parece corroborar a concepção pendular de 

discurso, de que trata Fairclough (1989). 

 

2.4.1. A metáfora nova na constituição do discurso jornalístico 

 

Mais recentemente, vem aumentando o interesse de estudiosos da metáfora acerca do uso da 

linguagem metafórica em situações reais de fala. O foco de pesquisas recentes tem, portanto, 

recaído sobre ―exemplos reais de escrita ou fala que são produzidos ou interpretados em 

circunstâncias e propósitos particulares‖ (SEMINO, 2008, p.01). Essa tendência é vista como 

uma reação à crítica, feita por parte desses pesquisadores (DEIGNAN e SEMINO, 2010, por 

exemplo) acerca da natureza da evidência empírica (ou falta desta) dos primeiros estudos no 

âmbito da TMC, baseados em exemplos ―inventados‖. Esse é o caso da própria obra que 

introduziu a TMC: em Metaphors we live by, Lakoff e Johnson não apoiaram suas afirmações 

em exemplos retirados de corpora autênticos, mas sim provenientes de sua intuição como 
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falantes nativos da língua (VEREZA, 2008), o que, para muitos, enfraquecia a legitimidade de 

seus postulados. Estudar a metáfora, no entanto, como parte da linguagem em uso, requer uma 

compreensão dos aspectos do evento discursivo que lhe dá contorno.   

 

Conforme já mencionado, para a presente pesquisa, realizou-se um estudo da metáfora no 

discurso jornalístico com corpus formado a partir de recortes reais da língua em uso ─ 

chamadas e manchetes do jornal Meia Hora. Entendemos que o funcionamento da metáfora 

no discurso (CHARTERIS-BLACK, 2004; MEY, 2006; SEMINO, 2008) depende de fatores 

que emergem do contexto propriamente dito, de coerência discursivo-cultural, e não somente 

de instâncias estáveis, como frames, MCIs e metáforas conceptuais. 

 

Em razão disso, assim como Cameron e Deignan (2006), Cameron (2008), Cameron e Maslen 

(2010), percebemos haver um diálogo entre o discurso e a cognição e, mais especificamente, 

entre os planos online (a metáfora em uso, mais episódica) e offline (a metáfora no sistema 

conceitual, mais estável), conforme sinaliza Vereza (2013). Com foco nesse entrelace, 

conceitos como metaforema, metáfora sistemática e situada, além de nicho metafórico, são 

propostos como unidades de análise da metáfora no discurso. 

 

Um metaforema (CAMERON e DEIGNAN, 2006) representa uma metáfora nova, emergente, 

que está vinculada a um sistema complexo, e que apresenta grande chance de 

convencionalização. Já a metáfora sistemática, por sua vez, é considerada como uma metáfora 

cognitiva subjacente ao discurso, situada em textos específicos, sendo evidenciada por marcas 

linguísticas metafóricas.  

 

Já o conceito de ―nicho metafórico‖, proposto por VEREZA (2007; 2010), é caracterizado por 

textos, ou partes de textos, tecidos pelos desdobramentos de uma ou mais metáforas situadas. 

Estas metáforas, segundo Vereza (2013), servem de ―norte para o desenvolvimento discursivo 

e cognitivo do argumento por meio de mapeamentos específicos, tendo uma natureza 

episódica e deliberada, embora apoiem-se cognitivamente em representações mais estáveis, 

ou seja, a própria metáfora conceptual‖. 

 

Sendo assim, a noção de metaforicidade (PAUWLES, 1995) ganha relevância ao estudarmos 

a metáfora no discurso. Para Dienstbach (2015), determinar o quão metafórica é a metáfora 
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depende de aspectos não apenas cognitivos como também de elementos contextuais e 

discursivos.  

 

Especificamente em relação ao discurso jornalístico, nosso objeto de pesquisa, Charaudeau 

(2010, p. 221) salienta que ―a reportagem jornalística trata de um fenômeno social ou político, 

tentando explicá-lo (...) [sendo este] de interesse geral.‖ Portanto, o propósito da imprensa, de 

certa forma, é o de veicular fatos que ocorram diariamente e que façam sentido para a 

realidade do leitor, isto é, que sejam significativos para o seu público-alvo. É esse ―fazer 

sentido‖ que leva o jornalista a escrever textos que sejam representativos para uma 

determinada comunidade discursiva – ou seja, cada jornal, pelo público a que atende, e pela 

maneira com que trata a notícia, cumpre um papel diferente na sociedade. 

 

Por essa razão, dentro de um mesmo domínio discursivo, nesse caso específico, o do 

jornalismo, os ―enunciados atualizados geralmente são também ilocutoriamente plurais‖ 

(KERBRAT-ORECCHIONI, 2005, p. 60), fazendo com que o sentido produzido dependa, 

dentre outras coisas, da aceitabilidade da informação pelo leitor. Essa pluralidade de 

enunciados é observada já nas manchetes dos jornais e, no caso do Meia Hora, podemos 

supor(34)que seria a ideologia da audiência (pathos) como um dos mais importantes elementos 

retóricos utilizados pelo tabloide. Seria o foco na reação do público leitor, do enunciatário que 

levaria o jornalista a produzir as manchetes famosas pela irreverência. E a metáfora nova ou 

criativa funciona como um elemento calibrador no discurso a respeito da diferença com que 

os mais variados jornais baseiam a sua visão de mundo e, por conseguinte, abordam a notícia. 

 

Ao contrário da expressão metafórica linguística convencionalizada (ou ―cristalizada‖), 

inscrita na linguagem e, portanto, frequentemente despercebida pelos participantes do evento 

discursivo, o uso da metáfora nova (ou criativa), por demandar um certo esforço cognitivo do 

interlocutor, sugere alguma intenção por parte do falante, o que não descarta, é claro, a 

articulação entre as metáforas novas e as metáforas conceptuais que as licenciam (VEREZA, 

2010). No caso específico do Meia Hora, a recorrência desse tipo de tropo aponta para o 

caráter jocoso do tabloide como a sua marca registrada, a sua identidade.  

 

                                                                 
(34)

O uso do verbo ―supor‖ se justifica pelo fato de que não podemos fazer uma afirmação categórica sobre o 

público leitor do Meia Hora , uma vez que isso exigiria uma pesquisa que, por mais relevante que fosse para o 

presente trabalho, estaria além de seus objetivos e escopo. No entanto, não podemos ignorar essa possibilidade, 

mesmo que baseada em ―suposições razoáveis‖. 
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Quando presentes em manchetes(35), a metáfora nova é um recurso discursivo comumente 

utilizado para informar o leitor a respeito de dramas pessoais ou tragédias sociais e, 

consequentemente, revelar conceptualizações presentes no inconsciente coletivo. O seu uso, 

no Meia Hora, parece ter como objetivo tratar o problema, a miséria humana com um humor 

que, ao contrário de crítico, reproduz e reforça preconceitos. E são os desdobramentos 

discursivo-cognitivos da expressão metafórica, que levariam o leitor a inúmeras inferências e 

articulações, dentro do seu vasto sistema conceptual, tendo acesso automaticamente ao efeito 

de sentido que o jornalista objetiva produzir ao estampar, de forma tão surpreendente, uma 

notícia na primeira capa do jornal. 

 

De acordo com Lakoff (2006), as metáfora novas (ou criativas) podem ser vistas como 

extensões de nosso amplo sistema conceptual que, segundo o autor, está constantemente ativo, 

além de serem, como as metáforas mais convencionais, licenciadas por metáforas conceptuais 

subjacentes. A diferença entre elas é que as primeiras são bastante comuns na poesia, no texto 

literário e em outros gêneros que permitem recursos de metaforicidade (DIENSTBACH, 

2015), tendo, se comparadas às convencionais, baixa frequência em gêneros técnicos, 

acadêmicos ou científicos, por ―implicarem grande indeterminação‖ (VEREZA, 2007a, p. 02) 

e sua compreensão depender de um sistema de associações mais complexo.  

 

Na perspectiva do discurso, Kövecses (2010) prevê que o contexto seja um dos elementos 

responsáveis pela formação de metáforas criativas. Segundo ele,  

 

podemos ver três importantes fontes de criatividade metafórica. A primeira é o tipo 

de criatividade que surge do domínio fonte [...], a segunda parte do domínio alvo, e a 

terceira emerge do contexto (KÖVECSES, 2010, 733)
 (36)

. 
 

Para o autor, além do contexto, o conhecimento acerca dos participantes da interação também 

é essencial para o desenvolvimento de metáforas novas. Sendo assim, entendendo-se que o 

discurso não se funda em um ―vácuo‖ (KÖVECSES, 2010), em um jornal como o Meia Hora, 

                                                                 
(35)

Raramente, metáforas criativas são usadas em manchetes de jornais de referência. Mesmo as convencionais 

são usadas com certa parcimônia, servindo, na maioria dos casos, para dar ênfase a um enunciado, por exemplo, 

―Crise dos estados provoca avalanche de problemas nas universidades" (http://g1.globo.com/bom-dia-

brasil/noticia/28/06/2016), ou para encapsular, às vezes com um certo viés avaliativo, uma informação como em 

"Ruas de Havana ganham maquiagem para visita do papa" 

(http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/18). 
(36) 

Texto original: If we look at metaphors from a discourse perspective, (...) we can see three important sources 

of metaphorical creativity. The first is the type of creativity that arises from the source domain (…), the second 

derives from the target domain, and the third emerges from the context. 
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conhecer o público leitor é essencial para o trabalho do jornalista, principalmente, quando 

esse se apoia, em parte significativa, na utilização discursiva de metáforas novas.  

 

Pelo exposto acima, conclui-se que a metáfora criativa seja menos recorrente no discurso, de 

um modo geral, que a convencional, sendo esta última tratada como um fenômeno de 

idiomaticidade, segundo aponta Vereza (2007a), em seu artigo sobre metáfora e 

argumentação. Apesar de ambas poderem ser tratadas como instanciações linguísticas de 

metáforas conceptuais, a diferença entre elas, no âmbito do uso da linguagem, é bastante 

significativa.  

 

Como já observado, contrariamente ao que acontece no discurso jornalístico de uma maneira 

geral, as metáforas novas têm uma grande produtividade nas manchetes do Meia Hora.  Esse 

fato levanta a hipótese de que se trata de uma mídia jornalística sui generis, já que este é um 

recurso linguístico-discursivo empregado para criar o que não parece ser comum em discurso 

do gênero: a indeterminação e a consequente subjetividade no sistema de projeções. Por isso, 

é necessário que o jornalista, explicite ―a motivação da metáfora, com pistas e analogias mais 

ou menos claras, [provendo] a relevância pragmática necessária para criar pontes 

interpretativas sobre o mar da indeterminação‖ (VEREZA, 2007a, p. 02). 

 

Possivelmente, no caso específico do tabloide popular, a metáfora criativa seja acionada para 

criar efeitos discursivos, como sugere Koch (2002). Esses efeitos denunciam a indissociação 

entre cognição, semântica e pragmática, naturalmente presente no uso da metáfora criativa. 

Por essa razão, entende-se que expressões linguísticas novas estão na ―interseção entre 

estrutura e enunciação, sujeito e cultura e sistema e uso‖ (VEREZA, 2007a, p. 493), o que 

torna possível a sua recorrência em manchetes populares. 

 

Assim, esse fato parece estar em consonância com o que menciona Charaudeau (2010) acerca 

do tratamento dado à notícia no universo midiático, ou seja, a mídia não está a serviço apenas 

da veiculação da informação dos acontecimentos que ocorrem no mundo, mas da construção 

de um novo saber sobre o fato, reproduzindo e exacerbando o que já existe. No caso do Meia 

Hora, esse ―novo saber‖ parece estar muito além de uma ―maneira própria de passar uma 

informação‖, pois, como pretendemos explorar em detalhes em nossa análise, a vinculação 

dessa informação é bem menos relevante do que a maneira supostamente humorística  de 

expressá-la. De um modo geral, a textualização serve à informação (mesmo sendo esta 
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ideologicamente enviesada); já no Meia Hora, a informação parece ser apenas um pretexto 

para a textualização em si, a qual, por sua relevância no contexto em foco, e pela sua natureza 

metafórica, justifica-se como objeto central da  presente pesquisa. 

 

2.4.1.1. A questão da deliberalidade da metáfora  

 

Ainda no que tange à compreensão da ―metáfora nova‖, Gibbs (2011) chama a atenção para o 

fato de muitos estudiosos do assunto acreditarem que ―certas expressões metafóricas que 

podem ser notadas no discurso e na escrita podem ser propositalmente formuladas, e 

empregadas conscientemente para propósitos retóricos especiais‖ (GIBBS, 2011, p. 26)
 (37)

. 

 

Para essa questão, o autor promove uma interlocução com outros teóricos da metáfora 

(DEIGNAN, 2011; MÜLLER, 2011; STEEN, 2011) a fim de problematizar o caráter 

proposital da metáfora criativa, em detrimento de uma suposta ―automaticidade‖ da metáfora 

convencional. 

  

A concepção de Gibbs (2011) acerca da deliberalidade( 38 ) da metáfora nova ou criativa, 

diferentemente da crença tradicional, baseia-se na hipótese de que o processo de produção e 

uso de uma metáfora dessa natureza não é meramente ―proposital‖ e, por isso, não pode ser 

essencialmente diferente de outras formas de linguagem metafórica. 

 

Contrariamente à visão popular, que entende a metáfora criativa como ―deliberada‖ e 

―proposital‖, Gibbs acredita que, baseado no ponto-de-vista psicológico, há sempre  algum 

processo inconsciente que produz a metáfora nova. Segundo ele, quando usamos esse tipo de 

tropo, também não sabemos por que o fazemos e essa observação parece ser um indício da 

existência de tal processo.  

 

Para Gibbs (2011), os julgamentos sobre o caráter proposital da metáfora não refletem 

necessariamente os processos cognitivos subjacentes usados em sua interpretação. Isso 

significa dizer que não temos total domínio sobre a escolha de nossas palavras, sendo essas 

                                                                 
(37)

Texto original: certain notable metaphorical expressions in speech and writing may have been deliberately  

composed, and  quite  consciously  employed for  their  special  rhetorical purposes[….]. 
(38)

Utilizamos o termo ―deliberalidade‖ pela similaridade com o equivalente em inglês, ―deliberateness‖. 
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decisões baseadas em um grupo complexo de fatores inconscientes que abrangem processos 

fisiológicos, cognitivos, linguísticos e socioculturais.  

 

Portanto, não há como atestar a deliberalidade da metáfora devido à teia complexa de fatores 

que interferem em sua constituição, o que leva Gibbs (2011) a afirmar que ―a metáfora [nova] 

pode ser uma concepção teórica e metodológica sem muita substância‖ (GIBBS, 2011, p. 49). 

Daí a dificuldade, segundo ele, em categorizar certas expressões e ações em ―deliberadas‖ e 

―não-deliberadas‖.  

 

Sobre a deliberalidade da metáfora criativa, Deignan (2011) questiona a proposição cognitiva 

de Gibbs, que julga simplista, já que, segundo a autora, a linguagem também representa um 

campo referencial capaz de oferecer subsídios para se compreender essa questão. Ainda 

conforme Deignan (2011), da perspectiva da cognição, as metáforas novas são consideradas 

um fenômeno especial e isolado ao passo que, do ponto-de-vista da linguagem, a diferença 

entre criativa e convencional segue o princípio da língua em uso. Portanto, assim como 

acontece na linguagem do dia-a-dia, a metáfora nova é considerada um exemplo do princípio 

da escolha aberta e proposital, enquanto que a convencional, um indício de idiomaticidade, 

apoiada no uso corrente da língua.  

 

Apesar de Gibbs (2011) não concordar com as dicotomias propostas pela tradição nos estudos 

da metáfora (nova vs. velha, criativa vs. convencional, viva vs. morta), Müller (2011) entende 

que o autor, na sua forma de tratar a deliberalidade metafórica, ainda está, de certa forma, 

arraigado a questões dicotômicas. Para a autora, ele ainda estaria preso a paradigmas estáticos 

que vão de encontro à sua visão dinâmica de metáfora. Conforme defende a autora, a pesquisa 

sobre metáfora tende a ser dinâmica e não deve estar atrelada a paradigmas estáticos como 

―nova‖ versus ―convencional‖, ―viva‖ versus ―morta‖, ―deliberada‖ versus ―não-deliberada‖, 

como normalmente acontece. 

 

De acordo com Müller (2011), as metáforas são ativadas dinamicamente, obedecendo-se ao 

pré-requisito da transparência, ou seja, quando ―o seu sentido ‗literal‘ está potencialmente 

disponível a um falante mediano‖ (MÜLLER, 2011, p. 62)(39)
. Assim sendo, segundo a autora, 

                                                                 
(39)

 Texto original: [...] its „literal‟ meaning is potentially available to an average language user [...] 
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a ativação do processo de criação da metáfora ultrapassa os limites da ―deliberalidade‖ ou 

―consciência‖ por envolver aspectos cognitivos, afetivos e interativos. Para ela, as pessoas 

usam as expressões metafóricas de modo dinâmico, ficando a distinção entre ―deliberado‖ e 

―não deliberado‖ atrelada a uma questão de nível e não de categoria. Partindo dessa 

concepção, Müller (2011) entende os conceitos deliberado/consciente e não 

deliberado/inconsciente, como polos opostos de uma escala dinâmica de produção de 

metáfora, sendo esta mais ativada em um contexto que em outro.  

 

Ainda sobre a posição de Gibbs acerca da deliberalidade da metáfora nova, Steen (2011) 

concorda com o fato de que se deve avançar na discussão da natureza e até da existência desse 

tipo de metáfora. Entretanto, a sua visão se distancia da proposta por Gibbs, por não 

concordar que a metáfora nova contraste com a convencional, conforme postulam todos os 

demais pesquisadores (Gibbs, Deignan e Müller).  

 

Para Steen, ―nova‖ e ―convencional‖, ―deliberada‖ e ―não deliberada‖ pertencem a dimensões 

diferentes: as primeiras são estruturas conceptuais que dizem respeito à metáfora no nível do 

pensamento, ao passo que as demais, estão no nível da comunicação (STEEN, 2008).  

 

Buscando aprofundar a discussão, Steen (2011) usa como exemplo a conceptualização do 

sistema político como uma família cujo pai é o provedor. Segundo o pesquisador, esse é um 

caso de mapeamento convencional (o pai como provedor da família) na produção de uma 

metáfora nova (o sistema político como provedor do povo).  

 

Sendo assim, para Steen (2011), é possível compreender que tanto a metáfora nova quanto a 

convencional podem ser utilizadas propositalmente na comunicação com o mesmo objetivo: 

mudar a perspectiva do receptor da mensagem em relação ao domínio alvo o que, de certa 

forma, está em consonância com a fundamentação de Gibbs acerca da função comunicativa na 

produção de manchetes de jornais. De acordo com essa premissa, a questão da deliberalidade 

metafórica parece ter um caráter puramente comunicativo e não cognitivo. 

 

Baseado em trabalhos de alguns psicolinguistas, Steen (2011) acredita que o único meio de 

distinguir uma metáfora deliberada de outra não deliberada se dá no momento em que, 

paradoxalmente, a ―metáfora verbal é processada por comparação ou categorização ou mesmo 



56 
 

 

pela quebra da ambiguidade lexical‖ (STEEN, 2011, p. 54) ( 40 ). Para ele, através dessa 

comparação, reforça-se a hipótese sobre o processo consciente de formação de uma metáfora 

dita ―proposital‖, embora não se possa descartar os processos inconscientes que atuam na sua 

produção, assegurando, assim como advoga Gibbs, o fato de o falante não conseguir ter total 

controle sobre ela. 

 

Como se pode observar, a hipótese cognitiva acerca da deliberalidade da metáfora nova, 

fundamentada por Gibbs (2011), é questionada por alguns pesquisadores, embora haja alguns 

pontos de contato. De fato, parece existir uma confluência de paradigmas – cognitivo, 

linguístico, comunicativo e psicolinguístico – na tentativa de se construir uma teoria que dê 

conta das sutilezas que envolvem a questão. 

 

Para esta pesquisa, levando-se em consideração a questão do propósito comunicativo do 

corpus investigado (cf. seção 3.1.), e com base nos textos de Gibbs (2011), Deignan (2011), 

Müller (2011) e Steen (2011), entendemos a metáfora nova como uma produção que traz no 

seu âmago uma função retórica específica, resultado de uma escolha aberta dinâmica sem, 

necessariamente, que o jornalista tenha pleno controle de todos os processos mentais 

envolvidos na criação da metáfora.  

 

Porém, apesar da impossibilidade de se identificar plenamente a deliberalidade ou não do uso 

da metáfora, por conta do dinamismo da ação discursiva, defendemos a posição de Gibbs 

(2011) de que, dentre os poucos casos encontrados de uso claramente deliberado de metáforas 

criativas, a produção de manchetes parece indicar uma indiscutível deliberalidade da metáfora 

criativa em função de esse gênero discursivo ter uma função retórica específica, o que permite 

ao jornalista exercer certo controle no processo criativo. De acordo com Gibbs (2011), esse 

profissional conhece os recursos necessários para produção do efeito de sentido desejado, 

assim como os recursos retóricos que fazem com que os leitores realizem as associações entre 

os domínios.  E acrescenta que o jornalista tem a habilidade de, por exemplo, 

 

 

 

 

                                                                 
 (40)

 Texto Original: [...] the main issue is when a verbal metaphor is processed by comparison or categorization, 

or even mere lexical disambiguation. 
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conhecer que ações literais podem ser metaforicamente usadas para se referir à ideia 

de derrota, através do humor, levando os leitores às gargalhadas por conta dos 

trocadilhos. Na verdade, uma das tarefas explícitas dos redatores de manchetes é 

conseguir atrair leitores tanto para os artigos quanto para o jornal por meio de frases 

de efeito. Escrever manchetes deve certamente ser o caso de pessoas que 

deliberadamente criam metáforas, e outros artifícios retóricos, que exigem dos 

leitores as comparações entre os domínios, e a apreciação dos prazeres estéticos em 

tais comparações (GIBBS, 2011, p. 28)
 (41)

. 

 

 

Na citação acima, Gibbs parece estar se referido à produção de manchetes e jornais de um 

modo geral. Em se tratando do Meia Hora, partimos da hipótese, a ser investigada na análise 

desenvolvida no capitulo 4, de que a deliberalidade em manchetes é ainda mais evidente, pois, 

como já dito anteriormente, a função metalinguística do discurso é exacerbada para que esse 

produza um certo estranhamento e ao mesmo tempo, e talvez principalmente, efeitos de 

humor para atrair seu público leitor. 

 

2.5. Metáfora e Metonímia 

 

O interesse em contemplar a metonímia em nossa pesquisa se deve ao fato de esse tropo, em 

um primeiro olhar, parecer estar não apenas presente, como também exercer um papel 

relevante em algumas das peças que compõem o corpus da pesquisa. Nesta seção, portanto, 

procuramos definir a metonímia como um processo não apenas linguístico, mas também 

cognitivo, que está nas bases tanto de nosso pensamento, como de nossa ação diária. 

Mostramos, ainda, o seu desprestígio durante anos, na contramão da efervescência das mais 

variadas teorias desenvolvidas acerca da metáfora. Como objeto de estudo da LC, no entanto, 

a metonímia passou a atrair o olhar de pesquisadores que a entenderam como uma figura tão 

fundamental quanto a metáfora na constituição da cognição. Fazemos, ainda, uma breve 

apreciação do princípio estruturalista saussureano chancelado pela dicotomia histórica entre 

contiguidade e similaridade, além de traçar uma compreensão sobre metonímia pelo viés da 

teoria cognitivista. Apresentamos também alguns pontos que caracterizam a diferença entre as 

duas figuras em foco.  

 

                                                                 
(41)

Texto Original: Clever headline writers take advantage of people´s ability to know what literal actions can be 

metaphorically used to refer to the idea of defeating, and do so in humorous ways, inviting readers to chuckle at 

the puns. In fact, one of the explicit tasks that headline writers embrace is to come up with catchy phrases to 

attract readers to both the articles that follow and to the newspaper, more generally. Writing headlines must 

surely be a case of people deliberately creating metaphors, and other rhetorical devices, which asks readers to 

draw cross-domain comparisons, and appreciate the aesthetic pleasures of doing so. 
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2.5.1. Sobre a metonímia 

 

Embora a metonímia também seja considerada como um processo cognitivo, é a metáfora 

que, ainda hoje, continua sendo o centro da pesquisa sociocognitiva. Essa constatação se deve 

ao grande interesse de estudiosos nesta área de investigação e, consequentemente, à vasta 

produção científica realizada sobre a metáfora. Em relação à metonímia, o seu status costuma 

ser bastante reduzido à mera substituição de parte pelo todo, de todo pela parte ou de parte 

pela parte, não se levando em conta nem o seu caráter cognitivo nem tampouco o seu efeito 

pragmático.  

 

Além do reducionismo teórico, a metonímia teve a sua importância igualmente restringida, no 

nível mais aplicado, à simples substituição lexical, deixando-se de contemplar a sua 

relevância no nível do texto. Provavelmente, a percepção da metonímia como subclasse da 

metáfora, a partir dos estudos preliminares de Aristóteles, fez com que se fomentasse a 

perpetuação de tal reducionismo ao longo de séculos. Daí, o descompasso entre o crescente 

interesse pelo estudo sobre a metáfora em detrimento da metonímia.  

 

Na Linguística Cognitiva, no entanto, a metonímia vem, recentemente, despertando o 

interesse de muitos pesquisadores, a partir do potencial cognitivo dessa figura na linguagem e 

no pensamento. A perspectiva cognitiva resultou na mudança de seu estatuto enquanto objeto 

de pesquisa, ao conceituá-la como um processo que está nas bases do pensamento por meio 

do qual se evocam modelos cognitivos idealizados e que, segundo Panther e Radden (1999), 

tornam a metonímia, por vezes, até mais essencial do que a metáfora.   

 

Como tais modelos estão presentes no inconsciente coletivo de uma dada comunidade 

linguística, Kövecses (2006b) advoga em favor do caráter cultural da metonímia que, segundo 

ele, nomeia diversos tipos de preconceito por ser um recurso de formalização e de 

perpetuação de concepções desenvolvidas socioculturalmente. Assim sendo, a metonímia 

conceptual que está no cerne da maioria dos preconceitos é ―UM MEMBRO DE UMA 

CATEGORIA POR TODA CATEGORIA‖( 42 )(KÖVECSES, 2006b, p. 110). O processo 

metonímico presente nesse caso é o de ―parte pelo todo‖, já que um membro do grupo (o 

subdomínio) corresponde a toda a categoria (domínio matriz). Segundo o autor, esse é um tipo 

                                                                 
(42)

Texto original: A MEMBER OF CATEGORY FOR THE WHOLE CATEGORY. 
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de categorização, de base metonímica, que faz com que toda a categoria pareça homogênea, 

quando, na verdade, não o é. 

 

Além disso, ainda sobre o aspecto cultural da metonímia, Kövecses (2006b) dá como exemplo 

o fato de algumas partes do corpo serem representativas da pessoa como um todo. Percebe-se, 

assim, que a concepção de PARTE DO CORPO PELA PESSOA está presente não só na 

linguagem, como também está imbricada no pensamento e refletida em nossas ações diárias, 

revelando comportamentos típicos de uma cultura. Essa representatividade se dá por meio do 

retrato do rosto de alguém como forma de identificação de um cidadão, demonstrando ser 

uma questão cultural, por exemplo, a obrigatoriedade de fotos apenas dessa parte do corpo em 

vários documentos oficiais. Assim, Kövecses acredita que  

 

essa é uma prática cultural enraizada, como pode ser vista em fotos de passaportes, 

licenças de motorista, várias carteiras de identificação e outros (...) o ridículo dessa 

ideia indica que o rosto desfruta de um status especial na representação dos seres 

humanos(KÖVECSES, 2006b, pp. 110-111)
 (43)

. 

  

Com isso, mais uma vez, fica claro que não apenas a língua é metonímica, mas também o são 

nosso pensamento e muitas de nossas ações diárias que são regidas pela cultura. Por isso, a 

sua concepção de que ―as metonímias são intrinsecamente cognitivas e culturais ao mesmo 

tempo‖( 44 )
(KÖVECSES, 2006b, p.112) assim como ocorre com a metáfora que está tão 

internalizada na língua, no pensamento e na ação como um produto da cultura que, na maioria 

das vezes, dificilmente é percebida. 

 

2.5.1.1. O princípio estruturalista e a teoria cognitivista na constituição da metonímia  

 

René Dirven (2003) classifica a metonímia como uma operação que se baseia em um 

princípio estruturante advindo do estruturalismo de Ferdinand Saussure. Segundo ele, é a 

dicotomia entre os eixos sintagmático e paradigmático que desencadeia a principal diferença 

entre a metonímia e a metáfora: a da contiguidade em oposição à similaridade. Segundo esse 

princípio, a metonímia está ligada ao polo sintagmático ao passo que a metáfora, ao 

paradigmático. De acordo com essa visão formal ou sintática, a metonímia pode ―associar 

todos os tipos de elementos que têm uma ligação ‗natural‘ entre si sem qualquer processo 

                                                                 
(43)

Texto original: This is a deeply entrenched cultural practice, as can be seen in passport photos, driver 

licenses, various identity cards and soo on (...) The ludicrousness of the very idea indicates that the face enjoys 

special status in representing human beings.  
(44)

 Texto original: Metonymies are inherently cognitive and cultural at the same time.
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figurativo [acontecer]‖( 45 ), ou seja, os vários subdomínios são somados, estando todos 

presentes em uma única categoria. Em contrapartida, no processo metafórico, são realizadas 

escolhas de traços do domínio fonte que serão mapeados sobre o domínio alvo. 

 

Essa diferença no âmbito formal é reverberada no nível conceptual em dois aspectos: quanto 

ao número de domínios (apenas um, na metonímia e dois, na metáfora) e em relação ao tipo 

de mapeamento realizado. Essa conexão entre o nível sintático e o conceptual serve para 

corroborar a ideia de que, por exemplo, a metonímia se realiza ―não apenas na linguagem mas 

também no pensamento assim como na prática social/cultural‖ (KÖVECSES, 2006b, p. 97).  

 

Panther e Radden (1999) compartilham desse mesmo entendimento por considerarem que a 

metonímia não pode ser encarada como uma mera substituição de expressões linguísticas, mas 

como um processo cognitivo que traz à tona um enquadre conceitual que engloba não apenas 

domínios como também modelos cognitivos idealizados. Nestes modelos, como atestam 

Radden e Kovecses (1999), ela opera como um processo cognitivo não podendo ser, portanto, 

considerada como uma simples substituição de palavras já que está no cerne do nosso 

pensamento, da nossa experiência. Para eles, a relação X representando Y (relação de 

substituição) deve ser suplantada por X mais Y, na produção de um novo sentido. 

 

Sobre essa questão dos domínios no processo metonímico, Barcelona (2003) aponta que o 

único domínio presente pode ser considerado como um domínio matriz (ou complexo) que 

engloba uma série de subdomínios possíveis de serem ativados. Sendo assim, a metonímia ―é 

um mecanismo cognitivo em que um domínio experiencial é parcialmente compreendido em 

termos de outro domínio experiencial incluído no mesmo domínio experiencial comum‖ 

(46)(BARCELONA, 2003, p. 215).  

 

Na frase ―Li Machado‖, a entidade conceitual (Machado = veículo) que dá acesso mental a 

outro elemento (qualquer obra do autor = alvo) está dentro de um mesmo MCI (modelo 

cognitivo idealizado). Portanto, veículo e alvo são mapeados dentro de um único domínio da 

experiência que é comum a ambos, caracterizando a relação de X mais Y mencionada por 

                                                                 
(45)

Texto original: Metonymy, probably because of its syntagmatic basis, can associate all kinds of elements 

which have a „natural‟ link with each other without any figurative process taking place. 
(46)

Texto original:  Metonymy is a cognitive mechanism whereby one experiential domain is partially understood 

in terms of another experiential domain included in the same common experiential domain. 
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Radden e Kövecses (1999). Para Kövecses (2006b), a concepção de metonímia segue essa 

mesma lógica já que, segundo ele, o que acontece no processo metonímico é um mapeamento 

dentro do domínio. Segundo esses teóricos, é a soma de ―Machado‖ e de ―suas obras‖ que 

produz um novo sentido e não a simples substituição de um elemento pelo outro. É essa soma 

de elementos conceituais que reflete a relação mais formal de contiguidade presente no nível 

sintático. 

 

Em uma frase como ―Brasília é constantemente alvejada por críticas‖, alguns subdomínios 

podem ser acessados: o lugar em si, os políticos, a instituição política. A escolha de um ou 

mais subdomínios pelo falante ocorre automaticamente. Isso porque qualquer um deles 

corresponde a toda uma categoria e, conforme esclarece Kövecses (2006b), a compreensão de 

mundo está alicerçada em enquadres estruturados que são todos constituídos de partes, 

tornando possível a compreensão da associação entre veículo e alvo nas expressões 

metonímicas, já que a escolha pelo falante de uma parte desse inteiro é espontânea, embora 

dependa do contexto. Por essa razão, segundo o teórico, as configurações metonímicas podem 

ser do todo e suas partes e parte pela parte ou ambos numa só configuração. 

 

2.5.2. A interação entre metáfora e metonímia: a “metafonímia” 

 

―Metafonímia‖ é o nome dado à integração dos dois processos cognitivos abordados até 

então: a metáfora e a metonímia. Para Barcelona (2003), existem dois tipos de interação: o da 

metáfora com uma motivação metonímica e o da metonímia com uma base metafórica. 

Segundo ele, inúmeras metáforas são originadas a partir de metonímias. Ele cita como 

exemplo RAIVA É O CALOR DE UM FLUIDO em que certos efeitos fisiológicos desse 

sentimento correspondem a essa emoção. A partir dessa constatação, reconhece-se a 

―metonímia como uma estratégia cognitiva mais básica do que a metáfora‖ ( 47 ) 

(BARCELONA, 2003, p. 243, 244) assim como Panther e Radden (1999) já haviam 

preconizado (cf. seção 2.5.1.). 

 

Por outro lado, a metonímia de base metafórica é entendida como uma interação menos 

recorrente do que a anterior. Isso porque esse tipo de motivação só é possível no caso de 

haver uma metáfora coocorrendo com a metonímia. É o que acontece, por exemplo, em ―O 

                                                                 
(47)

Texto original: […] metonymy as a more basic cognitive strategy than metaphor. 
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sanduíche de presunto começou a rosnar‖ (48)(BARCELONA, 2003, p. 244)  –  frase  usada  

pelo  autor para exemplificar tal coocorrência. Nesse caso, é possível observar a metáfora 

COMPORTAMENTO IRRITADO É COMPORTAMENTO DE ANIMAL AGRESSIVO em 

consonância com COMIDA POR CLIENTE DE BAR/ RESTAURANTE. É essa 

concomitância cognitiva que torna a metáfora possível de ser uma motivação para a 

metonímia.  

 

O termo ―metafonímia‖ foi criado, então, para dar conta das possíveis interações entre 

metáfora e metonímia embora se saiba que são processos cognitivos distintos. Para Goossens 

(2003, p. 350), como ―podem ser encontradas em combinação em expressões reais da língua 

natural‖ (49), a criação desse termo serve apenas para ―aumentar a nossa consciência do fato de 

que metáfora e metonímia podem ser entrelaçadas‖( 50). Essa ligação acontece porque, em 

muitos casos, os seus limites não são muito bem marcados e, por isso, a dificuldade em se 

saber onde termina a metáfora ou onde começa a metonímia e vice-versa.  

 

2.6. O patriarcado e os movimentos feministas: representações em xeque 

 

Na presente pesquisa, em que se pretende investigar as conceptualizações formuladas 

sociocognitivamente acerca da figura da mulher, torna-se necessário explorar, mesmo que 

brevemente, algumas questões que, ao nosso ver, subjazem ao modo como as pessoas 

pensam, agem e falam sobre a mulher e o universo feminino. Para tanto, fazemos uma breve 

apreciação da relevância tanto do patriarcado como também dos movimentos feministas para 

a construção de tais conceptualizações. 

 

De acordo com Aguiar (2000), no Brasil, o conceito de patriarcado remonta à época da 

colonização portuguesa em que a ―casa grande‖ e a ―senzala‖ constituíam as bases de uma 

relação de dominação e de exploração. Não apenas as ―sinhás‖ como também as escravas 

deveriam se ―curvar‖ aos desejos libidinosos de seu ―senhor‖, já que, segundo a autora, esses 

grandes senhores de terra usavam arbitrariamente o seu poder para aumentar não só a sua 

prole como também a mão-de-obra escrava: uma verdadeira estratégia de povoamento. Assim, 

pode-se constatar que o paradigma do patriarcado se insere em uma lógica que implica papeis 

                                                                 
(48)

Texto original: The ham sandwich started snarling. 
(49)

 Texto original: They may be found in combination in actual natural language expressions […]  
(50)

Texto original: […] to increase our awareness of the fact that metaphor and metonymy can be intertwined. 
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sociais bem determinados, configurados por diferenças biológicas entre homem e mulher que, 

segundo Santos (2011), são definidas em função da reprodução da espécie. Na fase do Brasil 

colônia, a mulher e sua sexualidade eram objeto da dominação masculina de forma ilimitada e 

inquestionável, tendo o provedor pai-de-família prerrogativas até mesmo de vida e de morte 

sobre os familiares (AGUIAR, 2000). Todo esse poderio no seio da família encontrava eco no 

âmbito da própria política das oligarquias (ibid).  

 

O avanço do processo de urbanização e o advento da industrialização resultaram em uma 

certa diluição do patriarcado, sobretudo, a partir da década de 1950, a terceira fase do 

capitalismo(51), época da ―entrada das mulheres no mercado de trabalho, principalmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial‖ (ALMEIDA, 2006, p.2). Almeida (2006) cita a liberação 

sexual e os movimentos políticos feministas como elementos que possivelmente colocaram 

em ―xeque a figura do macho provedor e chefe de família, com comportamento e moral bem 

definidos‖ (ALMEIDA, 2006, p.2).  

 

O movimento feminista, de acordo com Alves e Pitanguy (1991 apud Santos, 2011), teve sua 

origem no século XIX, a partir da percepção de que as mulheres eram oprimidas por 

sociedades regidas pelo patriarcado. Segundo os autores, nas primeiras manifestações, elas 

cobravam os seus direitos como cidadãs (o direito ao voto, por exemplo) bem como sua 

emancipação de uma maneira mais ampla. 

 

Dessa maneira, a crítica à desigualdade dos sexos parece ter suscitado uma mudança de 

perspectiva, partindo de uma percepção essencialista para uma visão ―sociológica de gênero‖ 

(SANTOS, 2011, p. 84). Essa crítica foi nutrida, então, por 

                                                                 
( 51 ) 

De acordo com o site http://www.sohistoria.com.br/ef2/capitalismo/, acesso em 22 de abril de 2015, o 

capitalismo apresenta três fases:  

Primeira Fase- Capitalismo Comercial ou Pré-Capitalismo: Essa fase estende-se do século XVI ao XVIII, 

iniciando-se com as Grandes Navegações e Expansões Marítimas Europeias. O acúmulo de riqueza era gerado 

através do comércio de especiarias e matérias-primas não encontradas em solo europeu. 

Segunda Fase - Capitalismo Industrial: Inicia-se com a Revolução Industrial. O acúmulo de riqueza provinha do 

comércio de produtos industrializados das fábricas europeias. Enorme capacidade de transformação da natureza, 

por meio da utilização cada vez mais de maquinas movidas a vapor, gerando uma grande produção onde a 

multiplicação dos lucros era cada vez maior. 

Terceira Fase- Capitalismo Monopolista-Financeiro: Iniciada no século XX (após término da Segunda Guerra 

Mundial) e estendendo-se até os dias de hoje. Uma das consequências mais importantes do crescimento 

acelerado da economia Capitalista foi brutal processo de centralização dos capitais. Várias empresas surgiram e 

cresceram rapidamente: Indústrias, Bancos, Corretoras de Valores, Casas Comerciais e etc. A acirrada 

concorrência favoreceu as grandes empresas, levando a fusões e incorporações que resultaram a partir dos fins 

do século XIX, na monopolização de muitos setores da economia. 
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movimentos de reforma do século XIX. Ativistas políticas feministas advoga[vam] a 

igualdade social, política e econômica entre os sexos, inscrita inclusivamente nas 

constituições e tratados internacionais. Tenta[vam] esclarecer questões sobre temas 

como direitos reprodutivos, a posição da mulher como objeto (essencialmente 

sexual), violência sexual e doméstica, licença pós-parto, igualdade salarial, assédio 

sexual, discriminação no local de trabalho, pornografia e o patriarcalismo. Ou seja, o 

movimento feminista pode ser visto como uma teoria social e como um movimento 

político. Na perspectiva da ação política, o feminismo está vinculado aos 

movimentos em defesa dos direitos humanos e ligado diretamente às lutas 

permanentes pela defesa da qualidade de vida tanto no que diz respeito à defesa das 

liberdades civis, aos direitos sociais. Ou seja, está vinculado a um novo projeto de 

sociedade civil. (SANTOS, 2011, p.85) 

 

Dessa forma, o patriarcado foi encontrando novos contornos e diferentes nuances, à medida 

que foram se construindo novos discursos e novas ações que, como as citadas acima, 

começaram a colocar a masculinidade hegemônica à prova. E, mais especificamente, a década 

de 60 do século XX representou um marco histórico em que a figura feminina se destacou 

como um agente porta-voz de mudanças, bastante incipientes para o momento. O caráter 

embrionário dessas transformações se deveu ao fato de a ideologia machista ainda ser muito 

latente nessa época e também por esse sistema, de acordo com Santos e Izumino (2005), 

socializar ―o homem para dominar a mulher e esta para se submeter ao poder do macho‖ 

(SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 4).  Além disso, também representou um grande empecilho 

a uma efetiva mudança de mentalidade o fato de  

 

a masculinidade hegemônica [ser] entendida como um padrão de práticas (i.e. coisas 

feitas, não apenas uma série de expectativas de papeis ou uma identidade) que 

possibilitou que a dominação dos homens sobre as mulheres continuasse 

(CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245). 

 

Provavelmente, essa dificuldade em produzir mudanças de comportamento, mentalidade e 

discurso se deva ao fato de a masculinidade hegemônica, de acordo com Connell e 

Messerschmidt (2013), ter múltiplos significados que dão aos homens a chance de fazer uso 

desse tipo de comportamento, segundo suas necessidades interacionais de maneira estratégica. 

Por isso, não se pode dizer, consoante os autores, que a ―masculinidade [represente] um tipo 

determinado de homem, mas, em vez disso, uma forma como os homens se posicionam 

através de práticas discursivas‖ (CONNELL e JAMES W. MESSERSCHMIDT, 2013, p. 

257), legitimando ―ideologicamente a subordinação global das mulheres a [eles]‖ (CONNELL 

e JAMES W. MESSERSCHMIDT, 2013, p. 245). 

 

De acordo com Almeida (2006), uma perspectiva puramente essencialista, que simplesmente 

dicotomiza homens e mulheres, não dialoga com uma sociedade mais democrática, justamente 
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por não estar em consonância com a complexidade de identidades menos estáveis, múltiplas, 

―fragmentadas, contraditórias e construídas discursivamente‖ (HALL, 2004; MOITA LOPES, 

2002, 2003 apud ALMEIDA, 2006, p. 2). Nestas, segundo o autor, encontra-se a ―ferramenta 

necessária para lutar pelo respeito ao outro‖ (ALMEIDA, 2006, p. 4), pois passa-se a 

compreender os significados sociais pelo viés do paradigma de gênero ─ ―bandeira‖ dos 

movimentos sociais dos anos de 1960, que trouxe uma releitura das relações femininas na 

sociedade. Esses movimentos não correspondiam, de certa forma, ―ao projeto hegemônico de 

normalidade‖ (ALMEIDA, 2006, p. 2), já que traziam temas polêmicos, como a liberação 

sexual feminina, uma das razões de desequilíbrio na esfera doméstica.   

 

Atualmente, os frutos desses movimentos estão sendo colhidos na relação entre o homem e a 

mulher, uma vez que esta  

 

ganhou mais espaço na sociedade [e] começou a buscar novas oportunidades, 

sobretudo no campo de trabalho e nos espaços políticos. Também, observa-se que 

atualmente, as mulheres passaram a ter mais controle sobre seus corpos, e passaram 

a vivenciar o sexo com mais liberdade do que antes lhes era permitido‖ (SANTOS, 

2011, p. 90), 

 

representando um ganho no tocante à luta pela igualdade de direitos e oportunidades. Apesar 

disso, velhos discursos de teor patriarcal, carregados de conceitos hegemônicos e 

essencialistas, continuam a circular em nossa sociedade, podendo ser nitidamente observados, 

por exemplo, nas capas do Meia Hora, pelas representações exploradas pelos jornalistas na 

caracterização da figura da mulher.  

 

Assim, parece que mesmo as décadas de luta feminista não foram suficientes para destronar 

conceptualizações ainda reinantes, que insistem em povoar o inconsciente coletivo. Essas 

representações continuam trazendo à tona desigualdades classistas, em que a mulher continua 

subordinada ao homem como ser ―mais fragilizado e incapacitado para assumir a direção de 

outras instituições, com a família‖ sendo o homem o ―forte, detentor de toda autoridade e 

poder de mando decorrente de sua força física, assumindo o controle dentro da sociedade‖ 

(SANTOS, 2011, p. 90).   

 

Em se tratando do Meia Hora, entendo haver uma espécie de perpetuação de tais padrões 

essencialistas reforçados por estereótipos patriarcais, devido à maneira com que o corpo 

feminino é explorado e a mulher é representada, tanto em suas capas, bem como na seção 
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―Gata da Hora‖. Entendê-la como uma simples ―coisa‖, como um objeto sexual, que é 

subserviente ao homem para satisfazê-lo, ou como um ―animal domesticado‖ por seu ―dono‖ 

ou, ainda, como um ―tipo de comida‖ para saciar o apetite masculino parece trazer à memória 

os anos em que o patriarcado ―reinava glorioso‖, imputando à mulher um jugo bastante 

pesado.  

 

2.6.1. Discurso e sexismo: a reificação da mulher no corpo, na sociedade e na linguagem 

 

Entendendo ser a metáfora uma figura não apenas de linguagem, mas também (e 

principalmente) de pensamento, é razoável caracterizá-la como uma poderosa ferramenta 

discursiva gerada no pensamento que tem uma grande influência nas ações do cotidiano. A 

metáfora pode ser vista como um recurso estratégico que dissemina a hegemonia dominante 

quase de forma imperceptível. No caso específico desta pesquisa, a dicotomia entre o 

dominador e o dominado fica bastante explícita na figura do homem, do ―macho‖, do gênero 

masculino, por um lado, e da mulher, da ―fêmea‖, do gênero feminino, por outro. 

 

Pode-se dizer que grande parte das representações da mulher como coisa (máquina sexual), 

animal, comida (e do seu corpo como território) são de longe inofensivas e servem para 

testificar o sexismo/preconceito(52) presente numa sociedade  que  tem  por  natureza  ser  não  

apenas  patriarcal,  mas  também branca e heterossexual. Entendo ser essa a ideologia que 

habita no inconsciente coletivo e que promove os mais diversos tipos de desigualdades ao 

longo de séculos.  

 

2.6.2. “Marcando com ferro”: o legado da hegemonia dominante no corpo feminino 

 

Pelo menos grande parte das metáforas linguísticas sobre a mulher tende a refletir, no 

discurso, uma desigualdade que está presente na construção sociocultural tanto do gênero 

feminino quanto de seu universo. Martin (1998), em seu artigo sobre metáforas médicas, 

discute a visão sexista presente em escritos médicos, que apontam para a diferença entre 

homem e mulher na anatomia de seus corpos. Segundo a autora, até mesmo na sua 

constituição, o corpo masculino era considerado mais perfeito que o feminino.  E o que 

                                                                 
( 52 )

De acordo com o dicionário Michaelis online, o sexismo se caracteriza como um tipo específico de 

preconceito contra o sexo feminino, embora também se possa estereotipar o homem com menos frequência. E o 

machismo, ainda com base na definição do dicionário, é tido como ―atitude ou comportamento de quem não 

admite a igualdade de direitos para o homem e a mulher‖ (acesso em 20/04/2016). 
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contribuía para essa hipótese era o fato de os médicos do século XIX apresentarem certa 

resistência em relação à menstruação e à menopausa motivados por um evento maior: a 

Revolução Industrial. Imersos na concepção e na representação do mundo como máquina e 

produtividade, entendiam o corpo feminino como um maquinário propenso a problemas ou à 

baixa produção: menstruar estava na contramão da reprodução, era como ―não continuar a 

espécie, não dar um ventre seguro e quente para nutrir o esperma do homem‖ (53)(MARTIN, 

1998, p. 29). 

 

A partir dessa concepção do corpo feminino, ainda segundo a autora, emergiram muitas 

metáforas sobre a mulher, sempre a caracterizando como inferior ao homem, tendo na 

menstruação e na menopausa fortes justificativas para fragilizá-la e inferiorizá-la. Tomando 

como cenário a Revolução Industrial, tanto o desperdício quanto o mau funcionamento dos 

―maquinários‖ significavam prejuízo nesse contexto histórico. Desperdício, representado pelo 

gasto desnecessário de milhares de óvulos que mensalmente deixam de ser fecundados e, 

consequentemente, de realizar a função para a qual o útero foi destinado: a gravidez. Já o mau 

funcionamento atribuído à menopausa, segundo Martin (1998), levava a considerá-la como 

uma enfermidade, ―como um tipo de falha da estrutura do corpo‖ (54)
 (MARTIN, 1998, p. 29). A 

ela, associava-se a imagem de um ―aparelho que começa a sinalizar defeitos até não ser mais 

capaz de funcionar‖. A queda dos hormônios e a baixa significativa na quantidade de óvulos 

transformava esse processo fisiológico em um ―mau negócio‖ para a máquina chamada 

―mulher‖ dos séculos XVIII-XIX.  

 

Com isso, o corpo do macho passou a ser considerado padrão, atribuindo-se ao homem 

características físicas e emocionais vantajosamente antagônicas às da mulher. Era ele mais 

forte, ativo, corajoso e mais independente do que ela. Esta, por sua vez, era considerada mais 

frágil, passiva e dependente. Possivelmente, a concepção de ―sexo forte‖ e ―sexo frágil‖ tenha 

se originado a partir dessa oposição sexista da anatomia humana. Nas entrelinhas, entende-se 

o corpo do homem como uma máquina mais eficiente que a da mulher, evidenciando-se a 

superioridade masculina construída pelas ciências biológicas e sociais a partir de 1800, 

conforme cita Martin (1998). Essa suposta superioridade, pautada na natureza da fisiologia 

humana, reverberou nos papeis sociais e, consequentemente, na construção das metáforas 

                                                                 
(53)

Texto original: [...] not providing a safe, warm womb to nurture a man´s sperm. 
(54)

Texto original:[...] as seeing menopause as a kind of failure of the authority structure in the body contributes 

to our negative view of it [...] 
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sobre a mulher e seu universo. Entretanto, tal sexismo é anterior a toda essa teorização, que 

apenas utiliza a emblemática Revolução Industrial como um frame para se compreender a 

base sócio-histórico-cultural e ideológica do preconceito contra a mulher na sociedade 

ocidental da época.  

 

De acordo com Martin (1998), embora esses dois processos sejam análogos, em muitos textos 

de medicina da época, são observados termos favoráveis à produção de esperma e uma 

postura negativa em relação à menstruação, configurando um notório preconceito reproduzido 

na literatura médica, supostamente neutra, mas que se rendeu ao sexismo alimentado e 

fermentado em uma esfera maior: a sociedade patriarcal.   

 

2.6.3. DESEJO É FOME: a conotação sexual da MULHER COMO SOBREMESA 

 

Apesar das diversas contradições envolvendo diferentes conceptualizações acerca da mulher, 

estas parecem ter como destino o mesmo escoadouro: a sua reificação e subserviência ao 

homem. Na seção acima, fica clara a maneira como a nova ordem social e econômica, nascida 

da Revolução Industrial, desenhou a figura feminina: um ser frágil e de limitada produção de 

filhos (devido à perda de óvulos com o correr dos anos), de trabalho (dada a sua estrutura 

física se comparada à do homem), e de intelecto (por simples coibição social) sempre 

procurando inferiorizá-la em relação ao homem.  

 

Tal desvalorização, presente em diversas metáforas conceptuais, como veremos aqui, no 

discurso e nas práticas diárias, ocorre mesmo no caso em que a representação da mulher seja 

supostamente positiva. Na superficialidade linguística, por exemplo, chamá-la de ―doce‖, por 

exemplo, faz suscitar, em princípio, uma série de conotações despretensiosamente afetivas, 

por simplesmente relacionarem o bem-estar proporcionado pela mulher e o prazer transmitido 

por esse tipo de paladar.  

 

Hines (1999a), em seu artigo sobre a conceptualização da mulher como sobremesa, descortina 

algumas implicações que estariam por trás dessa representação. Ao contrário da provável 

visão do senso comum, esse tratamento parece reproduzir padrões identitários postulados pela 

mesma classe hegemônica que, inconscientemente, a categoriza como coisa, comida ou 

animal. Isso porque, sob a égide da dominação, chamá-la de ―doce‖, ou de nomes correlatos, 

implica a sua sujeição aos desejos e mandos do homem. Linguisticamente, o caráter servil é 
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marcadamente feminino e comprovado pelo fato de não ser comum o uso desses termos na 

caracterização do homem, por poder insinuar nuances homossexuais. Assim, a partir de uma 

simples marca linguística, com um aparente sentido afetuoso, e até mesmo gentil, percebe-se, 

dentro de uma visão teoricamente informada como a de Hines, a influência da classe 

dominante branca, masculina e heterossexual nas práticas diárias refletida no discurso. 

 

O ―doce‖ sinaliza prazer (não apenas palatável, mas principalmente sexual), evocando a ideia 

de que a mulher precisa ter um comportamento cordato, sensível, servil, passivo. Essa relação 

sinestésica construída entre o paladar e o comportamento é um indício do estereótipo que essa 

classe hegemônica elege como socialmente aceitável para o papel da mulher.  

 

Em inglês, porém, a conceptualização da mulher como sobremesa apresenta um traço 

específico. Nas instanciações metafóricas apresentadas por Hines (1999a), a representação da 

mulher é feita pelo viés da sobremesa quente ou, pelo menos, que não seja fria. É o caso de 

―hot chocolate‖ (chocolate quente), ―tart‖ (torta), ―piece of cake‖ (pedaço de bolo), 

―cupcake‖(minibolo confeitado), ―croissant‖ (tipo de pão) que se repetem ao longo do texto. 

Provavelmente, esse seja um exemplo de variação dentro da universalidade (cf. seção 2.2.) já 

que, segundo a autora, não é convencional o mapeamento entre os traços de uma sobremesa 

fria e de uma mulher. Nesse caso, parece ser a cultura o fator determinante da variação que 

traz a representação do imaginário do sexo como algo quente e, por essa razão, não à toa, em 

inglês, uma mulher tida como ―gostosa‖ ser chamada de ―hot‖.  

 

De certa maneira, pode haver uma motivação maior para se conceptualizar a mulher como 

sobremesa necessariamente quente, e não fria, embora, no Brasil, essa questão não esteja 

relacionada à temperatura da comida, a exemplo do que ocorre com as ―mulheres-fruta‖ (cf. 

seção 4.4.). Como a maioria das expressões linguísticas metafóricas está diretamente 

relacionada ao sexo, é provável que o calor produzido no ato em si seja o fator motivador da 

representação da mulher como sobremesa quente. Das ―leis da Física‖ para a linguagem, 

―frigidez‖ e ―frígida‖, por  outro  lado, são  termos  que  têm  uma  conotação  negativa,  
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sustentando a teoria de que o sexo está relacionado a altas temperaturas(55)
. 

 

A mulher ―frígida‖, ao contrário da ―quente‖ (―um vulcão‖; ―mulher fogosa‖; ―mulher em 

fogo‖), é a que não sente nem dá prazer ao seu parceiro, constituindo um tabu e mais uma 

marca de sexismo sociocognitivo, ideologicamente reificado. Assim, novamente, percebe-se 

um verdadeiro amálgama de metáforas interrelacionadas: MULHER É COMIDA; MULHER 

É SOBREMESA; SEXO É CALOR; MULHER SEXUALMENTE ATIVA É OBJETO 

QUENTE/ EM FOGO. 

 

A chamada, publicada na capa do Meia Hora, de 10 de julho de 2010, ―Periguete morre de 

tanto fogo: babá empacota ao ver site pornô‖, é uma evidência linguística da conceptualização 

de sexo como alta temperatura, visto que, nesse caso específico, costuma-se associar o termo  

―periguete‖ a mulheres sedutoras e que estão em busca de casos amorosos rápidos e volúveis 

ou que, de acordo com o site dicionário informal (acesso em 04/05/2015), ―vestem[-se] como 

prostitutas, são oferecidas, não se valorizam (...) [vão] para as baladas ou para as festas para 

se divertir, dançar, beber e ficar com vários caras quase ao mesmo tempo(...)‖. 

 

 

       Figura: 05        Fonte: www.naosalvo.com.br   Publicação:10/07/2010 

 

Portanto, partindo-se da compreensão de que a mulher considerada ―periguete‖ é aquela que 

está em busca de sexo e de prazer, entende-se que ―morrer de fogo‖ esteja diretamente 

                                                                 
(55) 

―Vem quente que eu estou fervendo‖ é o conhecido título da música, de Carlos Imperial e Eduardo Araújo, 

gravada pela Jovem Guarda nos anos de 1960, que ilustra o mapeamento entre sexo e altas temperatura, assim 

como ocorre com a compreensão da emoção por meio de um líquido em ebulição. (Fonte: www.radiouol.com.br, 

acesso em 15 de novembro de 2014).  
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relacionado, metaforicamente, a desejo sexual quase que incontrolável, sendo esta associação 

corroborada pelo contexto subsequente em que se observa a causa mortis da moça: o filme 

pornô a que assistia. 

 

Além dessas, uma outra metáfora conceptual presente em MULHER É SOBREMESA 

QUENTE é MULHER É OBJETO/MÁQUINA (SEXUAL). Segundo Hines (1999a, p. 145), 

―há uma metáfora consistente, disseminada, geralmente inconsciente e, não documentada em 

inglês, que iguala as mulheres-objeto a sobremesas‖( 56 ). Não apenas em inglês, mas 

igualmente em português, essas representações são intercambiáveis. Entender a mulher como 

sobremesa e, consequentemente, como objeto sexual, faz parte desse inconsciente coletivo 

presente tanto na língua quanto na cultura. No imaginário popular, por exemplo, uma mulher 

saindo de um bolo de aniversário é uma cena bastante significativa e representativa de como 

as metáforas MULHER É SOBREMESA e MULHER É OBJETO SEXUAL estão 

conceptualmente interligadas, como em ―She is a tart‖ (Ela é uma vadia) ou em ―Beautiful 

cookies‖ em referência metonímica à genitália feminina (HINES, 1999a). 

 

Portanto, enxergar a mulher como comida é reduzi-la ao nível do inanimado que pode ser 

devorado para o prazer de quem ―come‖ (por sinal, um verbo, já convencionalizado no 

português informal(57), para se referir ao ato sexual do ponto de vista masculino: aquele que 

devora ―sua fêmea‖), resgatando-se, assim, a fragilidade que lhe é imputada nos escritos 

médicos do século XIX e que são apontados por Martin (1998), como vimos na seção 2.6.2. 

Além da ideia de fragilidade, a frivolidade é outra marca que subjaz a sua imagem como 

sobremesa. Isso porque o doce é considerado um alimento supérfluo, não essencial à 

manutenção da vida.  Assim, como advoga Hines,   

 

como sobremesas, as mulheres podem ser compradas e vendidas, comidas, 

elaboradamente decoradas (…) admiradas por sua aparência, tidas como pecadoras e 

decadentes (...) sobremesas são opcionais, frívolas, talvez até uma perda de tempo 

(HINES, 1999a, p. 147)
 (58)

. 

                                                                 
(56)

Texto original:[...] There is a consistent, widespread, generally unconscious and undocumented metaphor in 

English equating women-as-sex-objects with desserts. 
(57)

No dicionário informal, a primeira definição proposta é:  ―Transar, fazer sexo. Relação sexual, traçar‖.  

Ex: ―O namorado comeu a namorada no quinto dia de namoro, depois ele largou ela‖. Uma outra definição 

encontrada é ―Em Portugal, o termo tem um sentido libidinoso: a jogada mais imoral do xadrez é quando o Bispo 

come a Rainha por detrás da torre‖. (Nota da autora: esse exemplo descontrói a metáfora em um cenário de 

jogo). Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/comer/> Acesso em 20/06/2016. 
(58)

Texto original: As desserts, women can be bought and sold, eaten, elaborately decorated (…) admired for 

their outward appearance, dismissed as sinful and decadent (…) desserts are optional/inessential, frivolous, 

perhaps even a waste of time […] 
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Normalmente, além da questão sexual, muitas são as imagens que normalmente vinculam a 

mulher à alimentação, presentes em fatos e ilustradas em expressões linguísticas: a 

amamentação, a ideia de que a mulher ―pilota fogão‖ e de que ―seu lugar é na cozinha‖ ou de 

que ―uma cozinheira de mão cheia conquista/prende o homem pelo estômago‖. Assim, 

conforme entende Hines (1999a, p.146), MULHER É SOBREMESA e MULHER É OBJETO 

―não são meramente sistemas conceptuais, mas podem também ser consideradas um meio de 

estruturação de nossa linguagem – e de nossa identidade‖ (59). 

 

Como se pode observar, as instanciações linguísticas que ligam a figura feminina à 

comida/sobremesa e ao sexo contêm mensagens codificadas que abrigam a identidade social 

da mulher. Assim também acontece com MULHER É ANIMAL DOMÉSTICO que é, 

ideologicamente, semelhante às demais: a figura feminina como um meio de satisfação dos 

desejos masculinos.   

 

Da mesma forma que a sobremesa e que o objeto sexual, o animal doméstico, manso e 

cordato, tem como principal objetivo dar prazer ao seu ―dono‖. Além disso, no inconsciente 

coletivo, fica clara a ideia de dependência do animal doméstico, sendo o seu ―dono‖ o seu 

porto seguro que lhe dá alimento e abrigo, ao contrário do que acontece com animais 

selvagens, de acordo com Rodríguez (2009). 

 

Mediante essa reflexão, é interessante destacar o fato de sermos reféns de nossa própria língua 

na disseminação e apropriações de conceitos sociocognitivamente construídos sobre pilares 

dificilmente removíveis. Mesmo em dicionários(60), observa-se a perpetuação de estereótipos e 

preconceitos contra grupos considerados socialmente marginalizados, dentre eles, a mulher. 

No dicionário Aurélio online da língua portuguesa, por exemplo, uma entrada como ―gata‖ 

tem, dentre outras, a seguinte definição: ―gata borralheira, mulher muito caseira, apegada aos 

serviços domésticos‖. Já para ―cadela‖, o dicionário traz como definição, além do feminino de 

cão, ―mulher de mau comportamento, prostituta‖. E o que seria ―mau comportamento‖ ? 

 

                                                                 
(59)

 Texto original: [...] Metaphors are not merely a matter of conceptual systems but can also be a means of 

structuring our language – and our identity. 
(60) 

Existe uma certa polêmica se dicionários devem ou não desafiar o senso comum e apresentar definições 

ideologicamente ―neutras‖ em vez de serem fieis ao sentido do senso comum que, em geral,  perpetua 

discriminações e preconceitos (www.filologia.org.br/viicnlf/anais/caderno12-21.html). 
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Em relação à mulher, os termos empregados são geralmente depreciativos. Como sobremesa 

ou animal doméstico, a conotação é sempre negativa. Segundo Hines (1999a), em geral, 

termos inofensivos usados com certa afeição para caracterizar a mulher, com o tempo, vão 

adquirindo um efeito de sentido pejorativo e até difamatório. 

 

Estamos tão imbuídos de conceitos depreciativos sobre a mulher que a pesquisa do IPEA, 

citada no capítulo introdutório e no anexo I desta pesquisa, aponta que elas próprias 

concordam com a pergunta do questionário que sugere que mulheres com roupas curtas ficam 

mais suscetíveis ao estupro. Mais uma vez, tais representações sexistas parecem não fazer 

parte apenas do discurso masculino, haja vista terem sido internalizadas e apropriadas pelo 

feminino, estando presentes não só no inconsciente cognitivo como também no discurso e nas 

práticas diárias. 

 

2.6.4. O imaginário social e suas implicações na representação da MULHER COMO 

ANIMAL  

 

O uso de termos referentes a animais na representação de seres humanos, independentemente 

do sexo, é uma forma clara de depreciação; é mostrar uma posição de desigualdade entre o 

―eu‖ (sempre superior) e o ―outro‖ (sempre inferior). Em Rodríguez (2009), faz-se uma 

referência à cadeia dos seres vivos com o objetivo de ilustrar a posição ocupada pelo homem 

em relação aos demais animais. No topo dessa cadeia, o ser humano ―reina soberano‖ por uma 

razão óbvia: o seu intelecto que o distingue dos demais seres que, naturalmente, permanecem 

subjugados à sua inteligência.  

 

Segundo a autora (RODRÍGUEZ, 2009), no cerne da dicotomia entre o ―eu‖ e o ―outro‖, está 

a hegemonia da classe dominante patriarcal que iguala a mulher aos demais animais. Assim 

como eles, ela assume o papel do ―outro‖ na relação com o homem, devendo, portanto, ser 

naturalmente dominada por aquele que reina no topo da cadeia. Sendo assim, qualquer 

metáfora animal sobre a mulher apresenta uma conotação duplamente pejorativa. 

 

Ainda que o animal utilizado na caracterização da mulher seja um ―lindo‖ bicho de estimação, 

à figura feminina são atribuídos apenas traços do animal que, de certa forma, possam suscitar 

alguma conotação negativa. Ideologicamente, a concepção de mulher como animal doméstico 

evidencia o fato de que, assim como ele, ela é um ser inofensivo e que vive sob a proteção de 
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seu dono, e, como retribuição, deve ser dócil e pronta para enchê-lo de ―alegria‖. Da mesma 

maneira, ao concebê-la como um animal selvagem, o que teoricamente deveria ser uma forma 

de exaltá-la por ter assumido as características de animais fortes e independentes, e que, 

segundo Rodríguez (2009), ocupam os últimos lugares na cadeia alimentar, tem-se igual 

desfecho: demérito e inferioridade.     

 

E a metáfora, mais uma vez, ―é um dos principais mecanismos que contribuem para a difusão 

e fixação de crenças populares‖ (RODRÍGUEZ, 2009, p.78)(61), promovendo a ―norma‖ ditada 

por grupos particulares. No caso da metáfora MULHER É ANIMAL SELVAGEM, a sua 

desvalorização impetrada por padrões sexistas está ligada ao imaginário popular de que 

mulher deve ser ―do lar‖, um ser doméstico e dependente.  

 

Por essa razão, chamar uma mulher de vaca, tigresa ou potranca parece tão depreciativo. No 

caso de vaca (ainda que não propriamente selvagem), presume-se uma mulher feia e gorda; 

em se tratando de tigresa ou potranca, é comum fazer associações a mulheres sensuais, 

corpulentas e com um apelo sexual. Ainda sobre potranca, é possível identificar uma outra 

metáfora conceptual: SEXO É EQUITAÇÃO. A correspondência entre a cena da equitação e 

a do sexo evidencia a relação de dominação no trato cavalheiro-cavalo igualmente presente na 

relação homem-mulher, representada na linguagem pelo verbo ―montar‖ e o vulgar ―trepar‖, 

nesta ordem. 

 

Assim, mais uma vez, conforme teoriza Rodríguez 

 

metáforas abrem uma janela para a construção de identidades sociais. Como canais 

de crenças populares, muitas metáforas transmitem preconceitos em favor de grupos 

sociais particulares que são considerados normativos em detrimento de grupos 

individuais que não estão em conformidade com os anteriores. (RODRÍGUEZ, 

2009, p. 78)
 (62)

.
   

 

                                                                 
(61) 

Texto original: […] is one of the main mechanisms that contribute to the diffusion and ingraining of folk 

beliefs. 
(62) 

Texto original: […] Metaphors offer a window on the construction of social identities. Being channels of folk 

beliefs, many metaphors convey biases in favor of particular social groups that are considered as the normative 

in detriment to those individuals who do not conform to this group. 
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A autora mostra, com isso, a força da metáfora na sinalização e demarcação de grupos sociais 

e como a classificação etnobiológica, antropológica e cultural dos animais é utilizada na 

conceptualização das mulheres. Muitas vezes, não apenas o animal em si, mas traços de seu 

comportamento são transferidos para o ser humano passando a ter novos sentidos. Dentre 

alguns exemplos, estão o verbo ―latir‖ (brigar verbalmente), ―espumar‖ (em estado de fúria), 

―dar patada/coice‖ (dar uma resposta malcriada). Em geral, essa associação é considerada 

desfavorável para o ser humano justamente por representar um indício de falta de domínio 

próprio, de autocontrole, destacando características humanas consideradas indesejáveis e que, 

por isso, estão ―obrigatoriamente‖ vinculadas a grupos marginais.  

 

No repertório de metáforas de animais sobre mulheres, algumas são bastante emblemáticas 

nessa questão do ―agir por impulso‖. É o que acontece ao se chamar uma mulher de ―gralha‖ 

por ser esta uma ave que emite um som muito agudo capaz de irritar o ouvido humano. 

―Gralha‖ ou ―tagarela‖ emprestam os seus traços a mulheres que ―perdem o controle‖ sobre a 

fala. Falam demasiadamente, sendo vulgarmente chamadas de ―matracas‖. Provavelmente, tal 

associação esteja igualmente pautada na semelhança entre o timbre de voz feminino e o canto 

estridente produzido por esses pássaros (RODRÍGUEZ, 2009).   

 

Não considerando aspectos culturais específicos, na grande maioria dos casos, seja qual for o 

domínio fonte utilizado na conceptualização da mulher, a intenção será sempre a de denegri-

la. No tocante à metáfora MULHER É ANIMAL, como já observado, de uma maneira ou de 

outra, ainda que sejam usados animais tipicamente afetuosos no domínio fonte, a percepção 

da mulher continua sendo diminuída pelo sexismo disseminado por meio da ideia de falta de 

proteção ou de fragilidade (comum a muitos animais de pequeno porte facilmente 

domesticáveis). Por outro lado, se os já aferidos atributos de animais selvagens (piranha, 

cobra) forem ―emprestados‖ às mulheres, mais uma vez, o sexismo é implacável na 

deturpação de tais características.  

 

2.6.5. Descortinando a influência dominante do “macho” na construção da mulher pelo 

discurso 

 

Como as metáforas não estão alijadas da nossa percepção de mundo nem da maneira como 

construímos o significado, através delas temos a possibilidade de entender vários conceitos 

culturais e ideológicos que refletem atitudes e crenças de determinado grupo social e que 
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estão representados pelas ações e pelo discurso. Por essa razão, as metáforas conceptuais, 

arroladas nas seções acima, sinalizam algumas categorias nas quais a figura feminina está 

inscrita, contribuindo para a compreensão do papel social da mulher.  

 

De acordo com Weatherall (2002), o discurso não é entendido apenas como o locus de 

convergência de diferentes tipos de representações sexistas: é o ambiente de marcação de 

gênero e, consequentemente, de constituição e de propagação de desigualdade sexual. Ele é 

um meio de legitimação das diferenças entre o ―eu‖ e o ―outro‖, caracterizadas pela dicotomia 

entre o dominador e o dominado. Para Butler (1990), o gênero representa, na verdade, um ato 

performativo de sentidos já estabelecidos socialmente. 

Para Lakoff (1973), há uma relação direta entre o quanto somos influenciados pelo discurso e 

o quanto disseminamos preconceitos de gênero através dele. Nesse movimento pendular, o 

autor aponta como exemplo o fato de a marginalidade e a sujeição das mulheres serem 

refletidas em uma via de mão dupla, sendo elas não apenas sujeitos, mas também agentes 

desse processo.  

 

Tanto nas ações do cotidiano quanto no discurso, a mulher vem se apropriando de um espaço 

e de um linguajar tipicamente masculinos. Segundo Lakoff (1973), em reuniões de trabalho 

que preveem uma postura mais austera, uma forma de garantir a sua reputação e credibilidade 

é o uso de palavras mais neutras, desprezando-se termos típicos do universo feminino. 

Socialmente, o uso de um vocabulário feminino está associado à falta de profissionalismo, 

evidenciando-se, assim, que o poder, a maturidade e a seriedade estão todos centralizados na 

figura do homem, conforme explica a autora. 

 

Provavelmente, a idealização do ―homem de negócios‖ seja um reflexo da época em que a 

Revolução Industrial eclodiu na sociedade, fundamentalmente, patriarcal do século XIX. Nos 

dias de hoje, apesar de a mulher poder transitar, mesmo que timidamente, por esse universo, 

entende-se que ainda é o homem a figura central. Sendo assim, querendo a mulher ser 

influente nesse meio, caberá a ela se submeter ao universo masculino o que, naturalmente, 

deverá englobar questões linguístico-discursivas. Por isso, Lakoff argumenta ser  
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interessante notar que a linguagem do homem está cada vez mais sendo usada pelas 

mulheres, mas a linguagem feminina não é adotada pelos homens, com exceção 

daqueles que rejeitam a imagem masculina a exemplo dos homossexuais. Assim 

também ocorre em relação ao fato de o trabalho masculino ser desenvolvido por 

mulheres embora o contrário não seja tão recorrente já que poucos homens 

trabalham como ―donos-de-casa‖ ou secretários. A língua do grupo favorecido, o 

que detém o poder, paralelamente com seu comportamento não linguístico, é 

geralmente adotada pelo outro grupo, e não vice-versa (LAKOFF, 1973, p. 50)
 (63)

.
   

 

Sendo assim, para Lakoff (1973), é compreensível que a língua seja um instrumento preciso 

na determinação da natureza e da extensão de qualquer desigualdade ao mencionar, por 

exemplo, palavras correlatas como ―master‖ (senhor, proprietário) e ―mistress‖ (senhora/ 

dona) que, diacronicamente, foram recebendo diferentes matizes, passando a forma feminina, 

por sua vez, a designar também―amante‖, ―concumbina‖ ─ uma clara maneira de depreciação 

enraizada na língua. 

 

Em se tratando da formação de palavras, na língua portuguesa, observamos que, em geral, os 

substantivos femininos (―marcados‖) são formados a partir dos masculinos (―não marcados‖) 

a exemplo de escritor/escritora, doutor/doutora, professor/professora. Ideologicamente, 

podemos inferir que essa questão se assemelha à marcação do animal com ferro na 

determinação de seu proprietário. Assim como o animal recebe, na pele, a marca de seu dono, 

a mulher recebe nos documentos civis o nome de seu marido (LAKOFF, 1973). 

 

Isso significa que é imprescindível que a mulher esteja ligada a um homem de alguma 

maneira. Ainda há o preconceito em relação a mulheres que estão solteiras a partir de 

determinada idade; é como se não tivessem qualidades capazes de despertar o desejo em um 

homem. Por isso, ser chamada de ―solteirona‖ ainda parece soar pejorativo nos dias de hoje, 

ao contrário, de ―solteirão‖, que é aquele que preferiu ficar nessa condição e, provavelmente, 

só está sozinho nos registros civis. Segundo Lakoff (1973), pela sociedade, o homem solteiro 

é visto como aquele que tem liberdade para sair à noite e colecionar ―namoradas/parceiras‖. 

                                                                 
(63)

Texto original: It is of interest, by the way, to note that men´s language is increasingly being used by women, 

but women´s language is not being adopted by men, apart from those who reject the American masculine image 

(eg. homosexuals). This is analogous to the fact that men´s jobs are being sought by women, but few men are 

rushing to become housewives or secretaries. The language of the favored group, the group that holds the 

power, along with its non-linguistic behavior, is generally adopted by the other group, not vice-versa.
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Assim sendo, essas diferenças linguístico-discursivas parecem ser justificadas por uma única 

razão: a maneira como homem e mulher são conceptualizados sócio, histórico e 

ideologicamente.  

 

E é dentro dessa perspectiva que a presente pesquisa pretende observar tais conceptualizações, 

no que dizem respeito, especificamente, às representações da mulher, em uma sociedade com 

herança cultural nitidamente patriarcal, a partir de uma investigação da linguagem (verbo-

visual) metafórica e metonímica, em um corpus considerado relevante para este objetivo.  

Para conduzir esse empreendimento analítico, buscamos, no capítulo que ora se encerra, 

mapear e iluminar os conceitos principais que serão recrutados na pesquisa. Entre esses, 

ressaltamos os de metáfora, de um modo geral, metáfora conceptual e metonímia, além 

daqueles relativos aos aspectos que dizem respeito diretamente a esses conceitos e que 

consideramos relevantes para a pesquisa: a questão da cultura/universalidade, da 

deliberalidade e da ideologia. Esse conjunto de conceitos e posturas teóricas serão articulados 

na análise, a ser apresentada no capítulo 4.  

 

Como a pesquisa se alinha às novas tendências cognitivo-discursivas nos estudos da metáfora 

(cf. seção 2.1.2.), que advogam o entrelace entre os aspectos mais estáveis da cognição 

(metáfora e frame, por exemplo) com aqueles mais episódicos, relacionados ao contexto 

discursivo em que se faz uso da metáfora, é necessário explicitar, em maiores detalhes, a 

natureza sociodiscursiva do corpus, o que será feito no capítulo a seguir. 
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3. ENTENDENDO AS PECULIARIDADES DO MEIA HORA  

 

No capítulo anterior, procuramos explorar as bases teóricas em que a presente pesquisa se 

ancora, e cujos conceitos-chave servirão de norte à analise proposta. Uma das questões que 

surgiram dessa discussão foi a relação de interdependência entre a cognição e o contexto 

sociocultural em que esta se insere. Por esta razão, para responder às nossas perguntas de 

pesquisa, faz-se necessário discorrer sobre as características de nosso corpus de análise, ou 

seja, chamadas e manchetes de capa do jornal, mais especificamente do jornal Meia Hora, 

enquanto produção discursiva sociohistoricamente inserida.  

 

Sendo assim, neste capítulo, exploramos, a partir da literatura de referência, algumas questões 

que permeiam os conceitos de ―sensacionalismo‖ e ―infotenimento‖, na tentativa de 

identificar o ―propósito comunicativo‖ (SWALES, 1990) do Meia Hora e, dessa forma, 

observar o modus operandi do tabloide em relação a seu público-alvo. Para fundamentar essa 

caracterização, buscamos apoio nos conceitos de ―gênero discursivo‖ (com base em vários 

autores), ―hibridização intergêneros‖ (KOCH e ELIAS, 2006) e ―suporte‖ (MARCUSCHI, 

2009). Como o humor parece também ocupar uma posição central na natureza cognitivo-

discursiva dos textos analisados, o uso da metáfora, como recurso para o estabelecimento de 

efeitos humorísticos no corpus, será também discutido.  

 

3.1. A chamada e a manchete: gêneros do domínio jornalístico  

 

Para fundamentar uma investigação sobre as chamadas e as manchetes do jornal Meia Hora, 

como gêneros específicos do jornalismo, é necessária uma compreensão da noção de gênero 

discursivo de forma mais ampla, entendendo-se que a língua se realiza para além do signo 

linguístico, sendo concebida como o lugar da interação entre sujeitos sociais posicionados em 

um dado contexto sócio-histórico-cultural-ideológico (TRAVAGLIA, 2000; PAULIUKONIS, 

2007; MARCUSCHI, 2009).  

 

É a partir dessa visão de língua, como o lugar da interação, que deriva o conceito de 

dialogismo e, consequentemente, o de ―interlocução‖, pois a noção dicotômica de 

escritor/leitor e de falante/ouvinte passa a ter uma nova significação na comunicação verbal. 

Esses pares ganham uma feição de ―interlocutores‖, ou seja, os dois polos da interação são 

responsáveis pela comunicação, pela coconstrução de seu significado. 
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Sendo assim, o enunciado ganha destaque como unidade real da comunicação verbal entre os 

sujeitos sociais e alavanca a elaboração do conceito de ―gêneros‖ por Bakhtin (2011), que os 

configura como tipos de “enunciados relativamente estáveis‖. Segundo ele, 

 

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

campo [de utilização da língua] não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da 

língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional (BAKHTIN, 2011, 

p.26). 

 

Dessa forma, entende-se que o que caracteriza um gênero e o diferencia de outros diz respeito 

a três elementos que o constituem: o seu conteúdo temático (o objeto do discurso), o seu estilo 

(a seleção dos elementos linguísticos) e a sua construção composicional (a organização 

discursiva).  

 

Semelhantemente, Charaudeau (2010), ao teorizar a respeito da questão dos gêneros textuais, 

elenca os elementos que ele considera imprescindíveis nessa definição: o lugar onde o sentido 

do texto é construído, ou seja, o seu contexto, as características mais gerais que definem um 

determinado gênero e a forma como o texto se organiza no discurso. Sendo assim, para ele, os 

textos que congregam características comuns a esses três aspectos pertencem a um mesmo 

gênero textual(64). 

 

Portanto, para este teórico, ―um gênero é constituído pelo conjunto das características de um 

objeto e constitui uma classe à qual o objeto pertence‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 204), ou 

seja, todos os objetos que são textos possuem características próprias de um determinado 

grupo e, por isso, pertencem a uma mesma classe ou gênero textual.  

 

Compreende-se, então, que a concepção sociointeracionista da linguagem, que subjaz à noção 

dos gêneros textuais, permeia os trabalhos de estudiosos da linguagem da atualidade. Ao se 

referirem aos gêneros, Marcuschi (2009) e Charaudeau (2010), de uma maneira geral, 

entendem-nos como tipos de enunciados estáveis, reconhecidos e compartilhados por uma 

dada comunidade de falantes. Tal estabilidade é fundamental para garantir que a comunicação 

                                                                 
(64) 

Nesse trabalho, a problematização acerca da diferença entre os termos ―gênero discursivo‖ e ―gênero textual‖ 

não será contemplada por não se tratar de uma investigação específica da área da análise de gêneros. Sendo 

assim, não faremos distinção entre os dois termos. 
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não se torne caótica, pois, caso contrário, seria necessário criar um novo tipo de enunciado a 

cada nova situação de interação verbal. 

 

Assim, no dizer de Marcuschi (2009), os gêneros representam a maneira como a sociedade 

funciona e, por essa razão, todos eles têm ―uma forma e uma função, bem como um estilo e 

um conteúdo‖ (MARCUSCHI, 2009, p. 150) socialmente definidos, sendo, no entanto, 

determinados muito mais por sua função do que propriamente por sua forma.  

 

De maneira complementar à concepção de Marcuschi acerca da função e da constituição dos 

gêneros, Askehave e Swales (2001) compreendem a identificação dos gêneros a partir de dois 

níveis: o textual/linguístico e o contextual. Segundo eles, os propósitos comunicativos no 

primeiro procedimento devem ser vistos baseados na forma, no estilo e no conteúdo. No 

segundo, os autores identificam o contexto como um meio indispensável de reanalisar o 

gênero, possibilitando uma redefinição.  

 

Assim, para Askehave e Swales (ibidem), a abordagem de gênero prevê tanto o arranjo textual 

das informações arroladas no texto, e de suas funções retóricas, quanto o contexto em que o 

gênero é elaborado. Essa definição permite a identificação e a compreensão do propósito 

comunicativo e das funções sociais dos gêneros.  

 

É pelo propósito comunicativo que se consegue reconhecer um conjunto de textos que 

pertencem a uma determinada categoria genérica – as chamadas e as manchetes, por exemplo. 

No caso desta pesquisa, o propósito comunicativo fica mais claramente definido pelo 

reconhecimento dos sujeitos produtores – jornalistas e editores – e dos consumidores – 

leitores das periferias – desses gêneros que são partilhados por essas comunidades discursivas. 

 

Entende-se que os jornalistas sabem manejar os gêneros ―chamada‖ e ―manchete‖, por 

exemplo, respeitando o princípio de comunidade discursiva exposta por Swales (1990) que 

sugere que aqueles que trabalham profissionalmente com um determinado gênero têm maior 

conhecimento de suas convenções e, naturalmente, sabem manipular os aparatos necessários 

para alcançar a audiência de acordo com suas intenções comunicativas.  

 

Por outro lado, Swales (2004) acrescenta que, em função de novas demandas, que surgem 

para dar conta da eficácia comunicativa, esses propósitos podem sofrer mudanças que 
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redundam em alterações nos gêneros ao longo do tempo. Portanto, o propósito comunicativo é 

entendido como um dos elementos imprescindíveis para a caracterização de um gênero que, 

dentro de uma visão sociocognitiva, segue a lógica dos frames. Estes, segundo Lakoff (2004), 

são estruturas mentais que moldam a maneira como vemos o mundo e, assim, seriam 

responsáveis pela relativa estabilização de enunciados que configuram os gêneros.  

 

Em se tratando do caso específico do Meia Hora, chamadas, manchetes e possíveis 

hibridismos parecem cumprir o papel comunicativo (SWALES, 2004) que atende às 

demandas mercadológicas do jornal, ao se fazer uso da notícia para a produção de um humor 

ácido e criativo, diferentemente da maneira como a informação é veiculada em jornais tidos 

de referência.  

 

Ainda sobre a questão da regularidade dos gêneros, Charaudeau (2010), teórico da área 

conhecida como Semiolinguística, considera as manchetes ou os títulos da imprensa como 

gêneros textuais por serem ―objeto de regularidades textuais sob o controle de uma instância 

de enunciação‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 236), estando inscritos naquilo que ele chama de 

―acontecimento relatado‖, havendo também, por vezes, elementos de ―comentário‖.  

 

Tanto o ―acontecimento relatado‖ quanto o ―comentário‖ são elementos constitutivos desse 

gênero e estão naturalmente presentes nas manchetes do Meia Hora. É interessante frisar que 

esse traço de ―comentário‖ parece ser um elemento da contemporaneidade que marca uma 

nova forma de comunicação midiática, possível em manchetes, tendo diferentes razões – a 

apropriação da informação pelo jornalista ou a criação de um ambiente menos formal e, por 

isso, mais acessível ao público-alvo. Esta pode ser uma maneira de fazer com que o leitor 

passe a ter uma feição mais de interlocutor do que simplesmente de receptor da informação. 

 

Ainda sobre o ―comentário‖, Charaudeau acredita ser uma característica bem própria da mídia 

impressa, estando atrelado ao que ele chama de ―inteligibilidade‖ ─ definida como o 

―comentário do acontecimento‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 233). Além desta, de acordo com 

este teórico, outras características são também responsáveis por desenhar o gênero da 

imprensa escrita. São elas a visibilidade e a legibilidade.  

 

A primeira ―obriga a imprensa a compor as páginas de seu jornal de maneira que as notícias 

possam ser facilmente encontradas e apreendidas pelo leitor‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 
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233). Já a segunda está comprometida com a exposição da informação que deve ser bastante 

clara e estar diretamente ligada à redação do título. Para van Dijk (1988), o título (ou 

manchete) representa mais do que um simples espaço de captação de atenção, constituindo 

um macro componente, ou seja, uma categoria convencional do padrão organizacional do 

todo. Dessa forma, a manchete, prototipicamente, não se configura como um texto 

independente, pois pode ser vista  como uma notícia resumida, encapsulada, que 

inevitavelmente remete ao texto que a segue, ou que é expandido no interior do jornal.  

 

Isso não quer dizer que a manchete não pode ser lida independentemente da notícia 

expandida. Por mais reduzida que seja, a manchete veicula o que se espera ser o ―coração‖ da 

notícia. Por essa razão, é bastante comum encontrar leitores que dizem ter lido a notícia 

quando somente leem, na realidade, as manchetes (BARROS FILHO, 2008). Em se tratando 

do Meia Hora, as manchetes parecem adquirir uma importância ainda maior pois, 

frequentemente, seriam elas que constituem, sob a perspectiva de seu público, o principal foco 

de atenção e não, necessariamente, os acontecimentos a que remetem.  

  

Segundo van Dijk (1988), a manchete traz no seu bojo o caráter organizacional do conteúdo 

da matéria jornalística, mas também uma prévia das concepções sociais, culturais e 

ideológicas imbuídas no discurso. Assim sendo, para Kitis e Milapides (1997), essa 

capacidade de deduzir o conteúdo de uma reportagem pela leitura da manchete revela que as 

representações cognitivas constituem um fator significativo que leva o leitor a, naturalmente, 

acionar seu conhecimento estereotípico prévio. 

 

No tocante às chamadas e manchetes jocosas do Meia Hora, estas em nada diferem quanto ao 

caráter organizacional proposto por van Dijk, nem tampouco quanto ao contrato de 

comunicação midiática sugerido por Charaudeau (2010). Elas apenas ―exageram‖ no que este 

autor denomina de ―dramatização‖ que é 

 

(...) evidentemente, menos admitida, pela pregnância do imaginário de credibilidade, 

mas todos os parceiros do ato de informação midiática são obrigados a reconhecê-la, 

mesmo implicitamente. A exigência de dramatização não pode ser tão claramente 

exposta como as outras, assim sendo, insinua-se nos modos de escrituras dos artigos 

e particularmente nos títulos, embora isso se dê de maneira variável, dependendo da 

imagem que o jornal procura fazer de si (CHARAUDEAU, 2010, p. 234). 
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É exatamente o exagero na dramatização que define o perfil do Meia Hora reiterando-se, 

assim, a noção de que nenhum texto é escrito em um ―vácuo social‖ (MOITA LOPES, 1996, 

p. 02) e que, segundo Bakhtin (1988 apud FREITAS, 2002, p. 133), ―toda palavra está sempre 

carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial‖. Ademais, todo texto 

tem uma intenção, pois nenhuma palavra em contexto é absolutamente imparcial, haja vista 

ter sido proferida por um sujeito social em um espaço sócio-histórico-ideológico bem 

marcado. Consequentemente, no caso específico do Meia Hora, a forma de veicular a notícia, 

por meio das manchetes e chamadas, está em consonância com o que Kitis e Milapides 

entendem sobre o uso de figuras de linguagem (ou discurso) em que 

 

a escolha de lexemas emocionalmente carregados e de figuras do discurso serve para 

aumentar a intensidade semântica e pragmática e a expressividade bem como o 

conteúdo conotativo, avaliativo e afetivo do que é dito. Consequentemente, o 

aspecto referencial-denotativo do significado é diminuído ou distorcido. (KITIS e 

MILAPIDES, 1997, p. 570)
 (65)

. 

 

Percebe-se, assim, que suas capas estão impregnadas de juízos de valor, explicitando o viés 

ideológico e contrariando a suposta lógica da mídia jornalística que tem como elemento 

norteador a imparcialidade na informação dos acontecimentos. Ainda em conformidade com o 

que teorizam Kitis e Milapides, nossa cultura ocidental é detentora de 

 

uma longa tradição de desconfiar de julgamentos de valor, já que se considera que 

refletem a opinião e a visão pessoal e, por essa razão, são considerados julgamentos 

que não podem ser comprovados ou que sejam pseudojulgamentos como os da 

tradição positivista (KITIS e MILAPIDES 1997, p. 577)
(66)

. 

 

A nossa hipótese norteadora é a de que seriam justamente os jogos de palavras e as expressões 

linguísticas metafóricas as ferramentas usadas pelo jornalista que distanciariam o Meia Hora 

da tradição de imparcialidade instituída pela indústria jornalística e que o caracterizam como 

um tabloide sui generis na perpetuação, por exemplo, de diferentes conceptualizações 

estigmatizantes da mulher por meio do discurso, e que representam padrões socialmente 

estabelecidos. 

                                                                 
(65)

 Texto Original: the choice of emotionally charged lexes and figures of speech serves to heighten the semantic 

and pragmatic intensity and expressiveness, as well as the connotational, evaluative and affective content of 

what is said. Consequently, the referential-denotational aspect of meaning is considerably de-emphasized, not to 

say suppressed and distorted. 
(66)

Texto Original: a long tradition of mistrusting value-judgments, as they are considered to reflect personal 

opinion and views and are therefore regarded as unverifiable statements or pseudo-statements (as e.g. the 

positivist tradition).  
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3.1.1. A relação entre gênero e suporte  

 

Na literatura que trata do tema, há poucos questionamentos mais sistemáticos sobre a questão 

do ―suporte‖ dos gêneros. Embora esse universo ainda não seja tão explorado, os poucos 

autores que conduzem a discussão, por vezes, apresentam posicionamentos diferentes, o que 

acaba por dificultar uma definição precisa do termo.  

 

É sabido, em princípio, que um suporte, como o próprio nome sugere, é um meio de 

sustentação de alguma coisa material. Seguindo essa lógica, fica mais fácil fazer uma 

associação entre o texto (―a coisa material‖) – a materialização linguística do discurso – e o 

seu suporte como o lugar de sua inscrição. Nas considerações de Marcuschi (2009, p.174), 

fica ainda mais clara tal associação, já que, o autor define ―suporte‖ como ―um lócus físico ou 

virtual com formato específico que serve de base ou ambiente para fixação do gênero 

materializado como texto‖.  

 

Embora Maingueneau (2001 apud MARCUSCHI, 2009, p. 173) também entenda o ―suporte‖ 

como ―mídium‖, a sua concepção a esse respeito não fica atrelada a ―(...) um simples ‗meio‘, 

um instrumento para transportar uma mensagem estável [pois] uma mudança importante do 

midium modifica o conjunto de gênero de discurso‖, ou seja, provoca uma diferença 

significativa na produção de sentido do texto. 

 

Assim, se um texto proveniente de um gênero como ―manchete‖ ─ convencionalmente 

encontrado em revistas e jornais (virtuais ou impressos) ─ for exposto em um outdoor, pode-

se concluir que o autor teve alguma intenção ao tentar provocar no leitor um sentido diferente 

do convencional. Tal estranheza ocorre pelo fato de que o suporte ―não é um portador 

eventual [de textos]‖ (MARCUSCHI, 2009, p. 175). Somando-se a isso, entende-se também 

que alguns gêneros sejam próprios de determinados suportes específicos, já que estes 

contribuem para a sua construção. Portanto, tanto o gênero quanto o seu suporte constituem o  

 

lugar de construção do sentido: lugar da produção, lugar da recepção, lugar do 

produto acabado. Este é onde se configura um texto portador de sentido como 

resultado de uma encenação que inclui os efeitos de sentidos visados pela instância 

midiática e aqueles, possíveis, construídos pela pluralidade das leituras da instância 

de recepção numa relação de cointencionalidade (CHARAUDEAU, 2010, p. 204). 
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Com base na teorização de Charaudeau, fica clara a existência de uma estreita relação entre 

gênero e suporte na construção do significado. Por essa razão, a inscrição de um mesmo 

gênero em suportes distintos parece levar a efeitos de sentido variados. Assim, estampar uma 

manchete do Meia Hora, sensacionalista e repleta de juízos de valor, na capa de um jornal 

destinado a um público mais elitizado, além de inusitado, traz em seu bojo uma intenção 

diferente da convencional por mudar o propósito comunicativo (SWALES, 2004). Dessa 

forma, pode-se pensar em um movimento ―pendular‖ em que o gênero 

―chamada‖/―manchete‖ depende do suporte para existir e, por outro lado, é o tipo de 

―chamada‖/ ―manchete‖ que caracteriza o suporte. 

 

3.1.2. Sobre as capas do Meia Hora: um gênero híbrido? 

 

Desde que foi lançado, em 2005, o Meia Hora tem sido alvo de críticas, por parte da imprensa 

de referência e de leitores comuns que opinam em sua ―fan page‖
(67)

, no site do facebook, pela 

maneira efêmera e, muitas vezes, ―debochada‖, com que o jornalista trata a notícia. Ao longo 

do tempo, as suas capas (repletas de imagens grotescas, jogos metalinguísticos e muitas 

metáforas linguísticas e visuais) passaram a ser consideradas sinônimos de ―piada‖, pela 

forma, supostamente engraçada, com que o fato jornalístico é tratado embora Humbero 

Tziolas, editor-chefe do jornal, não credite ao Meia Hora um valor sensacionalista. 

 

Em entrevista concedida a Patrícia dos Santos (SANTOS, 2013, anexos), o jornalista entende 

sensacionalismo como a prática de publicação de informações sem qualquer respaldo ou 

mesmo como o apelo a imagens chocantes que contenham elementos de uma cena criminosa 

com sangue ou cadáver, a exemplo do que se costumava encontrar nas páginas do jornal O 

Povo, hoje, também na versão online.  Dele, inclusive, costumava-se dizer, ironicamente, que 

―se o espremesse, sairia sangue‖. Segundo Tziolas (SANTOS, 2013), o periódico não usa esse 

tipo de recurso e, por isso, não pode ser considerado sensacionalista.  

 

Entretanto, entendem-se por sensacionalistas  

 
                                                                 
(67) 

Em domínio público, alguns comentários de pessoas que criticam o jornal na internet (Fan Page do Jornal 

Meia Hora, acesso em 27/01/2016): ―Parei de seguir esse jornal. Eu só estava mesmo esperando o dia que ele ia 

voltar a dar notícias que realmente interessa pra vida das pessoas. Agora só serve pra imoralidade e fofoca.‖ / 

―Um cachorro leva um tiro na favela e até piada com isso o jornal faz em forma de trocadilho. É incrível o baixo 

nível deste jornal. O mais engraçado é que a audiência vem exatamente dos menos informados. É lamentável a 

ignorância de quem gosta desta forma de difusão de notícias. Justifica o nível de educação e informação do 

cidadão, infelizmente‖. 
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todas as manchetes que foram capazes de provocar sensação intensa no leitor, seja 

emocionando-o ou escandalizando-o de alguma forma, e não, necessariamente, 

praticando algo antiético ao jornalismo (divulgando mentiras ou informações que 

não foram apuradas corretamente) (SANTOS, 2013, p.46). 

 

Provavelmente, a recusa do jornalista em categorizar o tabloide dessa maneira se deva aos 

traços que foram agregados ao termo, ao longo dos anos, e que levaram o senso comum a 

concebê-lo como algo ofensivo ou pejorativo. Nesse caso específico, caracterizar uma mídia 

como sensacionalista significaria atribuir a ela baixa credibilidade sem se levar em 

consideração a fruição provocada no leitor. Outra possibilidade que teria levado Tziolas a não 

atribuir ao jornal um caráter sensacionalista seria o seu declarado desconhecimento do termo 

―infotenimento‖ (SANTOS, 2013, anexos), este diretamente associado ao sensacionalismo. 

 

Na concepção de Santos (2013), o Meia Hora pode ser enquadrado como um jornal de 

infotenimento pelo fato de agregar duas funções cada vez mais frequentes na mídia 

jornalística da atualidade: a informação e o entretenimento. Por essa razão, pode-se dizer que 

o periódico seja um ―espaço destinado às matérias que visam informar e divertir como, por 

exemplo, os assuntos sobre o estilo de vida, as fofocas e as notícias de interesse humano – as 

quais atraem, sim, o público‖ (DEJAVITE, 2006, p. 72 apud SANTOS, 2013, p.20).  

 

De acordo com Dejavite (2006 apud SANTOS, 2013), a informação e o entretenimento têm 

sido, cada vez mais, a tônica da mídia jornalística na atualidade e o sensacionalismo, uma das 

principais características do jornalismo de infotenimento. Segundo Amaral (2006), o 

jornalismo sensacionalista teve suas bases no melodrama seguido do folhetim, de linguagem 

mais acessível, na Inglaterra e na França dos séculos XVIII e XIX, e era destinado à massa da 

população pouco letrada. Provavelmente, por essa razão, assim como o conceito de 

sensacionalismo costuma ser socialmente mal interpretado, Amaral (2008) julga que o  

 

o entretenimento não é apenas aquilo que diverte ou distrai de uma forma sensória 

prazerosa. O conceito de entretenimento está também vinculado ao da sensação, da 

emoção e da fruição. Aliás, a relação do público com a mídia em geral baseia-se 

fundamentalmente na fruição, no sentido de ―usufruir satisfatoriamente de algo‖, 

―gozar e utilizar‖. Assim, o entretenimento não é perverso em si, embora possamos 

questionar o tipo de diversão apresentada pela mídia (AMARAL, 2008, p. 66). 

 

 

Assim, descomprometido com aquela que deveria ser a função basilar de um jornal de 

referência, que é supostamente a formação de leitores informados e críticos, o Meia Hora 

pode ser caracterizado como um jornal de infotenimento, devido, em grande parte, à 
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configuração discursiva, multimodal, genericamente pouco ortodoxa, que tipifica suas capas e 

que expressa uma proposta híbrida, oscilando entre a informação jornalística e a piada, 

milimetricamente manobradas pelo jornalista.  

 

Como determinadas histórias podem ter maior poder de entretenimento, estas tendem a ser 

recorrentes, travestindo-se de notícia, como o que ocorre no Meia Hora. Segundo Amaral 

(2006), histórias de pessoas do povo, pessoas comuns em situações incomuns ou, ainda, 

pessoas famosas flagradas em seu dia-dia costumam ser destaque pela distração que acabam 

gerando. Outras que narram inversão de papeis, interesses humanos ou feitos heroicos são 

igualmente produtivas em jornais populares, buscando criar certa identificação com seu 

pretenso público-alvo (ibidem). Assim, essa cumplicidade acaba por intensificar 

 

os estereótipos essencialistas e tradicionais (...), pois, ao projetar um público típico 

para cada programa televisivo, revista, jornal, ou caderno jornalístico, o meio de 

comunicação (...) termina muitas vezes por reforçar estereótipos que se chocam com 

a visão de identidades construídas, fragmentárias e contraditórias (ALMEIDA, 2006, 

p. 3).  

 

Por isso, em geral, esse tipo de mídia mais popular e voltada para a população menos letrada, 

como no caso específico do Meia Hora, preocupa-se mais ―com que o leitor tenha um 

sentimento de pertencer a determinada comunidade, percebendo que o jornal faz parte do seu 

mundo‖ (AMARAL, 2006, p. 24). Por essa razão, ainda segundo Amaral (2006), a 

identificação entre o leitor e o jornal pode ocorrer em função de alguns fatores como os temas 

quotidianos, de reportagens locais em detrimento de notícias nacionais e de uma linguagem 

mais simples e próxima da oralidade. 

 

Humberto Tziolas, na entrevista supracitada, reforça essa concepção na medida em que 

justifica o uso de uma linguagem simples para um público essencialmente popular: 

 

eu acho que é a linguagem simples, pra todo mundo entender. O público do Meia 

Hora é bem popular. Ele é voltado pro público popular. Geralmente, é das primeiras 

coisas que esse público tá lendo. A gente tem uma pesquisa lá no começo do jornal 

que mostrava isso, que grande parte dos leitores não vinha necessariamente de outro 

jornal, era a primeira vez que ele tava lendo alguma coisa na vida dele, entendeu. 

Então, a gente procura fazer uma coisa bem simples e quando dá, quando é possível, 

com graça, com bom humor (...) (SANTOS, 2013, anexos). 

 

Esse ―bom humor‖, mencionado por Tziolas (SANTOS, 2013), é o que a imprensa de 

referência insiste em rebater por não considerar que a ética do jornalismo ―sério‖ possa ser 
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parceira da estética do entretenimento por justamente crer que o lucro das vendas seja o 

objetivo maior desse tipo de mídia, entendendo-se que 

 

os veículos de comunicação de massa são empresas capitalistas cujo produto a ser 

vendido é o seu próprio discurso. Assim, essas empresas vão buscar uma 

identificação com seu público-alvo, apelando sempre que necessário a estratégias de 

confirmação das expectativas desse público, não raro beirando a demagogia e o 

sensacionalismo, especialmente, mas não exclusivamente, entre os veículos tidos 

como mais populares. É nessa relação comercial que se estabelece entre produtores e 

público que estereótipos raciais, de gênero, orientação sexual, etc. tendem a ser 

reforçados, ainda que sob nova roupagem (ALMEIDA, 2006, p.6).  

 

Já Humberto parece discordar desse posicionamento, ao apontar a questão das vendas e do 

lucro como uma característica de qualquer empresa. Para ele, o principal objetivo do Meia 

Hora continua sendo a informação e o segundo, o entretenimento. 

 

Considerando-se que, de acordo com Askehave e Swales (2001), o propósito comunicativo é 

o responsável pela definição do gênero textual, a proposta híbrida, presente no Meia Hora, 

constituída de um misto de informação e de passatempo, parece influenciar a maneira como o 

jornalista elabora os gêneros textuais (MARCUSCHI, 2002, 2006), ou seja, as chamadas e 

manchetes de capa. O editor parece projetar a chamada e a manchete, prototípicas de jornais 

convencionais, ou de referência, fazendo um reenquadramento desses gêneros, adequando-os 

ao que se propõe o Meia Hora: produzir humor através da notícia.  

 

Baseando-se em Koch e Elias (2006, p. 114), que afirmam ser ―a hibridização ou a 

intertextualidade intergêneros [um] fenômeno segundo o qual um gênero pode assumir a 

forma de um outro gênero, tendo em vista o propósito da comunicação‖, entende-se a 

construção das chamadas e manchetes do tabloide em questão. No Meia Hora, por exemplo, 

verifica-se que certas características do gênero ―chamada‖ estão presentes no gênero 

―manchete‖ em muitas de suas capas.  Por ser um jornal ―apelativo‖, o que é considerado 

manchete em jornais de referência ─ pela centralização na capa do jornal, pelo espaço que 

ocupa (OLIVEIRA SANTOS, 2013)( 68 ), e pela estrutura sintática (em geral, sempre um 

sintagma verbal) ─ é transformado, em alguns casos, em chamada devido ao propósito 

comunicativo: o de literalmente ―chamar‖ a atenção do público leitor para o humor cáustico 

                                                                 
(68) 

Em função de serem homônimas e de terem o mesmo ano de publicação, as referências aos trabalhos de 

Adriano Oliveira Santos e de Patrícia dos Santos serão doravante distintas, respectivamente, da seguinte forma: 

OLIVEIRA SANTOS (2013) e SANTOS (2013).  
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em que a notícia está imersa. Por essa razão, no contexto do Meia Hora, a ―chamada‖ pode 

ser considerada um gênero mais produtivo do que a manchete em si. 

As características do gênero prototípico ―manchete‖ podem ser observadas, de forma bem 

marcada, na capa do jornal Folha de São Paulo online, de 25 de janeiro de 2016: 

 

 

             Figura: 06      Fonte:  www.folha.uol.com.br         Publicação: 25/01/2016 

 

De acordo com manuais de técnicas jornalísticas, a manchete ou notícia  (SIMÃO, 2007) é 

composta, basicamente, por três elementos: o título principal, o título auxiliar (ou subtítulo) e 

o lead (ou lide) (LAGE, 2004). De acordo com Lage (2004) e Simão (2007), o lead 

corresponde ao primeiro parágrafo da manchete/notícia em que o leitor deve encontrar 

resposta a seis perguntas essenciais: o quê, quem, quando, onde, como
 
e por quê. Dessa 

forma, na capa da figura 06, os elementos distribuem-se da seguinte maneira: 

Manchete: ―Inquérito sobre ‗black blocs‘ acaba sem acusar ninguém‖. 

Título auxiliar/subtítulo: ―Polícia civil de São Paulo também não identificou elo 

entre tática de vandalismo e MPL‖ 

Lead: “Dois anos e cerca de 300 testemunhos depois, a principal investigação sobre a 

tática de destruição dos ‗black blocs‘ durante as manifestações de 2013 e 2014 foi concluída 

em São Paulo sem apontar qualquer responsável pelas ações‖.  

 

Já a chamada jornalística de capa, conforme salienta Caldeira (2007),  
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é um gênero que pode circular em outros suportes/hipergêneros e não somente no 

jornal (por exemplo, em revistas; na capa de um site, remetendo a um link; etc.). Em 

decorrência disso, muitos conceitos, ou tentativas de conceito, que foram 

encontrados em relação a este gênero se atêm, também, a outros suportes em que ele 

pode ser encontrado (CALDEIRA, 2007, p. 21). 

 

O autor sinaliza, ainda que, no glossário da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de 

Contas de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2006), a chamada é definida como  

 

título e síntese de uma notícia destacada, na primeira página do jornal ou de um dos 

cadernos do jornal; ou, ainda, pequeno título e/ou resumo de uma matéria, publicado 

geralmente na primeira página de jornal ou na capa de revista, com o objetivo de 

atrair o leitor e remetê-lo para a matéria completa, apresentada nas páginas internas 

(SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007, p. 26).  
 

Sendo assim, em um exemplo de chamada, visualizado abaixo, o elemento em negrito é o 

título e o texto subsequente, o resumo da matéria 

 

 

 

                           Figura: 07             Fonte: Jornal O Globo          Publicação:01/07/2016 

 

Em se tratando do Meia Hora, em muitas de suas capas, características desses dois gêneros 

são intercambiáveis como reflexo do ―último século no contexto das mais diversas mídias‖ 

(MARCUSCHI 2002, p. 21) por criar  

 

formas comunicativas próprias com um certo hibridismo que desafia as relações 

entre oralidade e escrita e inviabiliza de forma definitiva a velha visão dicotômica 

ainda presente em muitos manuais de ensino de língua. Esses gêneros também 

permitem observar a maior integração entre os vários tipos de semioses: signos 

verbais, sons, imagens e formas em movimento (ibidem). 

 

Nas capas abaixo, é possível observar características flutuantes desses dois gêneros, 

atestando, mais uma vez, que ―a hibridização é a confluência de dois gêneros e este é o fato 

mais corriqueiro do dia-a-dia em que passamos de um gênero a outro ou até mesmo inserimos 

um no outro seja na fala ou na escrita‖ (MARCUSCHI, 2006, p. 29): 
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      Figura:08               Fonte: www.facebook.com.br          Publicação: 20/01/2016 

 

Nesse exemplar do jornal, levando-se em consideração as descrições de ―chamada‖ e de 

―manchete‖ (LAGE, 2004; SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007; SIMÃO, 

2007), mencionadas anteriormente, identificamos um caso de hibridismo intergêneros, em 

razão da presença de características de ambos os gêneros descritos. Sendo assim, de 

―manchete‖, destacamos o subtítulo (SIMÃO, 2007), a centralidade da notícia e o lugar de 

destaque na capa (OLIVEIRA SANTOS, 2013); do gênero ―chamada‖, a síntese da notícia 

(SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007, p. 26).  

 

Portanto, com o texto ―policial é afastado após acusação de abandonar viatura com fuzil na 

rua, render taxista, dar tiro pro alto e ainda pedir 4kg da cocaína‖, a manchete da figura 08 

não pode ser considerada prototípica, já que o lead (LAGE, 2004; SIMÃO, 2007) não 

contempla todas as respostas para as seis perguntas arroladas anteriormente ─ ―o quê, quem, 

quando, onde, como
 
e por quê‖  (ibidem). Sendo assim, essa ―intertextualidade intergêneros‖ 

(KOCH e ELIAS, 2006, p. 114), além do humor, parece ser mais uma das marcas peculiares 

do Meia Hora. Na capa do dia 20/01/2016, por exemplo, a conjugação da charge, elemento 

visual, com a intertextualidade presente em ―Corra que a polícia vem aí‖ (título de um filme 

americano de 1988) conferem à pretensa manchete o caráter jocoso que se tornou uma 

característica marcante do tabloide. 

 

Nas capas subsequentes, o índice de ―prototipicidade‖ (GEERAERTS, 1997) das manchetes 

principais pode ser considerado ainda mais baixo que o observado na capa de 20/01/2016: 
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Fig.09: Fonte: www.facebook.com.br                             Fig.: 10 Fonte:www.facebook.com.br                

Publicação:19/01/2016                                                            Publicação: 15/01/2016 

           

Ainda que, graficamente, para um leitor comum, sejam como típicas manchetes de jornais de 

referência, em ambas as capas, o editor parece criar um gênero próprio pelo descumprimento 

quanto ao que rezam os manuais de jornalismo acerca da construção do gênero ―manchete‖.  

 

Tomando-se como base a literatura de referência aqui especificada (LAGE, 2004; SANTA 

CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007; SIMÃO, 2007), em ambas as amostras, 

observam-se dois antetítulos: ―Coisa ruim de São Gonçalo (...)‖ e ―Uma banana para a 

bandidagem!‖, na capa de 19/01, bem como ―A capa de hoje tá animal‖ e ―Policial do dedo 

nervoso (...)‖, no exemplar do dia 15/01. Nesses dois casos, os antetítulos são seguidos pelo 

que pode ser considerado o ―texto principal‖ (ou ―o mais importante‖), este centralizado com 

letras garrafais. E, na sequência, ao invés de um lead (LAGE, 2004), observa-se um ―título 

auxiliar ou subtítulo‖ (SIMÃO, 2007).  

 

Com isso, entende-se que o corpo editorial, mais uma vez, promove a reelaboração de um dos 

gêneros do domínio jornalístico, possivelmente, devido à informalidade do jornal: uma 

espécie de reenquadramento do gênero ―manchete‖ que, de certa forma, negligencia a 

concepção bakhitiniana acerca dos enunciados ―relativamente estáveis‖, atribuída aos gêneros 

discursivos. 

 

Já com relação ao gênero ―chamada‖, baseando-se nas publicações das figuras 09, 10 (e 11), 

este parece mais estável que o gênero manchete, no tocante aos elementos de sua constituição, 

ou seja, em quase todas as amostras, observa-se um título seguido de um texto-síntese da 

notícia (SIMÃO, 2007). Provavelmente, o que as chamadas do Meia Hora parecem divergir, 
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primordialmente, das chamadas de jornais de referência é o tamanho do texto-resumo da 

notícia, além da informalidade do discurso, dos jogos de palavras e das metáforas imagéticas: 

 

 

Fig.: 11           Fonte: www.facebook.com.br            Publicação:15/01/2016 

               

Sendo assim, na seção de análise dos dados, serão investigadas seis capas do jornal    Meia 

Hora, utilizando-se a literatura de referência aqui arrolada, como meio de reconhecimento dos 

gêneros ―manchete‖ e ―chamada‖ (e possíveis hibridismos e reconfigurações). Para tanto, 

embora esta pesquisa não tenha como objetivo o aprofundamento de questões relativas a 

técnicas de jornalismo, é importante que alguns conceitos-base, de implicação metodológica, 

como os aferidos acima, sejam contemplados por serem a chamada e a manchete gêneros 

objeto do presente estudo.  

   

3.1.2.1. Estudando a metáfora nas capas do Meia Hora: modalidades em foco 

 

No corpus de nossa análise, em muitos casos, a linguagem metafórica parece ser tecida por 

meio da articulação entre o meio verbal e o visual. Sendo assim, a análise, quando for o caso, 

contemplará ambas as formas de expressão. Por essa razão, faz-se necessário compreender 

como a visão de metáfora que fundamenta a pesquisa aborda a multimodalidade.  

 

Como já discutido na seção 2.1.2., o pressuposto de base da Teoria da Metáfora Conceptual 

prevê que suas instanciações não se restringem à linguagem verbal, mas também ocorrem em 

outras modalidades de comunicação, ou semioses. Esse entendimento desonera a metáfora de 

seu pretenso caráter verbal por natureza que, há anos, a caracterizou exclusivamente como 

figura de linguagem. 

 

De acordo com Forceville (2006), tal concepção é uma das razões pelas quais a modalidade 

linguística (ou verbal) da metáfora ser a mais estudada ao longo dos anos. A outra tem como 

base o fato de a própria Teoria da Metáfora Conceptual depender de instanciações linguísticas 

na identificação de metáforas geradas no pensamento. Entretanto, esse mesmo teórico busca 
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desafiar tal paradigma, ao contemplar a recorrência do caráter multimodal da metáfora e, 

assim, estabelecer a diferença entre ―a ideia de que as metáforas são expressas pela linguagem 

e a de que são necessariamente linguísticas por natureza‖ (FORCEVILLE, 2006, p, 03)(69).  

 

Embora o seu principal objeto de análise seja a metáfora visual no âmbito da propaganda 

impressa, é possível estabelecer uma relação tangível entre esse gênero e as capas do Meia 

Hora no que diz respeito à essa modalidade específica. Isso porque, em ambos os casos, o 

apelo visual é bastante significativo na construção do sentido, em articulação com a 

modalidade verbal.  

 

Portanto, conforme argumenta Forceville (2006, 2008), o fato de existirem diferentes modos 

de comunicação descarta a possibilidade de engessar a metáfora em apenas uma modalidade 

de comunicação. Para ele, as diferentes modalidades, assim como a multimodalidade, 

constituem uma realidade que se apresenta diariamente, ficando a distinção entre as metáforas 

monomodais e as multimodais calcada no fato de ―as primeiras terem o alvo e a fonte 

transmitidas na mesma modalidade; as últimas são metáforas cujo alvo e fonte são veiculados 

inteiramente ou parcialmente em modalidades diferentes‖ (FORCEVILLE, 2008, p. 09) (70). 

 

É importante salientar que a base dessa abordagem transita entre os cinco sentidos aos quais 

estão associados diferentes processos de percepção.  Sendo assim, a comunicação pode ser 

realizada por meio de diferentes modalidades: ―signos pictóricos, escritos, falados, gestos, 

sons, música, cheiros, gostos, tato‖ (FORCEVILLE, 2006, p. 04) (71). 

 

No caso das capas de qualquer periódico, os signos pictóricos e os escritos se destacam pela 

peculiaridade do gênero e do suporte (cf. seção 3.1.1.). Especificamente em relação ao Meia 

Hora, ocorrem tanto as metáforas monomodais – linguísticas ou visuais – e as multimodais, 

cujos domínios alvo e fonte estão cunhados em processos perceptivos distintos. Um exemplo 

dessa multimodalidade ocorre em: 

                                                                 
( 69 )

Texto Original: [...] the idea that metaphors are expressed by language, as opposed to that they are 

necessarily linguistic in nature. 
(70)

Texto Original: The former are metaphors whose target and source are conveyed in the same mode; the latter 

are metaphors whose target and source are conveyed, entirely or partly, in different modes […] 
(71)

Texto Original: […] (1) pictorial signs; (2) written signs; (3) spoken signs; (4) gestures; (5) sounds; (6) music 

(7) smells; (8) tastes; (9) touch […] 
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Figura: 12         Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação: 01/08/2012 

                                       

                                             ―Brasil continua tomando no anel olímpico.‖  

 

Essa manchete evidencia a multimodalidade metafórica, que tem como alvo o signo imagético 

(representado pelas nádegas da jogadora e pelos aros olímpicos) e a fonte, o signo verbal 

presente na manchete (anel). A estratégia jornalística é a de levar o leitor a fazer as 

associações entre o visual e o verbal a fim de que chegue à conclusão de que o Brasil, 

metonimicamente representado pela jogadora, não está logrando êxito nos jogos olímpicos.  

 

Com o objetivo de produzir humor pelos trocadilhos que são subliminarmente sugeridos, a 

metáfora verbo-visual se consagra como uma ferramenta importante dada a relação de 

correferenciação estabelecida entre o alvo (expressão pejorativa de uma parte da anatomia 

humana) e a fonte, o signo escrito. Provavelmente, conforme salienta Forceville (2006), tal 

multimodalidade seja uma característica própria de determinados gêneros textuais, a exemplo 

da propaganda. Por isso, ―é importante estudar como o gênero tem um impacto sobre a 

produção e interpretação de metáforas (monomodais e multimodais)‖ (72) – (FORCEVILLE, 

2006, p. 14). 

 

No caso do Meia Hora, a impossibilidade de expor claramente o ―palavrão‖,  ou o termo 

depreciativo,  faz com que o trânsito entre essas duas modalidades seja um meio encontrado 

para se publicar o ―impublicável‖. Entretanto, isso só é possível pelo caráter cultural que 

ilumina a similaridade entre o alvo e a fonte e que, consequentemente, torna possível o 

levantamento de uma série de hipóteses sobre o alvo com base em experiências culturais que 

são, naturalmente, compartilhadas pelo público leitor.  

                                                                 
(72)

Texto Original: For this reason, it is important to study how genre has an impact on the production and 

interpretation of metaphors (monomodal and multimodal alike). 
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Embora a comunidade discursiva já tenha um sentido constituído e compartilhado acerca da 

contraparte convencionalizada da expressão criativa ―tomar no anel olímpico‖, é interessante 

observar que o jogo metadiscursivo elaborado na capa do periódico sugere a literalização 

desta expressão, por meio da imagem dos aros olímpicos e das nádegas da jogadora de 

futebol.  

 

Segundo Vereza (2007b), esses jogos metadiscursivos são comuns em trocadilhos, como o 

que integra a manchete, e têm por objetivo a criação de efeitos de humor, sem que essa 

dicotomia ―literal x figurado‖ realmente exista no discurso. Parece apenas uma simples 

tentativa de evidenciar o conhecimento implícito acerca da adequação do sentido a 

determinados contextos.  

 

3.2. O conceito de humor 

 

Sobre o humor do Meia Hora (cf. seção 3.2.1.1.), caracterizado como debochado e irônico, 

este constitui uma espécie de ―marca registrada‖ desse, que parece ser, atualmente, o 

representante prototípico da ascendente mídia de infotenimento, tanto em sua versão impressa 

quanto online. O humor cáustico e ridicularizante, presente nas capas do periódico, pode ser 

considerado desconcertante do ponto de vista da deflagração do riso, ao perpetuar estereótipos 

e produzir caricaturas. 

 

Segundo Carmelino (2012, p. 27), um dos objetivos do humor é ―contestar, romper com a 

estrutura social vigente, [e] a forma mais comum de se fazer isso é violando aquilo que é 

considerado norma social, que tem caráter oficial‖. Entretanto, ao fazer uso do humor, 

especialmente em relação ao objeto desta investigação, o Meia Hora parece reforçar a lógica 

social de depreciação da mulher, valendo-se de outra face do riso que, de acordo com 

Almeida (1999, p. 41), “possui um caráter antagonista, depreciativo, opressor, pois se sustenta 

com a humilhação, a diminuição e o isolamento do outro.‖  

 

Segundo Almeida (1999), o riso é produzido a partir da percepção do fato de que, em um 

mesmo enunciado, residem possibilidades interpretativas distintas que emergem de diferentes 

mapeamentos provenientes de construções metafóricas, como no exemplo em que a mulher é 

chamada de ―potranca‖ (cf. seção 2.6.4.).    
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Dependendo do contexto em que o enunciado é produzido, tal associação pode ser avaliada 

como positiva porque, nesse caso, a mulher corpulenta é atraente aos olhos masculinos sendo, 

por isso, vista como objeto de desejo sexual. Por outro lado, o mesmo olhar machista tende a 

interpretar negativamente ―uma potranca‖ por considerar a mulher sexy e sedutora uma 

ameaça à sua hegemonia. (cf. seção 4.4.) 

 

Isso significa que, segundo Carmelino (2012), a produção de sentidos depende tanto do 

conhecimento partilhado pelos interlocutores quanto da inferência subjetiva que cada um faz a 

partir da informação presente no texto e no contexto. Por essa razão, Almeida (1999) destaca  

 

 

a importância de fatores como a relatividade, a subjetividade, a contextualidade e a 

inferência para a produção de sentidos no processo de interpretação. Eles vão ajudar 

a explicar não apenas a comunicação entre os indivíduos, mas também a elaboração 

do cômico (ALMEIDA, 1999, p. 18). 

 

 

A ―contextualidade‖, citada por Almeida (1999), pode ser entendida como um frame (ou 

enquadre) pelo viés da teoria cognitivista. Sendo assim, de acordo com Kövesces (2015), 

qualquer palavra ou gesto está necessariamente inserido em enquadres mentais que 

direcionam a interpretação de um enunciado, ou seja, a mesma palavra, proferida em 

enquadres distintos, tem o potencial de produzir diferentes efeitos de sentido.  

 

Ainda sobre a ridicularização do sujeito pelo humor, as capas do Meia Hora constituem um 

enquadre em que tal desvalorização é favorecida por se conjugarem dois eixos: o do 

―enrijecimento-maleabilidade‖ e o da ―identificação-distanciamento‖. Segundo Almeida 

(1999), no primeiro, o indivíduo apresenta uma conduta discrepante, ao passo que, no 

segundo, ―o observador se afasta do indivíduo cômico, atenuando sua identificação com este‖ 

(ALMEIDA, 1999, p. 42). No tocante ao Meia Hora, seu humor caricatural parece ser o 

índice de distanciamento do jornalista em relação ao indivíduo comum ou à celebridade da 

capa por reconhecer no outro um hipotético desvio de padrão de comportamento. Tal 

distanciamento em relação ao sujeito cômico é justificado pelo fato de que 

 

o observador, ao depreciá-lo, extrai uma certa quantidade de prazer proveniente, 

pelo menos em parte, da consciência de não ser ele próprio o personagem 

menosprezado (...) o ridículo se insere, então, como uma característica do convívio 

social, como um aspecto da condição humana. Aquele lugar cômico, à primeira vista 

incômodo, pertence a todos (ALMEIDA, 1999, p. 43). 
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Esse lugar cômico, segundo Travaglia (1990), é constituído por diferentes fatores. No caso 

específico do Meia Hora, a ironia, a mistura de lugares sociais ou posições de sujeito, a 

ambiguidade, o uso de estereótipos, a contradição, o jogo de palavras, o exagero (pelo uso de 

metáforas) e a violação da estrutura social vigente parecem constituir, em uma primeira 

análise, os mais peremptórios dentre os elencados pelo teórico.  

 

Perks (2012), por sua vez, entende que teorizar sobre o humor é resgatar, dos trabalhos 

canônicos de filósofos como Platão, Aristóteles, Cícero e Quintiliano, as três teorias 

motivacionais que produzem o riso: a da incongruência, a do alívio, e a da superioridade. De 

acordo com a autora, a primeira delas, de natureza cognitiva, tem no seu cerne a noção de que 

o riso surge do inesperado.  

 

Ao citar Platão, Perks mostra que a associação estabelecida entre o riso e a incongruência, 

feita pelo filósofo, está presente no humor quotidiano, alimentado por tudo que é novo ou 

incompatível com o padrão existente, por tudo que distorce a realidade. Nesse caso, os 

mapeamentos, naturalmente incompatíveis da metáfora, tornam essa figura de linguagem (e 

de pensamento) um recurso comumente utilizado para a produção do humor. 

 

Já a teoria do alívio, segundo explica Raskin (1985 apud PERKS, 2012), está baseada na 

concepção de que o riso fornece bem-estar mental, nervoso ou psíquico. De acordo com esse 

paradigma, Quintiliano (1891 apud PERKS, 2012) chancela a piada como uma estratégia 

retórica efetiva por melhorar a disposição do público. Já Platão, citado em Perks (2012), 

descreve a alternância de emoções ─ prazer e dor ─ como parte do processo ambivalente de 

diversão, fazendo alusão à teoria do alívio, em que o riso é entendido como uma ferramenta 

capaz de expulsar sentimentos negativos, como a tristeza e a dor. 

 

A centralidade da teoria da superioridade, por sua vez, está nos sentimentos de valorização 

pessoal em face da degradação do outro. De acordo com Perks (2012, p. 26)(73), ―assim como a 

teoria do alívio, a da superioridade também envolve flutuações emocionais e pode produzir 

entretenimento; no entanto, a diferença chave entre as duas é que, a teoria do alívio não deixa 

                                                                 
(73)

Texto
 
Original:

 
Like relief theory, superiority also involves emotional fluctuations, and can yield amusement; 

however, a key difference between the two theories is that relief theory does not account for unequal distribution 

of benefits, and in superiority theory, one party is amused at the expense of another.  
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clara a desigual distribuição de benefícios, enquanto a da superioridade promove diversão 

pela depreciação do outro‖.  

 

Ainda segundo a autora, os antigos filósofos explicavam o escárnio humorístico, presente na 

teoria da superioridade, como uma hierarquia ética de piadas através da qual era possível 

explorar as falhas humanas e o ridículo sob a égide do humor. Assim, o riso se constituía de 

um mecanismo poderoso de controle social, embora os pensadores fossem céticos em relação 

à sua eficácia, como estratégia retórica, por ser danoso ao ethos do outro.  Para Cícero (1970 

apud PERKS, 2012), por exemplo, o riso escarnecedor, quando inspirado pela anormalidade, 

era capaz de provocar dor e sofrimento por estar em consonância com um tipo de humor 

defensivo que conjuga elementos de malícia e de superioridade em relação ao outro. 

                           

3.2.1. A relação entre humor e metáfora nas capas do Meia Hora 

 

Ao ser caracterizado como uma mídia de infotenimento (cf. seção 3.1.2.), o Meia Hora tem 

naturalmente a comicidade em sua essência. Por essa razão, tratar a questão do humor se torna 

condição necessária para a análise de suas capas. Não apenas os fatores que corroboram para 

a criação do humor como também o uso da metáfora na produção do efeito cômico constituem 

questões que merecem ser enfocadas nesta pesquisa.  

 

Conforme aponta Travaglia (1990), na seção 3.2., muitos são os fatores que concorrem para a 

produção do humor, refletindo, assim, a complexidade de seu processamento ─ o conceito de 

―humor‖ é alvo de diversas pesquisas (RASKIN, 1985; TRAVAGLIA, 1990, 1992; 

POSSENTI, 1991). Nesta investigação, ele será abordado, mais especificamente, à luz da 

teoria cognitivista por ser esta mais pertinente a nosso objeto.  

 

Sendo assim, o estudo proposto por Kövecses (2015), por exemplo, se alinha a esta pesquisa, 

uma vez que o autor ressalta a relevância de certas operações cognitivas na produção da 

comicidade ─ ―conceitos disponíveis no sistema conceptual que podem representar uma fonte 

importante para a criação de metáforas em expressões de humor e piadas‖ (KÖVECSES, 

2015, p. 132)(74). Para ele, no entanto, nenhuma dessas operações  per se (metáfora, metonímia 

                                                                 
(74)

 […] that the concepts that are available in the conceptual system may be an important source for the 

creation of metaphors in humorous expressions and jokes. 
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ou blending) é capaz de gerar expressões cômicas, mas apenas de auxiliar na criação das 

incongruências que produzem humor.  

 

Além disso, Kövecses acredita que  

 

o humor só pode ser completamente explicado se forem levadas em consideração as 

várias funções comunicativas mais sutis, tais como a ironia, o sarcasmo, a piada, o 

trocadilho, e outros efeitos lúdicos presentes em expressões analisadas 

(KÖVECSES, 2015, p. 133)
(75)

.  

 

Os recursos cognitivos como a metáfora, por exemplo, representam apenas uma forma de 

expressar linguisticamente o humor que é previamente formulado em um sistema conceptual 

maior em consonância com uma gama de funções comunicativas.  

 

Portanto, de acordo com o teórico, a metáfora funciona, essencialmente, como uma 

importante fonte de incongruências semânticas, presentes nos mapeamentos interdomínios, e 

que são as grandes responsáveis pela geração do humor ─ fato, de certa forma, já 

demonstrado acima por Almeida (1999), ao se referir a mapeamentos e a diferentes contextos 

interpretativos presentes em enunciados.  

 

Para Kövecses (2015), é pela recorrência com que se observam recursos figurados, em 

expressões consideradas ―engraçadas‖, que se costuma conferir a eles a produção do humor. 

Entretanto, segundo o autor, essa hipótese pode ser descartada pelo fato ―de [haver] 

expressões que não têm nenhum recurso figurativo, como metáfora, metonímia ou blending e, 

por outro lado, [haver] expressões que envolvem tais recursos e não serem engraçadas‖ 

(KÖVECSES, 2015, p. 135)(76). 

 

Assim sendo, o teórico propõe uma lista de incompatibilidades ou incongruências, presentes 

em enquadres conceptuais, que, segundo ele, são recorrentes em enunciados jocosos. 

Kövecses (2015) elenca, por exemplo, a contradição entre o real (possível) e o imaginário 

(impossível), entre o que é socialmente aceito e o que é tabu (geralmente, as metáforas 

conceptuais estão ligadas à noção de corporeidade em função de se abordar questões relativas 
                                                                 
( 75 )

Texto original:
 
(…) humor can only be fully explained if we take into account the various subtle 

communicative functions (such as irony, sarcasm, witticism, punning, and other playful effects of language) of 

the expressions analyzed. 
(76)

Texto Original: there are humorous expressions that do not contain any of the figurative devices mentioned 

previously, and, second, there are expressions that do involve such figurative devices but are not humorous in 

their effects.  
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a sexo), entre grandes e pequenas quantidades ou, ainda, entre o que é natural e o que é 

edificado pela mão do homem.   

 

Para Kövecses (2015), há contraste também entre uma avaliação positiva e uma avaliação 

negativa feita de algo ou de alguém. O autor cita como exemplo ―ser econômico com as 

ideias‖ ─ instanciação linguística da metáfora conceptual IDEIAS SÃO MERCADORIAS. 

Nesse caso, o ato de economizar apresenta duas conotações incongruentes, dependendo do 

domínio da metáfora conceptual que seja utilizado. Por isso, ―economizar ideias‖ (prática 

pouco ou nada louvável) recebe um juízo de valor distinto do que é atribuído a ―economizar 

bens materiais‖ (atitude não apenas valorizada como estimulada socialmente).  

 

Já, segundo Kyratzis (2003), uma pesquisa sobre metáfora, que visa a produção do humor no 

discurso, precisa que seus dois ou mais espaços de input (77) sejam levados em consideração, 

procurando-se também investigar como os falantes usam a metáfora no discurso para a 

criação do humor, que processos cognitivos se relacionam à criação do humor no discurso 

com a ajuda da metáfora, e o que o estudo do humor no discurso revela sobre a natureza da 

metaforicidade. (KYRATZIS, 2003). 

 

Em se tratando do Meia Hora, pode-se entender que as expressões metafóricas emergem do 

jogo de palavras, tendo apenas o propósito de apresentar os supostos fatos de um modo novo 

e engraçado (KYRATZIS, 2003, p.8). O jornalista, portanto, tem a compreensão da 

manipulação dos espaços de input e o leitor, a percepção da tensão existente entre tais 

espaços: é justamente nessa percepção que está o humor do periódico. Os jogos de palavras, 

por sua vez, de onde eventualmente suscitam as metáforas, são entendidos como 

 

fenômenos textuais nos quais características da(s) língua(s) são exploradas a fim de 

trazer à tona um confronto comunicativamente significativo de duas (ou mais) 

estruturas linguísticas com formas mais ou menos similares e significados mais ou 

menos diferentes (DELABASTITA, 1996, p. 128)
(78)

. 

                                                                 
(77) 

―Espaços de input‖ é o termo utilizado, na Teoria dos Espaços Mentais, para designar espaços mentais ou 

referenciais da Rede Conceptual Integrada (FAUCONNIER e TURNER, 2002). Citamos essa teoria, 

exclusivamente, como recurso auxiliar para tentar explicar o humor produzido pela metáfora.  
(78) 

Texto original: Wordplay is the general name for the various textual phenomena in which structural features 

of the language(s) are exploited in order to bring about a communicatively significant confrontation of two (or 

more) linguistic structures with more or less similar forms and more or less different meanings.  
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Assim, em uma manchete como a da capa abaixo, ―Bolas entram e Chana sofre‖,  

 

 

Figura: 13         Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação: 08/08/2012 

 

a comicidade depende da compreensão de diferentes tensões como a existente entre os 

domínios alvo e fonte nas metáforas (―bolas‖ por testículos e ―Chana‖ por vagina) bem como 

a que está presente entre os subdomínios e os domínios de PARTE PELO TODO nas 

metonímias (―bolas‖ por homem e ―Chana‖ por mulher). Nesse caso, percebe-se, inclusive, 

que o enquadre de um jogo olímpico de handball, metaforicamente e metonimicamente, é 

transformado em outro: o de uma relação sexual em que se observa a metáfora conceptual 

CORPO DE MULHER É RECIPIENTE.  

 

Além disso, o efeito cômico é igualmente produzido pelo jogo de palavras que faz de 

―Chana‖, nome da jogadora, ser culturalmente associado à vagina, e pela paródia à 

homonímia do termo ―consolo‖, podendo este representar tanto o brinquedo sexual com 

formato de pênis quanto o alívio ao sofrimento. Neste caso, percebe-se que o humor 

representa uma forma de veicular a cultura machista, impregnada no discurso, que transforma 

qualquer falha ou carência feminina em uma suposta falta do sexo masculino ─ lato e stricto 

sensus ─ o que aponta, de certa forma, para uma espécie de ―cultura do estupro‖ 

(BUCHWALD; FLETCHER; ROTH, 1993) em que o corpo da mulher, naturalmente, 

necessita ser molestado pelo homem. 
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Entretanto, o humor só é manifestado quando o leitor é capaz de identificar essa dualidade de 

enquadres ―jogo vs. coito‖, nutrida por metáforas conceptuais como CORPO DE MULHER É 

CONTÊINER, SEXO É INVASÃO e JOGO É GUERRA, construída pelas tensões 

metafóricas e metonímicas observadas acima. Com isso, Kyratzis entende que  

 

o que parece unir o humor baseado em metáforas e outros tipos de humor é a rápida 

identificação da dualidade: no primeiro caso, é a percepção de que uma expressão é 

metafórica e, por isso, há dois ou mais espaços de input por trás; no segundo caso, é a 

compreensão de que o texto pode ser interpretado por meio de dois diferentes enquadres 

(KYRATZIS, 2003, p. 15-16) 
(79)

. 

 

As intervenções criativas, engendradas pelos editores do Meia Hora, traduzidas pelas 

dualidades e tensões entre domínios cognitivos, nessa e em tantas outras manchetes, 

demonstram a  habilidade do jornalista na tessitura de conceitos, metaforicamente e 

metonimicamente relacionados, que reverberam na produção do humor no discurso, possível 

apenas por serem compartilhados pelos leitores das manchetes. Dessa estreita relação entre 

metáfora e humor no discurso, Kyratzis (2003) entende que ambas as teorias linguística e 

cognitiva sobre humor podem ser beneficiadas. 

 

3.2.1.1. As irreverentes capas do Meia Hora  

 

Como já observado, a irreverência pode ser considerada como a ―espinha dorsal‖ do jornal 

Meia Hora pela maneira sui generis com que estampa a notícia. Conforme relatado pelo 

próprio editor-chefe do jornal, não só o produto final como também todo o processo de 

criação são basicamente informais e descontraídos. Segundo Tziolas,  

 

o Meia Hora tem uma coisa legal que é que todo mundo, o tempo inteiro, está 

sugerindo alguma coisa. Às vezes a pessoa nem é jornalista nada... ―Ah, isso é bom 

pro Meia Hora‖, algum amigo, alguma coisa. Então, as sugestões vêm de todo o 

lado. Já teve manchete que a gente fez que foi uma piada que o porteiro fez na hora 

em que eu tava saindo. E a partir daí ver o que tem mais a ver com a cara do jornal, 

como que poderia ser, como fazer mais engraçado, por aí. Não tem assim uma coisa 

formal de criação, vamos sentar todos aqui agora e dar palpites. A gente fica o dia 

                                                                 
(79)

 Texto Original: […] what seems to unite humour based on metaphors and other types of humour is this 

sudden realisation of duality: in the former, it is the realisation that an expression is metaphoric and therefore 

there are two (or more) input spaces behind it; in the latter, it is the realisation that the text can be interpreted 

by means of two different frames. 
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inteiro se falando, trocando e-mail, alguém manda. (...) Entendeu, o tempo inteiro 

tem alguém sugerindo alguma coisa pro Meia Hora (SANTOS, 2013, anexos). 

 

Além disso, sabendo-se que ―o jornal tem empregado, com maior ênfase, alguns recursos que 

deixam a notícia mais fácil de ser entendida [...] como a fotografia, os gráficos, os 

infográficos e as ilustrações, cujo objetivo também é entreter‖ (DEJAVITE, 2006, p.61 apud 

SANTOS, 2013, p. 19), a manchete a seguir ─ ―Pinto que foge com a galinha da vizinha pode 

quebrar. Fratura no bilau é mais comum em homem que pula a cerca, diz estudo.‖ ─ figura 

como um exemplo prototípico da natureza jocosa do periódico, dada a observação de 

elementos verbo-visuais, dentre os quais, expressões linguísticas metafóricas e metonímicas 

que, em consonância com o elemento visual, geram duplo sentido e, por essa razão, tornam o 

que chamamos aqui de ―pseudomanchete‖ (cf. seção 3.1.) um exemplo de criatividade e 

irreverência do corpo editorial do jornal: 

 

Figura: 14    Fonte: www.meiahoraonline.com.br    Publicação: 08/10/2014 

 

Nesta manchete, assim como em tantas outras publicadas no periódico, a comicidade é 

produzida por uma metáfora situada que, de acordo com Vereza (2013), é capaz de estruturar 

cognitivamente textos específicos, não precisando ser explicitada linguisticamente. Ela é 

definida por conduzir, ―cognitiva e discursivamente, todo um desdobramento, ou mapeamento 
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textual, online, episódico‖ (VEREZA, 2013b, p. 06). É importante acrescentar que, além da 

metáfora situada, os ―metaforemas‖, definidos também como um tipo de metáfora ―nova, 

emergente, local, vinculada a um sistema complexo, [e] candidata à convencionalização‖ 

(VEREZA, 2013b, p. 05), são meios através dos quais o humor pode ser gerado. 

 

É pelo viés desse humor debochado que, capas como esta, em tese, representam a maneira 

como a sociedade, ou parte dela, parece construir e naturalizar o papel da mulher, 

caracterizando, então, o corpus da pesquisa. Em todas elas, buscamos observar em que 

medida a linguagem pode ser um recurso legitimador de padrões sexistas, sendo as expressões 

metafóricas e os jogos de palavras importantes recursos linguísticos que descortinam 

metáforas conceptuais, metáforas estas que devem desempenhar um papel determinante na 

construção sociocognitiva do papel da mulher na sociedade. Assim, pretendemos verificar 

também se as capas jocosas do Meia Hora veiculam e reforçam as já aludidas representações 

da mulher na sociedade.  

 

A manchete, na figura 14, representa apenas uma amostra do humor que se manifesta como o 

ingrediente, na grande maioria das publicações, levando o Meia Hora a se tornar objeto de um 

documentário, do cineasta Ângelo Defanti, exibido no Festival Internacional de Cinema do 

Rio, ocorrido de 24 de setembro a 08 de outubro de 2014. Apesar de não ter sido contemplado 

com nenhum prêmio, o ―Meia Hora e as manchetes que viram manchete
‖(80) é, de certa forma, 

uma maneira de se reconhecer o trabalho dos editorialistas e, ao mesmo tempo, de se perceber 

que o seu público-alvo original não é mais a ―massa‖ da sociedade. Na concepção de Defanti
 

(81), o jornal passa a ser avaliado como cult pela criatividade empregada. Para o editor-chefe do 

periódico, Humberto Tziolas, o objetivo do uso de brincadeiras e trocadilhos não é o de atrair 

o público menos letrado e, sim, o de ―conquistar todo mundo, é chamar atenção, é fazer uma 

coisa divertida‖ (SANTOS, 2013, anexos). 

 

Embora irreverente, e tipicamente sensacionalista, o tabloide pode servir como um 

instrumento revelador de como grupos marginalizados são estigmatizados em nossa 

                                                                 
(80)

SINOPSE - No Meia Hora, tabloide carioca de manchetes bem-humoradas e abordagens inusitadas, tiro vira 

"pipoco"; facção criminosa é "bonde sinistrão"; bandido escondido "tá malocado", vivo "toca o terror", e morto 

"levou ferro"; a polícia, quando invade, "dá sacode", quando atira, "senta o dedo", quando prende, "mete em 

cana"; cadeia fica melhor como "tranca", "jaula" ou "xilindró"; ladrão de galinha é "vagabundo"; estuprador é 

"monstro"; o exterior é tratado de "no estrangeiro"; e mulher bonita ganha adjetivos hortifrutigranjeiros como 

morango, melancia, maçã, cereja e jaca. (www.festivaldorio.com.br, acesso em 27/11/2014). 
(81) 

Na reportagem, de 28/09/2014 do jornal O dia, Ângelo Defanti declara que o Meia Hora passou a ser cult 

graças a uma manchete que, segundo ele, foi um divisor de águas.( http://odia.ig.com.br, acesso em 08/06/2016). 
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sociedade. No caso específico da mulher, as capas do Meia Hora, como pretendemos explorar 

em nossa análise, costumam representá-la em associação aos domínios de ANIMAL, COISA 

(MÁQUINA SEXUAL) ou COMIDA, sendo seu corpo conceptualizado como um 

TERRITÓRIO pronto a ser explorado. Essas associações parecem apontar para a 

subserviência sexual da mulher ao homem. 

 

Isso pode ser igualmente observado na seção Gata da Hora, em que há sempre uma mulher 

seminua, em poses sensuais, e, em geral, trajando uma peça que faça referência a algum time 

de futebol. Em relação à seção em destaque, Tziolas dá o seguinte esclarecimento, ao ser 

questionado sobre o suposto caráter sensacionalista (cf. seção 3.1.2.) do jornal pelo viés da 

nudez: 

 

Eu brinco sempre com a Gata da Hora (sessão do jornal que traz a foto de uma 

mulher seminua). Eu sempre falo o seguinte quando alguém pergunta: ―Para na 

frente de qualquer banca e olha as revistas femininas mais caras, como Vogue, Elle, 

Nova, Marie Claire... O que tem na capa de todas? Não é uma mulher de biquíni?‖. 

A ―gata da hora‖ tá sempre de biquíni ou uma roupa mais sensual... Até que essa 

aqui que eu peguei (―gata da hora‖ do jornal do dia 07/01 – Está somente de 

calcinha e com as mãos nos seios) está mais quente que o normal, não foi um bom 

dia pra eu falar isso. Normalmente, elas estão sempre de biquíni. Mas aqui não tem 

nada aparecendo. E nessas outras revistas ninguém critica. E no Meia Hora, acho 

que as pessoas até elogiam muito. Mas uma vez que eu fui lá na UFF, veio alguém 

com um papo de que a sessão não respeita as mulheres... Pelo amor de deus, a gente 

mora no Rio, a gente vai a praia, você tá ―queimadassa‖, você vai à praia, não é 

possível que isso aqui choque alguém. Eu acho que não. E pra você ter uma ideia, a 

gente sempre bota, se você acompanha o Meia Hora, uma estrelinha, uma carinha, 

tampando a nudez. Uma vez tinha a Mulher Melancia, uma foto dela daquele jeito. 

Aí a gente botou tipo uma melancia, escondendo, entendeu? Eu não acho que há 

imagens chocantes... (SANTOS, 2013, anexos). 

 

Pela maneira como o jornalista entende a quase nudez feminina, não apenas no Meia Hora, 

como também em qualquer outro veículo de comunicação, percebe-se uma certa normalidade, 

já consagrada socialmente, na ritualização da figura feminina como objeto sexual, sem que 

isso cause desconforto ou estranheza ao leitor ─ mais uma vez, o questionamento acerca de 

uma possível manifestação da cultura do estupro devido à naturalização ou banalização do 

sexo. Sexo este que denigre a representação da mulher e que, mesmo assim, não causa 

qualquer comoção ou repúdio, levando o jornalista a descartar a possibilidade de caracterizar 

o ethos do periódico como ―apelativo‖ ou ―sensacionalista‖ já que, para tanto, segundo ele, 

somente imagens típicas de um cenário de morte teriam esse poder. 
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Assim, em consonância com os elementos linguísticos, o recurso visual  contribui para a 

construção do significado das chamadas e manchetes. Por essa razão, pretendemos também 

realizar a análise das peças que compõem o corpus considerando o caráter multimodal da 

metáfora (cf. seção 3.1.2.1.). Mediante a trama de elementos envolvidos, entendemos o Meia 

Hora como um instrumento fecundo de observação, não se podendo reduzi-lo a um mero 

tabloide da cultura de massa, de humor ―inocente‖.  

 

Restringi-lo às classes C e D, que, em princípio, seriam consideradas seu público-alvo, pela 

superficialidade intelectual com que a notícia é tratada, é desprezar o fato de o jornal atingir 

outros segmentos da sociedade. Provavelmente, leitores que não pertencem à chamada ―massa 

da população‖ (cf. seção 3.2.1.1.1.) sejam atraídos pela maneira, de certa forma, sofisticada 

com que o jornalista manipula os recursos linguístico-discursivos e transforma qualquer 

acontecimento em atos humorísticos.  

 

3.2.1.1.1.O modus operandi peculiar do Meia Hora e a cultura de “massa” (82)   

 

Conforme apontado, na introdução desta investigação, nosso interesse pelo estudo das 

manchetes e chamadas do Meia Hora teve origem na maneira considerada jocosa e, ao mesmo 

tempo, sexista com que o periódico, considerado ―popular (...) voltado pro público popular‖ 

(SANTOS, 2013, anexos) pelo próprio editor-chefe, usa expressões linguísticas metafóricas 

para abordar notícias sobre a mulher.  

 

Essas expressões, em geral, são de baixo calão e ilustram notícias, tratadas com 

superficialidade, para atender a demanda de seu público-alvo
(83)

: informação com abordagem 

simplista, rápida e divertida. Tal propósito comunicativo, na ―contramão‖ dos jornais de 

referência, denuncia que, em tese, o público-alvo, como mencionado anteriormente, seja 

formado por pessoas pertencentes às classes C e D com baixo nível de escolaridade
 
e com 

pouco tempo para ler – o que explica o nome Meia Hora de Notícias, sendo vendido por 

ambulantes nas ruas, ônibus e trens da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, segundo o próprio 

                                                                 
(82) 

Sobre a questão do jornalismo massivo, ver o trabalho de Bernardes (2004). 
(83)

Apesar de o público-alvo do Meia Hora poder  ser considerado menos escolarizado, os leitores do jornal 

acionam naturalmente ferramentas cognitivas necessárias para a compreensão das chamadas e manchetes 

humoradas, construídas a partir de expressões linguísticas metafóricas que refletem as representações cognitivas 

da mulher na sociedade. 
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Tziolas, ―em meia hora o cara fica informado, ele pode ler a caminho do trabalho, numa 

condução, ele pode tá em pé e ler‖ (SANTOS, 2013, anexos). 

 

De acordo com Akool et al (2009), o jornal foi lançado em 2005 com uma tiragem de 50 mil 

exemplares ao dia. Entretanto, segundo os autores, já alcança atualmente a marca de mais de 1 

milhão de cópias semanais, estando entre os mais vendidos do estado, o que provavelmente 

deixa a crítica bastante surpresa pela popularidade que alcançou, promovendo na indústria 

jornalística uma corrida pela criação de outros tabloides que possam figurar como seus 

concorrentes (ibid). 

 

É inquestionável que a lógica do seu sucesso está calcada em fatores que atendem à chamada 

cultura de ―massa‖ que os profissionais do jornalismo sabem bem manejar, a exemplo do que 

acontece com a capa ―enlutada‖ sobre a humilhante derrota do Brasil pela Alemanha, de 7x1, 

na Copa do Mundo de 2014: 

 

 

                  Figura: 15    Fonte: www.meiahoraonline.com.br    Publicação: 09/07/2014 

 

Essa capa explicita a plena consciência metadiscursiva dos jornalistas acerca do objetivo 

principal desse gênero, no caso específico, a capa do Meia Hora: ―fazer graça‖ (Hoje não dá 

para fazer graça). O trecho final (Enquanto você lia isso [...]) revela, mais diretamente, esse 

compromisso com o humor, por meio de uma intervenção dialógica com o leitor (você lia), 

mesmo em um  contexto  supostamente ―de luto‖.  Cabe ressaltar  que  essa  capa  ganhou  o  
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prêmio Esso de Jornalismo por ser reconhecida como a melhor do jornalismo brasileiro em 

2014. (84)
.  

 

Essa ―deliberalidade‖ (GIBBS, 2011; STEEN, 2011) discursiva evidencia, também, que o 

editor-chefe e os jornalistas não se incluem nessa dita cultura popular já que, segundo 

Williams (1958), a ―massa‖ é sempre em relação ao outro e nunca a si próprio. Apesar disso, 

os jornalistas sabem como manobrá-la a fim de que o objetivo mercadológico seja alcançado, 

uma vez que não há pretensões de se criar formadores de opinião, nem a partir das manchetes 

ou chamadas que ilustram as capas do jornal, nem tão pouco das matérias que compõem as 

páginas internas do jornal. Assim sendo, por meio de muitos trocadilhos, metáforas e jogos de 

palavras, aliados ao baixo valor cobrado – atualmente um exemplar pode ser adquirido por R$ 

1,00 –, o Meia Hora já conseguiu atrair uma legião de leitores de notícias tão ―descartáveis‖ 

quanto as suas páginas.  

 

Mesmo com suas manchetes deliberadamente burlescas e suas matérias de qualidade 

questionável, o editor-chefe acredita que o jornal consegue contribuir para a formação 

intelectual do leitor pelo simples fato de ―dar a ele a oportunidade de ler algo pela primeira 

vez‖, como declara em entrevista concedida a Santos (2013):  

 

Então eu vou te dar um dado maravilhoso pra isso que você tá falando (...) acho que 

é o MARPLAN que faz, que é do número de leitores das capitais do Brasil. Quando 

o Meia Hora surgiu, o Rio era terceiro lugar. E aí passou um tempo, depois que o 

Meia Hora foi lançado, e o Rio passou a ser o primeiro lugar do número de leitores 

de qualquer coisa, livro, jornal, revista, etc. E isso não é a gente que tá dizendo, é o 

MARPLAN que é um órgão sério. E um dos motivos pra isso é o lançamento do 

Meia Hora. É aquilo que eu te falei, 40%, 50% dos leitores do Meia Hora passaram 

a ler alguma coisa pela primeira vez com o surgimento do Meia Hora. Isso pra 

contribuir pra formação intelectual de alguém é uma coisa maravilhosa. A pessoa 

passa a ler alguma coisa na vida pela primeira vez porque apareceu alguma coisa 

que ela entendia. Essa pessoa não vai pegar a Folha de São Paulo, o Valor 

Econômico e vai ler... É uma porta de entrada. É uma coisa que até que orgulha a 

gente (SANTOS, 2013, anexos). 

                                                                 
(84) 

Rio -Gol da Alemanha? Sabe de nada, inocente! É golaço do Meia Hora! O jornal mais lido do Rio, editado 

pelo Grupo Ejesa, faturou o Prêmio Esso de Jornalismo na categoria Primeira Página com “Não vai ter capa‖, 

da edição publicada em 9 de julho, dia seguinte à tragédia da Seleção Brasileira, eliminada na semifinal da 

Copa do Mundo, dentro de casa, com o vexatório inesquecível massacre alemão por 7 a 1. O resultado da 

premiação, a mais importante do jornalismo brasileiro, foi divulgado esta quarta-feira (...). 

(http://www.meiahora.ig.com.br/noticias/meia-hora-ganha-o-esso_10173- acesso em 29/04/2015). 
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Apesar de não compartilhar o posicionamento de Tziolas sobre a suposta contribuição do 

Meia Hora para a formação intelectual de seus leitores, por razões já mencionadas, entendo 

que o jornal cumpra com dois de seus principais objetivos: o de entreter e o de informar, 

mesmo que superficialmente. Sendo assim, entendo que, ao contrário do que afirma Dejavite 

(2006 apud SANTOS, 2013), há uma tendência à superficialidade do jornalismo atual, 

essencialmente mercadológico, já que uma de suas maiores preocupações é a de atender aos 

interesses do público e, por isso, no caso do Meia Hora, a utilização do humor debochado e o 

apelo à erotização da mulher. 

 

Em se tratando do periódico, caracterizado como uma mídia de infotenimento destinada a um 

público menos letrado, o uso excessivo de recursos visuais, em detrimento dos textuais, pode 

ser um indício da preocupação do corpo editorial com uma possível fidelização aos interesses 

de seu público. Tal comprometimento está em conformidade com o que aponta Charaudeau 

(2010) acerca do papel das mídias. No caso específico do tabloide, as escolhas das manchetes 

―criam mais curiosidade do que conhecimento e, com isso, constituem uma máquina 

maravilhosa de alimentar as conversas dos indivíduos que vivem na sociedade‖ 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 277), conversas essas informais que encontram espaço justamente 

nos meios de transporte de massa no caminho de casa para o trabalho. 

 

Possivelmente, essa seja uma maneira nitidamente mercadológica de se criar e de se descartar 

significados. O humor e o linguajar despojado, presentes nos títulos das capas, representam 

uma chancela do periódico, evidenciando, dessa forma, uma preocupação maior em atrair o 

público leitor do que, propriamente, em ter a credibilidade da notícia em si. Assim, o Meia 

Hora parece ―inserir-se numa lógica comercial em que se justifica perfeitamente o relato com 

efeitos dramatizantes, mas sem nenhuma pretensão de informar‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 

276), lógica essa que encontra eco nas declarações de Tziolas a Santos (2013):  

 

Você acha que também é uma forma de ajudar nas vendas? Claro. Tudo que você 

faz num jornal ou qualquer outra empresa, você tá pensando em vendas. Claro, você 

não pode ultrapassar aí limites éticos, a verdade por conta de vendas, claro que não. 

Agora você não pode achar que é errado, como às vezes algumas pessoas... Não é o 

seu caso tá, mas de faculdade e tal e pensa ―Mas faz a manchete pra vender!‖. Claro! 

Como o cara que é dono de uma padaria tenta fazer o melhor pãozinho pra vender, 

ou o cara que tem uma loja de calça jeans, ele faz uma calça jeans legal pra vender. 

Você não pode é claro mentir, inventar alguma coisa pra vender, aí é outro conceito. 

Mas é óbvio que quando a gente faz uma manchete que fica legal, interessante, 

acaba vendendo mais. A gente tem que pensar nisso sempre, senão o jornal fecha. 

(...) O que não pode é mentir, inventar alguma coisa, forçar uma barra com o único 

intuito de vender. Aí claro que não, dou toda razão. Agora às vezes falam ―Ah, a 
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manchete é só pra vender!‖. É claro que é pra vender, se a manchete for legítima, 

verdadeira, que mal tem isso? (SANTOS, 2013, anexos) 

 

Ainda no tocante ao termo ―informar‖, no dizer de Charaudeau (2010), este parece ter um 

sentido mais stricto, na medida em que, para ele, a informação só se concretiza se houver 

―credibilidade e profundidade‖. Essa percepção do termo pode ser um caminho para se evitar 

uma contradição em relação ao seu sentido mais genérico, que prevê e legitima qualquer 

veiculação precária e superficial de um acontecimento, em forma de notícia, como um tipo de 

informação.  

 

Assim, no sentido mais lato do termo ―informar‖, o Meia Hora reúne notícias que abrangem o 

cotidiano da população supostamente assalariada. Chamadas e manchetes com a recorrente 

tríade ―mulher-violência-futebol‖ revelam a fórmula infalível que levou o Meia Hora a ser 

alvo de estudo acadêmico (MORAES e SAYÃO, 2010; OLIVEIRA SANTOS, 2013; 

MENEZES e COSTA, 2014)(85)
 pela maneira como, no caso da presente pesquisa, a mulher é 

construída por meio de metáforas, muitas vezes criativas, mesmo que licenciadas por 

metáforas conceptuais. O universo feminino é, então, conceptualizado com base em padrões 

socioculturais e ideológicos, e refletido no discurso por meio de metáforas linguísticas.  

 

Ainda sobre o formato do Meia Hora, segundo Akool et al (2009), suas seções são, 

basicamente, de prestações de serviço e de oportunidades de emprego. As promoções, em 

geral, referem-se a utensílios domésticos. As notícias acerca de  celebridades, por sua vez, são 

sempre captadas de canais abertos de TV e nunca de canais por assinatura. E as propagandas 

referem-se a supermercados, fazendo menção a ofertas, ou a lojas de departamento populares. 

Há também, nas 44 páginas do tabloide, seções de entretenimento que contêm palavras 

cruzadas, jogos e piadas, além de horóscopo.  

 

                                                                 
(85)

 Em seu trabalho, Moraes e Sayão (2010) buscam analisar o jornal Meia Hora, investigando de que maneira 

esse veículo de comunicação pode contribuir para a perpetuação dos estereótipos das comunidades carentes do 

Rio de Janeiro. Oliveira Santos (2013), em sua tese de doutorado, analisa textos verbais (chamadas e manchetes) 

e não verbais das capas do Meia Hora e de ―O Globo‖, problematizando questões de natureza verbal e não 

verbal, fundamentadas em teorias da Psicologia Social, da Linguística de Texto e da Comunicação Social. Já 

Menezes e Costa (2014), em seu artigo, investigam a construção do título de uma manchete do Meia Hora, 

propondo uma reflexão de como uma relação intertextual, já no título, pode adicionar sentidos e orientar o texto 

argumentativamente. 
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Mais uma vez, a maneira ―dispersa e pouco visível‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 146) com 

que as diferentes seções estão distribuídas ao longo das poucas páginas do jornal revela o seu 

formato despretensioso em relação à lapidação da notícia junto a outras fontes, como dita a 

praxe do jornalismo. Sendo assim, ele cumpre com o seu principal objetivo: a veiculação de 

notícias áridas que, por vezes, são transformadas em piadas a um preço suficientemente 

acessível para torná-lo descartável depois de Meia Hora de leitura.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como já explicitado anteriormente, para a presente investigação, foram selecionadas capas do 

jornal Meia Hora, datadas a partir de 2008, com chamadas e manchetes que tematizam a 

mulher, direta ou indiretamente, através de elementos verbais (jogos metalinguísticos e 

metáforas linguísticas) e não verbais (fotografias e imagens). No capítulo introdutório desta 

pesquisa, pontuamos o fato de que a leitura assídua das capas do Meia Hora, estas quase 

sempre conjugando modalidades linguístico-imagéticas de forma cômica, levou-nos a 

observar que, em muitas delas, a ―piada‖ costumava ter como mote a figura feminina.  

 

Sendo assim, começamos a observar, empiricamente, a recorrência de determinadas 

representações objetificantes da mulher (como comida, coisa, animal e seu corpo como 

território) e passamos a aventar uma possível contribuição do jornal na representação, 

perpetuação e naturalização de possíveis padrões sócio-histórico-ideológicos e culturais. 

Padrões estes que podem estar regendo a sociedade e trazendo no seu âmago essas e outras 

conceptualizações, alvos desta pesquisa.  

 

Neste capítulo 4 , explicitamos a constituição do corpus da pesquisa e o processo de 

identificação de metáforas linguísticas e visuais, fundamentado em dois trabalhos de 

referência: o de Cameron e Maslen (2010), que orienta a identificação das metáforas verbais, 

e o de Forceville (2008), utilizado como ferramenta de identificação de metáforas não verbais. 

Além disso, apresentamos os elementos que compõem tanto a chamada quanto a manchete 

jornalística (cf. seção 3.1.), e abordamos as dimensões levadas em consideração na análise de 

cada peça integrante do corpus.  

 

4.1. O corpus da pesquisa 

 

Ao longo de três anos (de 2013 a 2016), foram catalogadas 48 capas do jornal Meia Hora, 

provenientes de sites da internet e do próprio Meia Hora online, datadas a partir de 2008, e 

que traziam a mulher como mote. Algumas delas foram utilizadas como forma de ilustrar 

questões específicas suscitadas ao longo da pesquisa. No entanto, a escolha das peças para a 

constituição do corpus foi determinada segundo o critério já mencionado, ou seja, manchetes 

que tivessem como base o uso de expressões linguísticas metafóricas que fizessem menção à 

mulher e/ou a seu universo. Outro critério importante na constituição do corpus foi a escolha 
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de chamadas ou manchetes que não contemplassem termos de baixo calão nem trocadilhos 

vulgares. E, finalmente, por se tratar de uma análise de caráter dedutivo-indutivo, a 

delimitação do corpus baseou-se na escolha de capas com representações da mulher que 

remetessem, direta ou indiretamente, às metáforas conceptuais que formaram nossas 

hipóteses: MULHER É ANIMAL, MULHER É COMIDA, MULHER É COISA 

(MÁQUINA), e CORPO FEMININO É TERRITÓRIO.     

 

O corpus é composto de seis capas do jornal. O seu tamanho é justificado, principalmente, por 

ser esta uma investigação de base interpretativista de cunho qualitativo(86), que prevê uma 

análise mais detalhada e profícua dos dados.  Além disso, não se pretende generalizar 

conclusões para o corpus em potencial como um todo, ou seja , manchetes de jornais em 

geral, nem mesmo ―manchetes do Meia Hora‖. O nosso foco é explorar o processo de 

construção de sentidos que tem na exploração cognitivo-discursiva da metáfora, 

aparentemente deliberada, um recurso para criação de humor a partir de representações 

sexistas da mulher. Sendo assim, o enfoque no processo de textualização, e não na 

representatividade do produto, direciona a pesquisa qualitativamente e não quantitativamente.  

 

Esse aspecto flutuante e nada ―engessado‖ da pesquisa qualitativa é identificado em Low e 

Todd (2010), ao citarem os eixos em que a pesquisa sobre a metáfora é sustentada. Segundo 

eles, deve-se reconhecer que ―a metaforicidade pode ser complexa, indeterminada e instável‖ 

(LOW e TODD, 2010, p. 218) (87) e que a forma como a análise da metáfora é conduzida 

depende de três fatores fundamentais: as perguntas de pesquisa, as teorias-base e os aspectos 

práticos de cada situação. Não há, portanto, uma regra básica que determine a quantidade 

ideal de dados para a composição do corpus e validação dos resultados. Por essa razão, 

podemos ratificar a pesquisa aqui desenvolvida como de natureza qualitativa e 

interpretativista (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

 

                                                                 
( 86 )

Pode-se enquadrar a presente investigação dentro do paradigma interpretativista por contemplar certos 

métodos de pesquisa que, segundo Lüdke e André (1986), levam em conta como as pessoas interagem, 

interpretam e constroem sentidos continuamente. O estudo revela, ainda, um caráter fundamentalmente 

qualitativo, uma vez que, tem ―o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento, [além de] os dados coletados serem predominantemente descritivos [e] a preocupação 

com o processo ser muito maior do que com o produto‖ (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 11). 
(87)

 Texto Original: The metaphoricity can be complex, indeterminate and unstable. 
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Ainda sobre os critérios para a constituição do corpus da pesquisa, estes tiveram como base a 

presença não apenas de metáforas linguísticas e visuais, estas últimas identificadas a partir de 

quatro categorias estabelecidas por Forceville (2008) ─ cf. seção 4.2.─ como também de 

jogos metalinguísticos sobre o universo feminino. Para o estudo das chamadas e manchetes, 

pelo viés das metáforas linguísticas, tem-se como referência o trabalho de Cameron e Maslen 

(2010), devendo transformá-las em ferramentas capazes de responder às perguntas de 

pesquisa e, assim, verificar os valores sociais que são reproduzidos, ou até mesmo 

construídos, em torno da figura da mulher e que parecem ser fomentados através das capas do 

periódico.  

 

Novamente com relação ao corpus da pesquisa, o uso de dados autênticos da língua em uso 

parece conferir mais credibilidade aos resultados obtidos, estando em conformidade como o 

que Deignan e Semino (2010) apontam: 

 

acadêmicos em humanidades e ciências sociais entendem a importância de se 

estudar dados linguísticos autênticos (em oposição ao exame de exemplos 

inventados e/ou suas próprias instituições sobre a língua em uso), porque o estudo de 

língua que ocorre naturalmente, especialmente através da pesquisa de corpus, tem 

revelado padrões que não parecem ser descobertos ao se usar meras intuições do 

pesquisador. (DEIGNAN e SEMINO (2010, p. 161)
 (88) 

 

 

Em se tratando da presente pesquisa, o uso de capas de jornal na constituição do corpus e, 

portanto, de recortes da língua corrente em uma determinada sociedade, confere autenticidade 

aos dados, viabilizando maior credibilidade aos resultados da investigação. Por conta disso, ao 

observar as chamadas e manchetes, especialmente em um jornal popular como o Meia Hora, 

especula-se a possibilidade real de acesso à maneira como uma determinada sociedade 

conceptualiza o mundo a seu redor já que, segundo Cameron e Maslen (2010), é pelo discurso 

que as pessoas expressam seus padrões sociais, culturais e ideológicos.  

 

 

 

                                                                 
( 88 )

Texto Original: Scholars in both the humanities and the social sciences have come to recognize the 

importance of studying authentic language data (as opposed to examining invented examples and /or their own 

institutions about language in use), because the study of naturally-occurring language, especially through 

corpus research, has repeatedly revealed patterns that do not seem to be discoverable using the researcher´s 

unaided.  
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4.2. Identificação de metáforas linguístico-imagéticas e seus desdobramentos 

 

Com relação à identificação de metáforas linguísticas, Cameron e Maslen (2010) observam a 

importância de não se determinar com antecedência o domínio que irá reger o corpus sob 

pena de afetar a validação do estudo. No entanto, os pesquisadores estão se referindo a 

pesquisas que não partem de uma temática específica, nem de gêneros específicos, mas 

possivelmente de corpora gerais, a partir dos quais as metáforas serão identificadas e 

analisadas. Ou seja, os estudos seriam de natureza empírico-indutiva.  

 

Entretanto, parece metodologicamente coerente que, para a presente investigação, a seleção 

das capas ocorra a partir da identificação de expressões linguísticas metafóricas, presentes nas 

chamadas e manchetes, que têm a mulher como domínio alvo, representando um meio através 

do qual se pode ter acesso às suas representações sociais ─ objeto de nossa análise. Sendo 

assim, caracterizamos nossa análise como sendo de natureza e, fundamentalmente, dedutiva, 

uma vez que partimos de perguntas e hipóteses de pesquisa que exigem uma certa orientação 

na escolha do corpus, e até mesmo de metáforas conceptuais já apresentadas e discutidas na 

literatura (LAKOFF e JOHNSON, 1980(b) [2002]; ORTONY, 1993; KÖVECSES, 2002; 

LAKOFF, 2006; GOATLY, 2007). O nosso intuito não é o de ―revelar as metáforas 

conceptuais‖ subjacentes ao corpus, mas testar a hipótese de sua abrangência no discurso 

sobre mulher e, principalmente, investigar a forma como essas metáforas são evocadas na 

linguagem em uso, em um gênero específico, reforçando representações depreciativas sobre o 

universo feminino.  

 

Dentro dessa perspectiva, pretendemos investigar as metáforas linguísticas que, na 

compreensão de Cameron e Maslen (2010), são palavras ou sintagmas semanticamente 

incongruentes, do ponto de vista puramente denotativo da proposição expressa pelo enunciado 

em que se inserem, mas que dentro do contexto do discurso fazem sentido. A identificação 

será feita com base em critérios formulados pelo grupo Pragglejaz (2007) e adaptados por 

Cameron e Maslen (2010, p. 104). Para cada metáfora encontrada, pretendo checar ―a) o seu 

sentido no contexto do discurso, b) a existência de outra metáfora de sentido mais  básico e c) 
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a incongruência ou contraste entre esses sentidos, e uma transferência de um sentido básico 

para o contextual‖ (89).  

 

Já com relação à investigação de metáforas visuais/não verbais, utilizaremos o aporte da 

Teoria da Metáfora Visual, desenvolvida por Forceville (1996, 2008), em que a metáfora é 

instanciada em outro modo de comunicação – o visual. Assim, a análise será apoiada nas três 

perguntas propostas pelo autor que podem levar à identificação e categorização das metáforas 

visuais. São elas: quais são os seus domínios, qual é o alvo e qual é a fonte e que 

características ou conjunto delas devem ser mapeadas da fonte para o alvo ?   

 

Além disso, a análise da modalidade visual das metáforas levará em consideração as quatro 

categorias elencadas por Forceville (2008): as contextuais, as híbridas, as símiles e as 

integradas. No caso das contextuais, ―tem-se um objeto metaforizado por causa do contexto 

em que é colocado‖ (FORCEVILLE, 2008, p. 465) (90); em relação às híbridas, segundo este 

teórico, trata-se de dois objetos que se fundem uma única gestalt. Já as símiles representam a 

comparação entre duas entidades – A como B – e, finalmente, as metáforas integradas que são 

―um fenômeno experienciado como um objeto único ou gestalt representado em sua 

completude de tal forma que se assemelha a outro objeto ou gestalt mesmo sem pistas 

contextuais‖ (FORCEVILLE, 2008, p. 468) (91)
.  

 

Realizada a identificação das metáforas linguístico-imagéticas, pretendemos verificar não 

apenas os efeitos pragmáticos que o uso de tais expressões acarreta, como também suas 

dimensões ideológicas (importante foco dessa investigação). A dimensão pragmática da 

análise é justificada por levar em consideração o contexto de produção da língua em uso com 

suas implicações culturais e sociais que estão presentes nos jogos de palavras e nas expressões 

metafóricas responsáveis pela produção do humor, um dos propósitos comunicativos mais 

significativos do jornal. Além disso, buscamos igualmente explorar as possíveis 

representações cognitivas (metáforas conceptuais, frames, MCIs), nutridoras das metáforas e 

metonímias identificadas no corpus da pesquisa, e analisar os elementos que constituem os 

                                                                 
(89)

 Texto Original: Each possible metaphor is checked for: (a) its meaning in the discourse context; (b) the 

existence of another, more basic meaning; (c) an incongruity or contrast between these meanings, and a transfer 

from the basic to the contextual meaning. 
(90)

Texto Original: An object is metaphorized because of the visual context in which it is placed.
 

(91)
 Texto Original: Integrated metaphor, investigated by Van Rompany (2005): a phenomenon experienced as a 

unified object or gestalt is represented in its entirety in such a manner that it resembles another object or gestalt 

even without contextual cues. 
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gêneros em que tais representações estão enquadradas. Assim, de maneira mais sucinta, para a 

análise dos dados, serão observados os seguintes aspectos: 

 

a) os elementos que compõem o gênero chamada e manchete; 

b) as representações cognitivas; 

c) a dimensão pragmática do uso de tais expressões; 

d) os efeitos ideológicos gerados pela metáfora (e pela metonímia). 

 

Conforme já apresentado na introdução desta pesquisa, duas são as perguntas de pesquisa que 

norteiam toda a investigação. A primeira tem como objetivo observar as conceptualizações 

mais deliberadamente representativas da figura feminina como ser inanimado e animado, 

dentre as quais, citam-se as possíveis instanciações das metáforas conceptuais MULHER É 

COISA /MÁQUINA, MULHER É COMIDA, MULHER É ANIMAL, CORPO FEMININO 

É TERRITÓRIO (GOATLY, 2007a), ou outras que vierem a surgir na própria análise, e a 

segunda visa investigar se as capas do Meia Hora servem de veículo para tais representações, 

contribuindo para a sua naturalização, e, caso afirmativo, de que forma os recursos genéricos, 

verbais e visuais participam desse processo. 

 

4.3. Procedimentos de análise de dados  

 

Conforme já citado na seção 4.1., para a análise dos dados, foram selecionadas seis capas 

consideradas mais representativas do frame do jornal Meia Hora e que evocam diferentes 

representações da mulher na sociedade brasileira. Nelas, após uma leitura superficial, 

observa-se que a figura feminina é representada por diferentes vieses: como COMIDA, 

COISA, ANIMAL e, seu corpo, como TERRITÓRIO de exploração masculina (GOATLY, 

2007a). 

 

Embora a constatação de tais representações possa parecer uma certa antecipação à própria 

análise, é interessante destacar que, em muitos momentos, as marcas linguísticas parecem 

representar sólida evidência sobre o tipo de conceptualização que se faz da figura feminina 

em nossa sociedade. Mesmo assim, os dados podem apontar para outras representações não 

antecipadas, que serão também contempladas na análise. Ou seja, apesar do caráter dedutivo 

da pesquisa, apoiamo-nos em evidências empíricas que podem corroborar ou refutar nossas 

hipóteses, ou até mesmo indicar representações alternativas. 



120 
 

 

 

Salientamos ainda que, paralelamente à análise linguístico-visual das capas, será levado em 

conta o gênero textual ─ chamada e manchete ─ que abriga a notícia, já que se trata de um 

recurso metodológico relevante na identificação dos sentidos aí produzidos. Para tanto, a 

literatura de referência (LAGE, 2004; CALDEIRA, 2007; SIMÃO, 2007) arrolada na seção 

3.1., será tomada como base, levando-se em conta também a tendência à hibridização entre 

esses gêneros (MARCUSCHI, 2002; KOCH e ELIAS, 2006). 

 

Mais uma vez, é importante destacar que, de acordo com Oliveira Santos (2013), apesar de 

similares, esses dois gêneros se diferenciam pelo grau de importância do fato jornalístico que 

noticiam e pela localização de cada um deles na primeira página. Para o autor, a manchete é 

definida como o título principal, de maior destaque, na parte superior da capa, e que aponta 

para o fato jornalístico de maior relevância. Já a chamada 

 

cumpre um papel similar ao da manchete, embora não tão relevante, ou seja, destaca 

– não um, mas alguns – fatos importantes considerados pelo jornal. Ou seja, entre as 

matérias jornalísticas oferecidas pela edição, algumas são selecionadas para serem 

indicadas na primeira página ou capa do jornal (...) as chamadas são formadas por 

um parágrafo e são distribuídas ao longo da primeira página do jornal, algumas 

acrescidas de fotos, outras não. Normalmente, funcionam como um pequeno lide 

[primeiras informações encontradas em um texto de notícia], trazendo o resumo das 

informações para o leitor e remetendo-o à página em que se encontra a cobertura 

mais extensiva (OLIVEIRA SANTOS, 2013, p. 95). 

 

Sendo assim, os elementos constitutivos de uma manchete prototípica são assim definidos: a) 

o texto principal, o título auxiliar/subtítulo e o lead (LAGE, 2004; CALDEIRA, 2007; 

SIMÃO, 2007). Já a típica chamada é composta de um título e de um texto-síntese 

(CALDEIRA, 2007) da notícia. Quanto menor o índice de prototipicidade (GEERAERTS, 

1997), maior a probabilidade de ser ter um gênero híbrido e, portanto, ―pseudomanchetes‖ e 

―pseudochamadas‖, sendo estas “reações discursivas aos desenvolvimentos midiáticos (pós-) 

modernos da segunda metade do século XX que muitas vezes foram descritos como 

‗heterogeneidades‘, ‗ecletismos‘, ‗fusões‘ ou ‗colagens‘‖ (MÜLLER, 2012, p. 86 apud 

OLIVEIRA, 2013, p. 172). 

 

Em seguida à identificação do gênero e das metáforas linguísticas e visuais, conforme já 

ressaltado na seção 4.2., a análise das capas será desenvolvida segundo arcabouço 

preestabelecido. De acordo com Cameron e Maslen (2010), é por meio da categorização das 

metáforas e da relação sistemática entre estas (subgrupos) e os seus referentes (macro 
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conceptualização) que se consegue desvendar as crenças, atitudes e valores de um 

determinado grupo social, ou seja, as representações cognitivas por trás da materialização 

linguística.   

 

Somados a isso, serão também contemplados os efeitos pragmáticos produzidos pelas capas 

analisadas, assim como a dimensão ideológica que tais chamadas e manchetes reverberam na 

sociedade e que, do mesmo modo, desta sofrem influência. Mais uma vez, ressaltamos que 

essas duas dimensões (a pragmática e a ideológica) são igualmente contempladas pelos 

pressupostos da Linguística Cognitiva, uma vez que essa área de conhecimento não 

dicotomiza a semântica da pragmática, nem a cultura da ideologia: todas essas instâncias da 

produção de sentidos fazem parte da cognição corporificada, socioculturalmemte situada 

(TURNER, 2001). 

 

Como já mencionado, o aspecto visual pode ser caracterizado como uma outra modalidade 

importante na constituição e análise do corpus da pesquisa, uma vez que é, na interseção 

dessas duas modalidades, que se constrói o sentido. Para Cienki (2010), 

 

a expressão e a comunicação multimodais são a norma. As palavras escritas podem 

ser vistas em um lugar específico, em geral em uma página com certo layout, que 

podem ser acompanhadas por imagens relevantes. Por isso, se a comunicação 

multimodal é a norma, faz sentido que metáforas também possam aparecer em 

múltiplas modalidades (CIENKI, 2010, p. 213).
 (92) 

 

Sendo assim, por não se poder conceber o mundo de forma monomodal, não há como se 

dissociar o signo linguístico do imagético na pesquisa linguística. Toda chamada ou manchete 

analisada deve, necessariamente, ter o aspecto visual da capa levado em consideração, pois, 

em muitos casos, o domínio alvo está presente na modalidade escrita e o domínio fonte, na 

modalidade visual, legitimando assim o caráter multimodal da metáfora. 

 

Dessa maneira, a análise dos dados dessa investigação está apoiada em um conjunto 

multifacetado, porém, acreditamos, teoricamente coeso, de conceitos e instrumentos 

metodológicos, que refletem a complexidade de nosso objeto de pesquisa e a natureza de 

nossos objetivos.  Ancorados neste arcabouço teórico-metodológico, procuraremos explorar 

                                                                 
(92)

Texto Original: Multimodal expression and communication is the norm. Written words are seen in a specific 

location, often on a page in a certain layout, and they may be accompanied by relevant images. […] Therefore, 

if multimodal communication is the norm, it makes sense that metaphors can also appear in multiple modalities. 
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nossas perguntas de pesquisa que, visam, em última análise, verificar como a linguagem 

metafórica verbal, em combinação com a visual, em um gênero específico, revelam e 

reproduzem representações sobre a mulher que, se não fortalecem, pelo menos, parecem 

dificultar o distanciamento dos valores da sociedade patriarcal, que ainda hoje parecem 

prevalecer em nossa sociedade, mesmo com  diferente roupagem.  

 

4.4. Análise dos Dados 

 

Neste capítulo, analisamos o corpus da pesquisa. Antes da análise, porém, é importante 

esclarecer que, mesmo havendo uma proposta de organização sistemática dos aspectos 

(linguístico-visuais, cognitivos, pragmáticos e ideológicos) abordados sobre cada capa, em 

alguns casos, essa pretensa ―compartimentação‖ é destituída em função de a questão 

ideológica, por exemplo, ser fluida e, assim, poder estar presente em outras seções da análise, 

já que o sentido é produzido em meio ao acionamento de todos os aspectos contemplados. A 

divisão da análise em tópicos é tão somente uma tentativa de estruturá-la operacionalmente e, 

dessa forma, explorar, mais criteriosamente, as perguntas de pesquisa (cf. seção 1.3.) que 

norteiam esta investigação. 

 

De igual modo, em meio à análise linguística, o recurso operacional dará espaço ao 

surgimento de representações cognitivas mais estáveis (VEREZA, 2013a), dentre as quais, 

não apenas metáforas conceptuais (LAKOFF e JOHNSON, 1980b [2002]), mas 

possivelmente também metonímias conceptuais (KÖVECSES e RADDEN, 1998), MCIs ─ ou 

Modelos Cognitivos Idealizados
(93)

 ─ (LAKOFF, 1987) e frames(94) (FILLMORE et al, 1992). 

 

Além disso, a questão da categorização do gênero textual e uma possível  intergenericidade 

(cf. seção 3.1.) serão igualmente contemplados ao longo da análise pelo fato de ser a 

―hibridização intergêneros‖ (KOCH e ELIAS, 2006), por exemplo, um fenômeno ―intencional 

(...) presente nos textos literários e nos não literários, especialmente aqueles que precisam 

diversificar seu modo de organização para atrair o público‖ (MARCUSCHI, 2010 apud 

OLIVEIRA, 2013, p.174). Para esta pesquisa, a análise do gênero e de seus elementos 

constitutivos ─ com possíveis hibridismos e formas menos canônicas ─ pode representar um 

                                                                 
(93) 

De acordo com Lakoff (1987), os MCIs (ou modelos cognitivos idealizados) são caracterizados como um 

conjunto complexo de frames distintos que representam conceptualmente a nossa forma de categorizar o mundo. 
(94) 

Neste trabalho, estamos entendendo frame como um conjunto de representações relacionadas a um domínio 

específico.  O frame ―saúde‖, por exemplo, envolve hospital, médicos, remédios, dentre outros.  
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meio de se legitimar não apenas a peculiaridade do jornal ao produzir notícia, como também o 

seu propósito comunicativo, especialmente ao evocar, de forma humorada, representações 

femininas naturalizadas em nossa sociedade.   

 

É importante salientar ainda que, o que denominamos aqui de ―chamada‖ e de ―manchete‖, 

costumam ser exemplares que se distanciam do protótipo desses gêneros (ROSCH, 1980). 

Isso porque as chamadas e manchetes do Meia Hora, que estamos considerando como 

―gênero‖, se diferenciam sobremaneira da noção canônica, presente em jornais de referência, 

podendo não ser caracterizados como tais. 

 

Com relação às suas capas, apesar de existirem posições divergentes, não as consideramos 

como gênero textual e, sim, como suporte, ou seja, como ―lócus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto‖ 

(MARCUSCHI, 2003, p. 8). 

 

CAPA 1 

 

  Figura: 16      Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação: 23/01/2010 
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I.) Análise da manchete e de seus elementos constitutivos  

 

Observando-se a capa 1 acima, percebe-se a questão da ―intergenericidade‖ (KOCH e ELIAS, 

2006; MARCUSCHI, 2006) como um traço bem marcado. Isso porque o enunciado ―Acusada 

de morte!‖ congrega elementos que são comuns tanto ao gênero manchete quanto ao gênero 

chamada.  

  

Como já mencionado, na seção 3.1.2., Oliveira Santos (2013) afirma que a manchete, 

diferentemente da chamada, apresenta um maior grau de importância acerca do fato noticiado 

e, por essa razão, a primeira costuma ser publicada como o título de maior destaque, na parte 

superior da capa. A manchete, de acordo com Lage (2004) e Simão (2007), é estruturada em 

três elementos: o título principal, o título auxiliar (ou subtítulo) e o lead (parágrafo com 

resumo da notícia). No que tange à chamada, conforme arrolado na seção 3.1., dois são os 

componentes: ―o título e a síntese da notícia‖ (SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 

2007, p. 26).  

 

Sendo assim, ―Acusada de morte‖ revela uma espécie de intercruzamento desses dois gêneros, 

pelo fato de ocupar grande parte da primeira página do jornal, como uma manchete 

prototípica, embora apresente um pequeno texto-síntese (SANTA CATARINA, 2006 apud 

CALDEIRA, 2007), típico de uma chamada, ao invés de um lead (LAGE, 2004). Além 

destes, o texto principal da notícia (SIMÃO, 2007) é antecedido de um texto menor, colocado 

no alto e à esquerda da suposta manchete, com fonte minimizada, mas que parece, assim 

como o texto principal, um apelo, uma chamada irreverente cuja função parece ser atrair a 

atenção do público leitor para o fato noticiado.  

 

Assim como ―Peso pesado!‖, ―Qual nome do filme?‖ tem uma função conativa, que apela 

para uma ação responsiva do leitor. O segundo exemplo, que guarda um caráter intertextual 

com a brincadeira de adivinhação que leva o mesmo nome, está inserido no elemento gráfico 

que, por si, é um convite à leitura da capa. 

 

Por essa razão, a notícia central, em negrito e em letras garrafais, será por nós, doravante, 

classificada como uma ―quasi-manchete‖, tendo seus elementos assim organizados: 
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ANTETÍTULO 

        

       ―QUASI-   

MANCHETE‖ 

       

      TEXTO-SÍNTESE 

 

              IMAGEM 

     

 ―Peso 

pesado!‖ 

   

    ―Acusada de morte!‖ 

―Durante briga, cintura 

de Kombi senta no 

marido filé de 

borboleta e mata o 

pobre coitado 

esmagado.‖  

  Submanchete: ―Qual o 

nome do filme?‖ 

Tabela 1 

 

Constatamos, assim, que o antetítulo, a ―quasi-manchete‖ e a submanchete, embora 

estruturalmente distintos, são elementos que convergem para a mesma função comunicativa: 

chamar a atenção do público leitor para a notícia. Esse apelo conjuga não apenas o dado 

imagético como também o teor linguístico da manchete. 

  

1.) O antetítulo: ―Peso pesado!‖ 

 

De acordo com Simão (2007), o antetítulo ―é uma pequena frase com cerca de cinco ou sete 

palavras no máximo. A sua função é a de introduzir a notícia e o tema desta para que o leitor 

compreenda de imediato de que se fala‖. Além disso, como já mencionado, o antetítulo está 

organizado, em tamanho relativamente minimizado, se comparado ao da manchete, no alto e 

à esquerda da notícia. No caso específico do Meia Hora, por este não se tratar de um jornal 

de referência, o objetivo do antetítulo é, em geral, o de preparar o leitor para a piada/notícia. 

 

Sendo assim, embora um pouco menos extensa que a descrita por Simão (2007), a expressão 

―peso pesado‖ (com apenas duas palavras) constitui o antetítulo analisado. Nela, observa-se 

uma referência ao índice de classificação do peso de lutadores tanto de lutas marciais mistas 

quanto de esportes de combate, como o boxe. De acordo com o site ―Wikipédia‖
(95), para ser 

enquadrado na categoria de peso pesado, o competidor precisa ter entre 93 kg e 120 kg. 

Embora tal categorização faça alusão a atletas que, em tese, têm hábitos alimentares 

saudáveis e cujas medidas se devem ao índice de massa muscular desenvolvido, tanto por 

treinos intensos, quanto por uma dieta balanceada, o mesmo ―peso pesado‖, ironicamente, é 

                                                                 
(95) 

Fonte:
 
www.wikipédia.com.br, acesso em  25/08/2015. 



126 
 

 

uma maneira chistosa de se referir a pessoas consideradas obesas ─ é na reelaboração do 

frame (FILLMORE et al, 1992) de luta que o humor é produzido. 

 

Um exemplo disso é o programa televisivo americano chamado The biggest loser, 

transmitido pela NBC, adaptado e exibido por diferentes países, cujo objetivo é  ―ajudar 

pessoas com excesso de peso, fornecendo uma casa, treinadores, nutricionistas e outros‖(96)
.
 

O vencedor do ―reality show‖
(97)

 é o participante que consegue atingir o menor peso. Na 

versão portuguesa, o programa ganha o título de ―Peso pesado‖, conforme se observa no 

logo:  

 

 

Figura: 17 

 

Pela figura 17, o tamanho avantajado das letras que compõem o nome do ―reality show‖, bem 

como a fita métrica que, nesse caso, faz alusão ao instrumento de checagem de medidas, 

frequentemente utilizado, metonimicamente, pelas pessoas que tentam emagrecer, são 

elementos representativos do enquadre ―obesidade‖. Dessa forma, entende-se que a proposta 

do programa não está vinculada, por exemplo, a fortes lutadores de boxe ou MMA
(98)

, mas a 

pessoas consideradas acima do peso que buscam emagrecer.  

 

Entretanto, na ―quasi-manchete‖ em questão, o epíteto ―peso pesado‖, atribuído à mulher 

obesa, parece ter sido usado para parodiar o universo dos lutadores que regulam seu peso com 

o dela. Além disso, o contraste entre a sua forma física e a de seu companheiro, 

metaforicamente constituída pelas expressões ―cintura de Kombi‖ e ―filé de borboleta‖, 

recupera a ideia da arena de embate entre atletas onde quem vence, normalmente, é o mais 

forte. Semelhantemente, no caso da ―quasi-manchete‖, o óbito do marido deveu-se justamente 

ao sobrepeso da mulher.  

 

                                                                 
(96) 

Fonte:
 
www.wikipédia.com.br, acesso em  25/08/2015. 

(97) 
Reality show é um tipo de programa televisivo cujo formato, de uma maneira geral, prevê o confinamento de 

pessoas, em um determinado espaço físico, sempre monitoradas por câmeras que transmitem o dia-dia dos 

participantes para diversos países do mundo. O objetivo principal é a premiação, em dinheiro, ao final do 

programa.      
(98) 

Do inglês, ―mixed martial arts‖ (artes marciais mistas) ─ www.wikipédia.org, acesso em 16/02/2016. 
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Nesse caso, seu ―peso pesado‖ abriga um significado literal (a mulher, alvo da notícia, é 

realmente pesada sem ser uma lutadora ―peso pesado‖) que opera na contramão da metáfora 

conceptual IMPORTÂNCIA É PESO. Em geral, expressões linguísticas geradas por ela, 

como ―peso pesado da economia‖ ou ―peso pesado da indústria‖, são utilizadas, muitas vezes, 

como jargões para caracterizar o alto nível de importância de alguém ou de alguma entidade. 

Sobre a notícia em questão, o fato de o peso da mulher ser supostamente o responsável pela 

morte do marido, além de uma situação sui generis, esse fator passa a ter uma importância às 

avessas, contribuindo, inclusive, para a depreciação e ridicularização da mulher retratada. 

 

Portanto, é interessante destacar que IMPORTÂNCIA É PESO não é, efetivamente, a 

metáfora que está sendo tratada. Além disso, como já mencionado, a expressão ―peso pesado‖ 

do antetítulo só deixa de ser literal em função da associação espirituosa que o jornalista faz 

entre a imagem da mulher e a de lutadores ―peso pesado‖ de algumas modalidades esportivas. 

Por conta disso é que a expressão linguística passa a ser metafórica, sendo esta classificada 

como situada, pontual e episódica (VEREZA, 2013 b), ou seja, uma metáfora que, mesmo 

ancorada em representações cognitivas estáveis, emerge em um acontecimento discursivo 

específico. 

 

2.) A ―quasi-manchete‖: ―Acusada de morte!‖ 

 

O que estamos tratando aqui como ―quasi-manchete‖ refere-se ao gênero ―manchete‖ de 

jornais de referência, pela semelhança no que diz respeito à dimensão (tamanho), ao realce 

(letras maiúsculas e negrito) e à disposição gráfica da notícia na primeira página, embora 

apresente-se menos prototípico por se tratar de um jornal de infotenimento (SANTOS, 2013) 

como o Meia Hora. 

 

Em um jornal convencional, o enunciado ―Acusada de morte‖ iria, provavelmente, remeter ao 

fato de que uma mulher foi formalmente acusada de cometer um homicídio, como se observa 

na manchete da figura 18 ―Mulher é acusada da morte do filho de 20 dias nos EUA‖, 

divulgada, em 06/03/2015(99)
. De acordo com a manchete online, uma mulher de 23 anos é 

acusada de homicídio involuntário pela morte do filho. A referência (à mulher específica) 

seria estabelecida anafórica e cataforicamente pela explicação ao nome da acusada, ou 

exoforicamente por uma fotografia com legenda: 
                                                                 
(99) 

Fonte: www.g1.globo.com, acesso em 25/08/2015. 
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Mulher é acusada da morte de filho de 20 dias nos EUA 
Corpo de criança foi encontrado em área pantanosa na Califórnia. 
Segundo a polícia, bebê morreu afogado ou de hipotermia. 

 

Samantha Green, de 23 anos, é vista durante audiência nos EUA nesta quarta-feira (4); ela foi acusada de 

homicídio involuntário pela morte do filho de 20 dias (Foto: The Sacramento Bee, Hector Amezcua/AP) 

 

Figura: 18                             Fonte:www.g1.globo.com                  Acesso: 16/07/2016 

 

Ao contrário do que se observa na figura 18, a ―quasi-manchete‖ do Meia Hora não informa o 

nome da suposta assassina, pois o que parece realmente estar em jogo, dentro do frame desse 

jornal, é a abordagem humorística da informação, que é desenvolvida pela sua relação com 

seus outros componentes. 

 

Em ―Acusada de morte‖, o efeito inusitado e humorístico se dá pelo trocadilho potencial 

presente no vocábulo ―acusada‖. Esse jogo de palavras só é possível porque a composição 

morfológica de ―a+cusada‖ forma um agrupamento fonológico em um continuum sonoro. 

Neste último caso, o vocábulo ―cusada‖(100) seria uma espécie de ―neologismo pontual‖
(101) (só 

para aquele contexto), seguindo o padrão derivacional como em ―facada‖, ―punhalada‖. No 

caso de ―a cusada‖, em vez de faca ou punhal, por exemplo, enfoca-se a parte da anatomia da 

mulher que, em si, já tem uma conotação pejorativa. 

 

       2.1.) A submanchete: ―Qual o nome do filme?‖ 

 

Sendo o Meia Hora considerado uma mídia de infotenimento (SANTOS, 2013), cuja função é 

informar, mas também entreter, o jornal parece já ter adquirido certa legitimidade na 

                                                                 
(100) 

Em uma afixação canônica, o termo ―cusada‖ deveria ter sido escrito com o grafema  z. 
(101) 

Um substantivo morfologicamente formado por um radical (o instrumento da agressão, letal ou não) e o 

sufixo ―-ada‖, que remete à agressão em si. Na expressão, o substantivo criado episodicamente é acompanhado 

por um determinante, ou seja, o artigo definido ―a‖ e estaria em relação morfológica e semântica com outros 

substantivos ─  facada, punhalada,  palmada, coronhada, dentre outros.    
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utilização de piadas que, de tão recorrentes, já se transformaram em uma espécie de marca 

registrada do periódico. No caso específico de ―Acusada de morte‖, esta serve como base para 

o trocadilho, criado pelo jornalista, para noticiar a incriminação de uma mulher pela morte do 

marido de forma grotesca, conforme já mencionado. 

 

Sendo a ―quasi-manchete‖ também o nome de um filme americano lançado em 2001, a 

criatividade do editor favoreceu a produção de um outro texto, chamado aqui ―submanchete‖.  

Isso porque, ao publicar informações sobre a morte de um homem franzino, supostamente 

assassinado pela mulher obesa, em condições que parecem surpreendentes e inacreditáveis, o 

jornalista lança a pergunta ―qual o nome do filme?‖ ─ em alusão às perguntas de adivinhação, 

também conhecidas como ―charadas‖, e que, provavelmente, fazem parte do conhecimento 

prévio de, pelo menos, parte do público leitor, por serem popularmente disseminadas. 

  

Ao pesquisar essa questão, no site de busca ―Google‖, por meio da entrada ―qual o nome do 

filme?‖, observam-se as múltiplas possibilidades de websites
( 102 )

 que tratam do gênero, 

identificando-se, dessa forma, a intertextualidade presente entre a ―submanchete‖, criada pelo 

jornalista, e as perguntas de adivinhação que caracterizam a brincadeira popular, como, por 

exemplo, as que se observam a seguir: 

 

(Piadas) Qual é o filme?  

 
Um homem aceitou um desafio de beber 1.000 latinhas de Coca-Cola de uma  

vez, ele tomou 999 latas e não agüentava mais.  

Qual o nome do filme? MIL SÃO IMPOSSÍVEL......Missão Impossível 

 
Um médico muito louco inventou um remédio que curava a dor antes mesmo dela aparecer.  

Qual o nome do filme? O EXTERMINA DOR DO FUTURO 

 
Um casal estava fazendo sexo, quando de repente, eles morreram. 

Qual o nome do filme? A ÚLTIMA CRUZADA 

 
Uma mulher se joga do décimo terceiro andar de um edifício e cai de bunda na  

cara de um homem e o mata.  

Qual nome do filme? A CUZADA DE MORTE.........Acusada de Morte 

 

Tabela 2                  Fonte: www.reinodosgifs.net                     Acesso: 25/08/2015 

 

                                                                 
( 102 ) 

Websites sobre charadas (acesso em 02/08/2015):www.oqueeoquee.com/qual-e-o-nome-do-filme; 

www.pianoeletronico.com.br/piadinhas/filmes.html;www.criancas.uol.com.br/piadas/nome-do-

filme.jhtm;www.piadas.com.br/piadas/nome-do-filme;www.piadasnet.com/piadas-de-qual-o-filme.htm. 
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3.)  Texto-síntese: ―Durante briga, cintura de Kombi senta no marido filé de borboleta e mata 

o pobre coitado esmagado.‖ 

       

O texto acima pode ser considerado um elemento importante que chancela a hibridização 

intergêneros, manchete e chamada, tornando ―Peso pesado! Acusada de morte! (...)‖ uma 

―quasi-manchete‖. Isso porque, como já observado, em jornais convencionais, esse seria o 

espaço destinado a um lead (LAGE, 2004; SIMÃO, 2007) norteador da notícia encontrada, 

em detalhes, nas páginas internas do jornal. Em um lead, conforme ditam manuais de técnicas 

do jornalismo, são esperadas respostas a seis perguntas-base: ―o quê, quem, quando, onde, 

como
 
e por quê‖ (ibidem).    

 

Entretanto, o texto em questão, que deveria ser do tamanho de um parágrafo, tem sua 

extensão reduzida a uma síntese, típica de outro gênero: a chamada jornalística. Além disso, 

em ―Durante briga, cintura de Kombi senta no marido filé de borboleta e mata o pobre coitado 

esmagado‖, encontram-se apenas três das seis respostas arroladas acima, corroborando, mais 

uma vez, a concepção de que se trata não de um lead e, sim, de um texto-síntese (SANTA 

CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007): ―quem‖(marido e mulher), ―quando‖ (durante 

briga) e ―como‖ (a mulher, supostamente, mata o marido esmagado ao sentar sobre ele). 

 

O que parece importar, nesse caso, não é a identificação nominal do ―marido‖ e da ―mulher‖, 

nem tampouco qualquer informação adicional sobre a vida pessoal de cada um. Por tratar-se 

de um jornal que visa construir a notícia com base em um tipo de humor, muitas vezes ácido, 

o fato em si ganha visibilidade, já que é através dele que o editor produz o efeito de sentido 

desejado.  

 

Por outro lado, em uma manchete prototípica de jornais de referência, é comum a 

identificação dos personagens, provavelmente, como uma maneira de se dar mais 

credibilidade à notícia, como o que se observa na seguinte manchete:  
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Figura: 19            Fonte: Jornal O Globo        Publicação: 01/04/2016 

 

Uma outra questão importante, que distingue o Meia Hora de outros jornais considerados de 

referência, é o fato de a notícia, veiculada pelo texto-síntese (ou texto resumo), em foco, ser 

construída por meio de expressões supostamente humorísticas, de efeito discursivo 

nitidamente preconceituoso. Isso, certamente, não aconteceria, pelo menos explicitamente, em 

manchetes de jornais de referência, mesmo sendo a escolha do léxico carregada de ideologias 

(van DIJK, 2003; FIORIN, 2003).   

 

Ao caracterizar a mulher como ―cintura de Kombi‖ e o seu marido como ―filé de borboleta‖, o 

jornalista procura, por um lado, do ponto de vista informativo, tornar a notícia mais crível 

para o leitor ─ somente uma mulher realmente obesa teria condições físicas de matar um 

homem esmagado, considerando-se que ele, por sua vez, estivesse muito abaixo do peso. Por 

outro lado, o uso de tais expressões linguísticas metafóricas, em consonância com outros 

elementos ─ a foto da mulher, o antetítulo (―Peso pesado!‖) o jogo metalinguístico da quasi- 

manchete (―Acusada de morte!‖) e o co-texto do texto-síntese (―Durante briga, ... senta no 

marido ... e mata o pobre coitado esmagado.‖) ─ contribuem para uma melhor compreensão 

da notícia. A foto do rosto da acusada pelo crime, em especial, é bastante representativa da 

maneira hiperbólica com que a ―quasi-manchete‖ da capa é desenvolvida:  
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Figura: 20 

 

Pode-se observar que o ―close‖ fotográfico em seu rosto, que procura salientar ainda mais o 

sobrepeso da mulher, parece ser uma estratégia jornalística com o intuito de contribuir para 

desenhar um ambiente mais verossímil acerca do dado linguístico fornecido pela notícia. 

Sendo assim, a criatividade da expressão ―Cintura de Kombi‖ ─ domínio bastante inusitado e, 

provavelmente, originado a partir de outros já convencionalizados para designar alguém que 

esteja acima do peso ─ apresenta ressonância na foto de capa da suspeita pela morte do 

marido.  

 

Com relação à convencionalidade dessa expressão na língua portuguesa, observa-se que, ao se 

fazer uma pesquisa pelo site de busca ―Google‖, as suas únicas ocorrências encontram-se na 

capa do próprio Meia Hora e na de um dicionário online. Nesse dicionário informal(103), cuja 

proposta é a de que os internautas enviem definições para os verbetes nele contemplados, 

encontram-se ―cintura de Kombi‖ e também ―rolha de poço‖ como sinônimos de ―jamanta‖, 

ou seja, ―pessoa de medidas avantajadas na região abdominal‖.  

 

Além dessas duas expressões, podemos constatar, no mesmo dicionário, duas outras que 

remetem à obesidade e que possuem estrutura e significado semelhantes à que é objeto de 

nossa análise: ―cintura de Fusca‖ e ―cintura de Volvo‖. Portanto, pela pesquisa realizada na 

internet, fica clara a baixa frequência de uso da expressão em análise, impossibilitando o 

consenso quanto à sua natureza (metáfora morta, criativa ou convencional). Assim, a 

categorização de ―cintura de Kombi‖ pode estar filiada a duas hipóteses: a de que seja uma 

expressão metafórica criativa, um metaforema ─ uma metáfora emergente ─ (CAMERON e 

                                                                 
(103)

Site do dicionário informal: http://www.dicionarioinformal.com.br (acesso em 13/08/2015). 
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DEIGNAN, 2006) ou uma metáfora morta ou ―adormecida‖ (CIENKI e MÜLLER, 2009) que 

estaria sendo ―acordada‖ ou ―reavivada‖ no ato linguístico. 

  

II.) Análise das representações cognitivas 

 

Pelas instanciações linguísticas, observadas no item I dessa análise, contemplam-se duas 

metáforas conceptuais que iluminam os dados linguísticos: MULHER É COISA e HOMEM É 

ANIMAL. No primeiro caso, o objeto-mulher é representado pelo viés de um veículo, 

ultrapassado e grosseiro, de função utilitária. As suas formas robustas e arredondadas 

(personificadas pelo substantivo ―cintura‖) são utilizadas na representação da figura feminina 

que, contrariamente ao que se verifica nessa ―quasi-manchete‖, costuma ser compreendida 

como objeto de desejo sexual masculino.  

 

É interessante ressaltar que, independentemente da categorização em relação à 

convencionalidade ou não da expressão ―cintura de Kombi‖, mencionada acima, esta pode ser 

analisada sob dois aspectos. Em primeiro lugar, o termo ―cintura‖ personifica o veículo 

conhecido como ―Kombi‖
(104)

, aproximando-o do domínio alvo, mulher. Considerando que 

uma Kombi tem um formato robusto
(105)

 e não curvilíneo (ou seja, uma forma ―reta‖), essas 

características acionam as representações cognitivas (ou frames) compartilhadas pela 

comunidade discursiva-leitora, levando à associação entre o seu contorno e a forma do corpo 

de uma pessoa obesa (sem cintura e robusta, como uma Kombi):  

 

                 Figura: 21    Fonte: www.google.com.br   Acesso: 25/08/2015 

 

                                                                 
(104) 

A Kombi foi um automóvel utilitário produzido pela Volkswagen. Foi fabricada ininterruptamente no Brasil 

de meados de 1956 até 18 de dezembro de 2013, quando por força de um decreto, os carros a partir de 2014, 

deveriam ser dotados de freio tipo ABS e possuir air-bag frontal duplo (para o condutor e passageiro do banco 

dianteiro). É considerada a precursora das vans de passageiros e carga (...) (cf. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Kombi, acesso em25/08/2015). 
(105)  

(...) sua construção robusta monobloco (sem chassi), suspensão independente com barras de torção, além da 

excêntrica posição do motorista no carro (sentado sobre o eixo dianteiro e com a coluna de direção praticamente 

vertical), o tornam um veículo simples e robusto, de baixo custo (...) (cf. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Kombi, acesso em25/08/2015). 
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Em segundo lugar, a representação feminina é feita, metonimicamente, por meio de parte do 

corpo da mulher: a cintura é determinante na caracterização da silhueta gorda ou magra da 

figura feminina. 

 

Além disso, as marcas linguísticas escolhidas reproduzem o padrão de beleza, culturalmente 

definido, às avessas. Isso porque tanto ―cintura de Kombi‖ quanto ―filé de borboleta‖ 

sinalizam antipadrões de beleza que a sociedade parece ter construído ao longo dos anos: a 

mulher gorda, hiperbolizada pela expressão ―cintura de Kombi‖, e o homem macérrimo, 

conceptualizado como um ―filé de borboleta‖. No caso dela, o sobrepeso lhe imputa uma 

representação de ―não desejada sexualmente‖, ao passo que a magreza do homem sinaliza 

falta de virilidade, principalmente em uma cultura em que a masculinidade é pontuada pela 

presença de músculos, como afirma Klein (1993): 

 

a mais tradicional e primitiva forma de ver a masculinidade se baseia na exibição da 

virilidade e da força física. Virilidade, proezas e outros atributos másculos 

demarcam um dos maiores eixos através do qual os homens se situam e classificam 

outros homens (KLEIN, 1993, p. 6 apud CECCHETTO, 2004, p. 79).  

 

Em se tratando da metáfora conceptual HOMEM É ANIMAL, esta produz duas instanciações 

no texto em foco, sendo uma o desdobramento da outra. Isso porque, mais do que 

simplesmente magro, deduz-se que o marido tenha um tipo franzino. Por essa razão, foram 

acionados traços não somente de uma borboleta (frágil, esquálida) na representação do 

homem. O caráter hiperbólico da metáfora é também sustentado pelo vocábulo ―filé‖, que, 

sendo este de borboleta, evoca a condição de extrema magreza e fragilidade, já que o filé é um 

tipo de carne mais macia e de espessura mais fina que as demais.  

 

Em relação aos domínios fonte evocados, podemos observar a presença dos frames 

imagéticos, mais específicos, mencionados (o da Kombi e o da borboleta) mas, sobretudo, a 

relevância dos frames, representações cognitivas que implicam avaliações depreciativas que 

remetem à estética da beleza feminina e da masculinidade. Esses serão discutidos mais 

adiante.  

 

Há de se mencionar os frames dos próprios gêneros explorados: da manchete (aqui 

caracterizada como ―quasi-manchete‖), do próprio jornal Meia Hora e das charadas, com base 

em trocadilhos, sobre filmes. Uma hipótese a ser levantada aqui é a de que, quanto mais o 
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leitor compartilha essas representações, suscitadas nas capas do periódico, maior tende a ser o 

seu efeito discursivo.  

 

III.) A dimensão pragmática: efeitos de humor 

 

De acordo com a análise linguístico-imagética da capa, pode-se observar a depreciação da 

mulher por meio do tom humorístico do jornal. Ao utilizar as metáforas linguísticas, em que a 

mulher é apresentada como uma ―cintura de Kombi‖, e o homem, ―um filé de borboleta‖, o 

Meia Hora parece promover a depreciação de cada um deles como antiexemplos de beleza e 

de virilidade, respectivamente. De acordo com Perks (2012), a teoria da superioridade sobre o 

humor está baseada, fundamentalmente, na depreciação do outro.  

 

Ao ironizar a mulher, através do uso da expressão metafórica ―cintura de Kombi‖, e ao 

debochar de sua forma física, com a criação de um antetítulo ―peso pesado‖ e de uma ―quasi-

manchete‖ como ―Acusada de morte‖, o editor faz uma clara referência à sua obesidade e, 

consequentemente, ao tamanho e peso de seus glúteos. Da mesma maneira, ao se referir ao 

homem como ―filé de borboleta‖ que, em função de sua extrema magreza, foi supostamente 

―esmagado‖ pela companheira, observa-se, mais uma vez, o uso do humor como mecanismo 

de depreciação do ethos do outro. Como vimos na seção 3.2., os filósofos antigos 

costumavam compreender as falhas humanas e o ridículo sob a égide do humor, embora o riso 

fosse considerado uma poderosa estratégia de controle social capaz de causar danos ao ethos 

do outro (PERKS, 2012). 

 

Entendendo-se que o riso é resultado de situações incompatíveis e que a metáfora é uma 

ferramenta retórica, semanticamente incongruente (KITTAY, 1987), esta contribui para a 

produção do humor como o que ocorre na ―quasi-manchete‖ analisada. Nela, ao ser humano é 

atribuída uma ―cintura de Kombi‖ que, por si, já é incompatível, uma vez que a cintura faz 

parte exclusivamente da anatomia humana. Há, portanto, uma personificação do automóvel. 

De igual modo, um homem não pode ser um ―filé de borboleta‖ e nem mesmo esse inseto ter 

a sua carne parca cortada em filé, como acontece com alguns peixes e mamíferos, por 

exemplo.  

 

Assim, o uso de um domínio fonte que hiperboliza um traço do domínio alvo, ou seja, a 

obesidade da mulher e a extrema magreza do marido, tem por objetivo a produção de humor 
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através da incongruência aí presente (DELABASTITA, 2004; KÖVECSES, 2015). Ressalta-

se também o uso irreverentemente humorístico de trocadilhos (como o observado em 

―acusada‖), e da referência intertextual a charadas sobre filmes (―qual o nome do filme?‖).  

 

IV.) A dimensão ideológica da manchete 

 

Como já mencionado no capítulo introdutório desta investigação, uma breve leitura das capas 

do Meia Hora sugere diferentes conceptualizações da mulher (como coisa/máquina, comida, 

animal, e seu corpo como território), embora a maioria delas pareça convergir para um mesmo 

ponto: a sua depreciação. Em se tratando, especialmente, da ―quasi-manchete‖ acima, a 

mulher parece ser conceptualizada como máquina, já que, ao ser caracterizada como ―Cintura 

de Kombi‖, a sua representação é feita por meio do veículo automotivo que a nomeia.  

 

Em nossa sociedade, ser considerada ―gorda‖ e, portanto, fugir à ditadura da beleza de corpos 

definidos parece constituir mais uma característica que leva a mulher a ter a sua imagem e seu 

papel social diminuídos:  

 

na nossa sociedade há uma atribuição de valor à beleza física feminina que não parte 

apenas dos homens, mas que é também introjetada pelas mulheres.(...) a beleza 

figura como um valor central feminino para as próprias mulheres, de tal maneira que 

passa a ser digno de inveja – e isso sugere sua importância para formação destes 

selves (...) de forma geral, a beleza ―invejada‖ é aquela que mais se aproxima de um 

ideal compartilhado. Esse ideal, no mais das vezes, baseia-se em algum padrão 

estético legitimado socialmente, algo como uma espécie de ―acordo hegemônico‖ 

sobre o belo, e que tem poder de instituí-lo como tal. Contemporaneamente, o 

principal aporte desta legitimação é a mídia: cinema, teatro, televisão, publicidade, 

revistas e internet são ferramentas fundamentais para construção social da beleza, na 

medida em que legitimam, divulgam, e ensinam este ideal (além de criticarem o seu 

oposto, à vezes de maneira cruel) (...) na sociedade brasileira, com pequenas 

variações, os padrões estéticos que disputam a supremacia nas ferramentas da mídia 

da beleza resumem-se fundamentalmente em dois: o primeiro é representado pelas 

mulheres magérrimas (...) o segundo padrão comumente associado às brasileiras, é 

representado pelas ―saradas‖ e/ou ―gostosas‖ (...)  (CAMPOS, 2010, p. 20, 21). 

 

Apesar disso, só o fato de ser mulher ─ bonita ou feia, gorda ou magra, alta ou baixa ─ parece 

requisito suficiente para condená-la à mesma sentença. E a manchete de um jornal, por sua 

função e representatividade na sociedade, atua como um ―porta-voz‖ de todo um sistema de 

valores (CHARTERIS-BLACK, 2005) revelado, nesse caso especificamente, por meio de 

metáforas conceptuais materializadas em expressões linguísticas metafóricas.      
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―Cintura de Kombi‖, por exemplo, pode ser entendida como um domínio físico da experiência 

social e psicológica (LAKOFF e JOHNSON, 1999), que transforma uma mulher acima do 

peso em objeto grotesco e assexuado, sendo, portanto, a escolha lexical capaz de evocar a 

ideologia dominante (KITIS e MILAPIDES, 1997). Pelo discurso do Meia Hora, então, é 

possível se ter acesso a padrões sociais, culturais e ideológicos (CAMERON e MASLEN, 

2010) a respeito da figura feminina que subjazem suas capas tão peculiares. 

 

Como já mencionado, a ―quasi-manchete‖ em questão, diferentemente da maioria que trata a 

figura feminina como objeto de desejo, evidencia um apelo sexual às avessas. A sua 

conceptualização metonímica, pelo viés de uma ―cintura de Kombi‖, e de uma parte de sua 

anatomia, somada ao elemento visual (a foto da mulher), ao trocadilho presente na manchete 

(―acusada de morte‖) e ao co-texto subsequente no subtítulo (―... senta no marido filé de 

borboleta e mata o pobre coitado esmagado‖) deixam clara a intenção do jornalista: provocar 

humor pela depreciação da mulher e, neste caso específico, do homem não viril. 

 

Entretanto, para que o propósito comunicativo seja alcançado (SWALES, 1990), é necessário 

que o leitor acione um conjunto de representações cognitivas compartilhadas e que são 

necessárias para ―a construção do sentido figurado na linguagem em uso‖ (VEREZA, 2013a, 

p. 115), ou seja, os chamados frames. Sem esse acionamento, não se consegue estabelecer o 

sentido figurado, porque não se tem a compreensão do domínio fonte que traz à tona uma 

série de aspectos semânticos, socioculturais e ideológicos.  

 

Em ambos os casos, em que se entende a mulher pelo viés de uma ―cintura de Kombi‖ e o seu 

marido, pelo de um ―filé de borboleta‖, é provável que o leitor acione outras metáforas 

conceptuais mais básicas, como as que trazem a mulher representada por algo extremamente 

robusto e o homem pela delicadeza de um animal frágil, dado ao sobrepeso da primeira e à 

extrema magreza do segundo. Nesses dois exemplos, a mulher e o homem são 

conceptualizados de maneira diferente: a primeira tem a sua imagem associada à de um ser 

inanimado (MULHER É COISA) e o segundo, à de um ser animado (HOMEM É ANIMAL). 

 

A aparente incoerência presente no relacionamento entre um ser inanimado e um animado, 

dentro do frame ―briga conjugal‖, caracteriza a figura feminina como um ser de natureza 

inferior (inanimado) que, ainda assim, é capaz de matar o outro (animado). Na verdade, ela é 

vilanizada, não necessariamente, pelo viés da morte do marido, mas pelo aspecto do seu 
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sobrepeso, uma vez que, de fato, ela não exerce qualquer poder sobre o outro. Apesar de 

pender sobre ela a acusação por tal assassinato, a mulher é ridicularizada pela forma grotesca 

com que a notícia é veiculada, semelhantemente ao que acontece em um freak show (show de 

horror). 

 

Tendo como base uma ideologia patriarcal e machista (CHAUÍ, 1985), a mulher é duplamente 

inferiorizada pelas representações hiperbólicas que são construídas, tanto em relação a ela 

mesma quanto em relação a seu parceiro: ela não é apenas gorda e ele não é apenas magro. 

Ela é extremamente gorda e ele, ―surpreendentemente‖ magro. Além de ser constituída como 

um ser inanimado, que por hipótese, deveria ser manipulado por outro animado, são atribuídas 

a ela apenas características pejorativas relacionadas à agressividade, ao antipadrão de beleza, 

à dominação do mais fraco e ao grotesco.  

 

CAPA 2 

 

 

Figura: 22     Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação: 13/07/2012 
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I.) Análise da chamada e de seus elementos constitutivos  

 

Embora, de acordo com Santa Catarina (2006 apud Caldeira, 2007), o gênero ―chamada 

jornalística‖ apresente um título e um texto-síntese, como elementos constitutivos (cf. seção 

3.1.), essas pequenas manchetes
(106)

, que se multiplicam na capa do jornal com ou sem fotos 

(OLIVEIRA SANTOS, 2013), podem apresentar um outro item: o antetítulo. Este, localizado 

no alto e à esquerda do título, apesar de grafado com uma fonte menor, costuma ser menos 

formal, mesmo em um jornal de referência, e tem como objetivo chamar a atenção do leitor 

para a notícia em destaque, como o que se observa a seguir: 

 

 

                                  Figura: 23                  Fonte: O globo            Acesso: 21/01/2016 

 

 

 

 

                                                                 
(106)

Independentemente do tipo de tabloide, de referência ou de infotenimento (SANTOS, 2013), a diagramação 

(tipo, tamanho e realce da fonte) e a disposição dos elementos que compõem, tanto as manchetes quanto as 

chamadas, são basicamente da mesma natureza. 
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 Em uma chamada prototípica, como a de O Globo, os elementos estão assim distribuídos: 

              

ANTETÍTULO 

          

          TÍTULO 

                     

                   TEXTO-SÍNTESE 

―Em busca da 

cura.‖ 

―Estudo mapeia o vírus 

zika em 3D.‖  

―Primeiro retrato tridimensional em alta 

resolução pode revelar os pontos fracos 

do vírus zika e acelerar o 

desenvolvimento de vacina e remédios 

contra a doença, revela Ana Lúcia 

Azevedo.‖ 

                                              Tabela 3 

 

Em se tratando do jornal Meia Hora, a utilização do antetítulo parece frequente, graças à 

função que este exerce no gênero de mesmo nome: chamar a atenção do público leitor para o 

fato noticiado, podendo ser considerado, por isso, um instrumento para a produção da piada. 

Sobre essa questão, ―Ele bota fogo nelas!‖ cumpre  seu papel, antecipando a matéria 

jornalística com irreverente trocadilho, a ser analisado ainda nesta seção. ―Lugar de mulher é 

no tanque, dizem as fãs de Seedorf‖, de igual modo, pode ser caracterizado, apesar de sui 

generis, como um título que se harmoniza com a proposta e o frame do jornal. 

 

Entretanto, ―Eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse tanquinho!‖, suposta declaração dada 

pela ―mulher-fruta‖
(107) 

, personagem encarnado pela modelo da foto, desconstrói, em parte, o 

gênero chamada, transformando-o, nesse caso, em uma ―quasi-chamada‖(designação nossa). 

Isso porque, em vez de um texto-síntese, tem-se uma espécie de legenda, provavelmente, 

criada pela equipe de jornalistas, para gerar efeitos de humor.  

 

Sendo assim, com esse exemplo, pode-se dizer que o Meia Hora promove uma quebra de 

regularidade de gênero (CHARAUDEAU, 2010), ao subverter a relativa estabilidade dos 

enunciados, defendida por Bakhtin (2011), ―brincando‖ não apenas com a notícia, como 

                                                                 
(107)

 ―Mulher-fruta‖ foi um termo cunhado socialmente para designar, metonimicamente, todas as mulheres 

―fogosas‖, ou seja, que têm muito apetite sexual, e que possuem algum atributo físico que, de certa forma, faça 

alusão a alguma fruta. A da foto tem o nome artístico de Renata Frisson e seu codinome é ―Mulher Melão‖, 

possivelmente, pelo tamanho avantajado dos seios. A expressão ―mulher-fruta‖, e seus derivados, são coerentes 

com a metáfora conceptual MULHER É COMIDA. 
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também com o próprio gênero. Portanto, a ―quasi-chamada‖ em foco apresenta a seguinte 

configuração:   

 

ANTETÍTULO          TÍTULO        LEGENDA         IMAGENS 

―Ele bota fogo 

nelas!‖ 

―Lugar de mulher é 

no tanque, dizem 

fãs de Seedorf.‖  

 

     

 

                                           Tabela 4 

 

1.) O antetítulo: ―Ele bota fogo nelas!‖ 

 

Com ―Ele bota fogo nelas!‖, o jornalista procura gerar um duplo sentido baseado no 

conhecimento prévio de, pelo menos, parte de seu público leitor. O apelo sexual, representado 

pela expressão acima, que significa incitar a libido, o desejo sexual de uma pessoa, pode ser 

foneticamente percebido também pelo próprio nome ―Botafogo‖, em referência ao time de 

futebol do Rio de Janeiro.   

 

O trocadilho criado entre o sintagma verbal (―bota fogo‖) e o nome do time carioca 

(―Botafogo‖) só é reconhecido por leitores que já tenham o conhecimento de que Seedorf, o 

jogador que aparece na capa, jogava no clube de futebol à época da publicação da ―quasi-

chamada‖. O jogo de palavras é ratificado pelas imagens do jogador, ao exibir 

involuntariamente a sua barriga ―sarada‖, e da ―mulher-fruta‖, ao insinuar trejeitos sensuais. 

 

2.) O título: ―Lugar de mulher é no tanque, dizem fãs de Seedorf.‖ 

 

O título da quasi-chamada, apesar de jocoso, resgata um passado não muito distante em que a 

mulher tinha, nas tarefas domésticas, a sua principal atividade diária. Isso porque, em uma 

sociedade essencialmente patriarcal, o trabalho feminino, remunerado fora de casa, era algo 

inconcebível, já que o papel de provedor deveria ser delegado única e exclusivamente ao 

homem.  

 

Sendo assim, o lugar da mulher poderia ser qualquer um, o tanque ou o fogão ─ metonímias 

do trabalho doméstico ─ , desde que dentro dos limites do lar. O título acima é uma paródia, 
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portanto, sobre esse tempo, já que, ao se fazer uma análise dos elementos que compõem toda 

a ―quasi-chamada‖ (―Ele bota fogo nelas!‖, ―Eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse 

tanquinho‖, as imagens), é possível observar a atitude sexualmente proativa da mulher, jamais 

aceita no passado recente e, em muitos contextos, até os dias de hoje. Somado a isso também, 

há o fato de haver uma  

 

cobrança relativa a masculinidades e feminilidades hegemônicas, que condizem com 

padrões rígidos de dominantes/dominadas, [que]entra em conflito com a atual 

necessidade de igualdade ente gêneros , requerida pelas mudanças nas configurações 

familiares em função, por exemplo, de demandas econômicas e do movimento 

feminista.(CORTEZ, 2006, p.2). 

 

Apesar de utilizar o cenário familiar, o editor, ironicamente, promove a inversão dos papeis de 

subordinação da mulher e de dominação do homem ─ nesse caso, dizer que ―lugar de mulher 

é no tanque‖, tendo em vista o cunho sexual que subjaz a notícia, parece não ferir o novo 

status quo que a figura feminina adquiriu após os movimentos feministas (SANTOS, 2011). 

A semelhança entre a barriga ―talhada‖ do jogador com as ondulações de um tanque é o mote 

da chamada que sinaliza para a contradição imputada pela expressão ―lugar de mulher é no 

tanque‖. Tal contradição é devida aos novos rumos que a sociedade vem tomando no ―sentido 

de empoderar as mulheres, ainda excluídas dos sistemas de produção, e aumentar suas 

possibilidades e seu poder de escolha, ou seja, sua autonomia‖ (CORTEZ, 2006, p. 2). Assim, 

novos papeis sociais vão sendo redefinidos, transformando homens em objetos e mulheres em 

agentes. 

 

      3.) Legenda: ―Eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse tanquinho.‖ 

 

É interessante observar que, na chamada acima, o corpo editorial fez uso de um recurso pouco 

comum, por exemplo, em jornais de referência (cf. seção 3.1.): uma legenda com a pretensa 

fala da ―Mulher Melão‖, Renata Frisson, personagem que costuma ilustrar as capas do Meia 

Hora com certa recorrência.  

 

Apesar de se tratar de uma pequena digressão, ainda que oportuna, por dizer respeito à 

importância da imagem da mulher na sociedade brasileira, destacamos a pesquisa realizada 

por Costa (2010) acerca das celebridades midiáticas mais noticiadas nas capas do Meia Hora. 

Segundo o autor, a investigação foi realizada com base em uma amostragem aleatória, 

formada por 51 capas do referido jornal, em que se fez um levantamento qualitativo e 
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quantitativo do número de vezes que tais celebridades, agrupadas por ele, em diferentes 

categorias, estamparam as capas do periódico.  

 

Em sua pesquisa, é possível observar que ―Mulher Melão‖ é cotada entre as que, 

frequentemente, são notícia de capa do Meia Hora, de março a junho de 2010, sendo 

enquadrada na categoria ―celebridades da música‖, outra atividade exercida por Renata 

Frisson. Eis a tabela com os resultados (COSTA, 2010, p. 27):   

 

Nome Nº de aparições 
% em relação ao total da 

categoria 

% em relação ao total 

geral 

Valesca Popozuda 3 15,78% 2,25% 

Roberto Carlos 3 15,78% 2,25% 

Mulher Melão 1 5,26% 0,75% 

Cláudia Leitte 1 5,26% 0,75% 

Buchecha 1 5,26% 0,75% 

Vânia Love 1 5,26% 0,75% 

Zeca Pagodinho 1 5,26% 0,75% 

Dudu Nobre 1 5,26% 0,75% 

Daniel 1 5,26% 0,75% 

Fábio Junior 1 5,26% 0,75% 

Fiuk 1 5,26% 0,75% 

Ivete Sangalo 1 5,26% 0,75% 

Jorge Aragão 1 5,26% 0,75% 

Mulher Jaca 1 5,26% 0,75% 

Os Hawaianos 1 5,26% 0,75% 

                                                       Tabela 5 

 

É importante destacar que, com exceção dos homens listados acima e das cantoras, Cláudia 

Leitte e Ivete Sangalo, Valesca Popozuda, ―Mulher Melão‖ e ―Mulher Jaca‖ parecem ter na 

música uma espécie de pretexto para se lançarem como celebridades do funk, escamoteando, 

possivelmente, a sua principal faceta: a sensualidade. Vânia Love, como modelo e 

personagem conhecida em desfiles de escolas de samba, cumpre o mesmo propósito.  

 

Sendo assim, a alcunha de ―celebridade‖, nesse caso, deve-se, essencialmente, ao fato de 

serem mulheres que veiculam forte apelo sexual, principalmente, pela intensa valorização que 

promovem de seus corpos. Por essa razão, abrem um lastro de possíveis representações, 

evocadas e ratificadas pela mídia, que estão presentes nos discursos sobre cada uma delas. 

Essa equivocada forma de liberdade sexual pode representar, inclusive, o reforço do 
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pensamento machista, que transforma a mulher em objeto de desejo, este estampado, por 

exemplo, em frases retiradas do site ego(108): 

 

―Fantasiada de fogo, Valesca Popozuda bota seus 69 cm de coxa para...‖ 

―Valesca Popozuda põe 550 ml de silicone no bumbum, informa jornal...‖ 

―Valesca Popozuda faz farra na banheira em gravação de programa...‖ 

―Mulher Melão mostra marquinha de biquíni...‖ 

―Mulher Melão sensualiza de lingerie rendada...‖ 

―Mulher Melão dá bom dia de calcinha e sutiã exibindo a marquinha...‖ 

―Vânia Love, irmã do jogador Wagner Love, fica loira...‖ 

―Vânia Love mostra os ―pernões‖ no vestiário da academia...‖ 

―Vânia Love mostra corpão em catálogo de grife...‖ 

―Depois de mudar o visual, Mulher Jaca posta foto estudando...‖ 

           ―Em dia de malhação, Mulher Jaca mostra pernas modeladas com gel...‖ 

           ―Mulher Jaca comemora boa forma e posa de shortinho para fotos...‖ 

 

É interessante observar que as frutas parecem estar imageticamente relacionadas a alguma 

parte do corpo feminino que se sobressai por seu tamanho ―avantajado‖, exacerbando o apelo 

sexual da mulher-fruta. 

 

Em ―Eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse tanquinho‖, o jornalista parece reforçar o 

caráter libidinoso, já naturalmente imbricado na representação da ―mulher-fruta‖ em nossa 

sociedade, encontrando um meio humorístico para corroborar não apenas a proposição verbal 

―Lugar de mulher é no tanque‖, como também a visual: 

                                                                 
(108) 

Fonte: www. ego.globo.com, acesso em 18/03/16. 
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                       Figura: 24                                                       Figura
(109)

: 25 

                                

A figura 24 acima, destacando a barriga de Seedorf, por assemelhar-se às ondulações de um 

tanque, e por ser este um objeto (―tanque de lavar roupa‖) metonimicamente vinculado ao 

universo feminino, apresenta os ingredientes necessários para a criação da metáfora 

imagética, comprovando-se, assim, a importância da imagem na construção da mensagem. 

 

Não apenas a construção da mensagem, mas, sobretudo, do humor, que, nesse caso, pode ser 

entendido como elemento constitutivo do frame do jornal. Em se tratando do Meia Hora, a 

presença do dado imagético parece corroborar essa que tende a ser uma das mais importantes 

funções comunicativas do periódico ─ o entretenimento. Na ―quasi-chamada‖ analisada, a 

imagem da barriga ―sarada‖ do jogador funciona como peça-chave para a percepção da 

―piada‖ que, subliminarmente, aponta para a relação metonímica entre objetos domésticos e a 

mulher e, esta com seu lar, em uma trama estigmatizadamente simbiótica que pode ser 

identificada, nesse caso, ao eliminarem-se as fotos do jogador e a fala da mulher a respeito do 

craque, criada pelo jornalista para produzir humor. 

 

Mais uma vez, o signo imagético é usado como recurso para a construção do significado do 

texto e, mais do que isso, ele é o responsável pela produção da metáfora linguística(110) e do 

humor. Sem a imagem da barriga de Seedorf (jogador de futebol do time do Botafogo na 

época da chamada jornalística), a metáfora pretendida desaparece automaticamente e, 

                                                                 
(109) 

Fonte: www.google.com.br. Acesso: 27/08/2015 
(110) 

A metáfora, já convencionalizada, é acionada pelo trocadilho presente na associação entre um tanque de 

roupas e a expressão ―barriga tanquinho‖. 
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consequentemente, o seu tom jocoso. O signo imagético, nesse caso, é o responsável pela 

sustentação da metáfora, já que é altamente motivado pela semelhança entre a barriga 

―malhada‖ do jogador e o formato de um tanque para a lavagem de roupas.  

 

O uso da imagem, nesse caso, pode ter como objetivo explorar ou ―acordar‖ a metáfora 

(CIENKI e MÜLLER, 2009), já bastante convencionalizada pela expressão ―barriga 

tanquinho‖, presente não apenas no universo masculino, como, também, no feminino: 

 

 

   Figura: 26                    Fonte: www.google.com.br            Acesso em 22/03/2016  

 

Desse modo, tem-se a barriga do atleta como o alvo e a imagem de um tanque como a fonte, 

constituindo-se, assim, uma metáfora visual do tipo contextual (FORCEVILLE, 1996, 2008), 

uma vez que essa parte do corpo de Seedorf só é metaforizada por conta do contexto da 

chamada. As chamadas, portanto, atuam como recurso de ―metaforização‖ (DIENSTBACH, 

2015), pois ativam a figuratividade da expressão já ―adormecida‖ pela convencionalidade. 

 

II.) Análise das representações cognitivas 

 

A metáfora imagética (FORCEVILLE, 2008), ―barriga é tanque‖, no contexto do discurso, 

transforma o homem, de formas físicas bem definidas, em ser inanimado igualmente em razão 

da metonímia presente (PARTE DO CORPO PELA PESSOA), ou seja, é a barriga bem 

―definida‖ que transforma o homem em objeto do desejo feminino (HOMEM É OBJETO 

SEXUAL). Esse ―cirandar‖ de posições sociais entre homens e mulheres (vislumbrado ao 

longo das análises realizadas), assim como a incongruência entre a ―barriga‖ ─ elemento 

natural ─ e o ―tanque‖ ─ construído por mão humana ─ (KÖVECSES, 2015), contribuem 

para a irreverência da ―quasi-chamada‖.  
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No que tange às posições sociais, por meio das metáforas conceptuais que iluminam a notícia, 

ou a maneira como a informação é construída, observa-se que tanto o homem como a mulher 

são conceptualizados como objetos de diferentes funções. Em se tratando do homem, este é 

―coisificado‖ a fim de satisfazer o desejo sexual feminino, já que a chamada coloca luz sobre 

a parte do corpo masculino que, em geral, pode ser considerada um ―fetiche‖ para o universo 

feminino. No caso da mulher, o seu caráter inanimado é evocado pelo conteúdo linguístico da 

chamada em que, supostamente, as fãs de Seedorf declaram ser o tanque ―lugar‖ de mulher 

em clara associação à imagem da barriga do jogador. 

 

Dessa maneira, a figura feminina fica atrelada, de forma restrita, ao universo doméstico e 

familiar como uma espécie de parte integrante desse mesmo ambiente. O uso da expressão 

―lugar de mulher é no tanque‖ faz alusão a outras formas de ―aprisionar‖ a mulher ao seio da 

família e cuja intertextualidade contribui para transformá-la em utensílio doméstico: ―lugar de 

mulher é na cozinha‖, ―lugar de mulher é pilotando fogão‖. 

 

É interessante destacar que a foto de Renata Frisson, sutilmente sensual e provocante, 

contradiz, de certa forma, a conceptualização da mulher, veiculada pela expressão linguística 

observada acima, como ser inanimado e passivo. Nela, percebe-se a mudança de perspectiva, 

pelo fato de a figura feminina estar associada à pró-atividade na conquista amorosa e sexual:  

 

 

Figura: 27 

 

É a conjunção entre a imagem do jogador, captada no momento em que sua barriga fica em 

evidência, e a da ―mulher-fruta‖,
 de apelo sexual, que outra mensagem é elaborada e ratificada 

conjuntamente com os signos linguísticos periféricos, como em ―Ele bota fogo nelas!‖ (jogo 
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metalinguístico envolvendo o fato de Seedorf ser um atleta do Botafogo e de estimular a 

libido nas mulheres) e ―Eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse tanquinho‖ (metonímia 

relativa à parte do vestuário feminino ─ ROUPA ÍNTIMA PELA PARTE DO CORPO QUE 

COBRE), fazendo, nesse contexto específico, alusão a ritos eróticos. Em ―Ele bota fogo 

nelas‖, novamente, a mulher é transformada em objeto sexual, e, neste caso, pode-se 

identificar a metáfora conceptual DESEJO SEXUAL É CALOR, também observada em 

expressões como ―mulher quente na cama‖, ―mulher fogosa‖, dentre outras.  

 

O jogo metalinguístico em questão, relacionado aos elementos visuais e ao suposto 

comentário da ―mulher-fruta‖, que corporifica a metáfora conceptual MULHER É COMIDA, 

veiculam a inversão dos papeis sociais em que a mulher assume a posição de ―caçadora‖/ 

―dominadora‖ da relação, levando-se à identificação de outra representação da figura 

feminina. Nesse caso, pelos mapeamentos, é possível conceptualizá-la também como animal 

selvagem (RODRÍGUEZ, 2009), naturalmente livre, o que, por outro lado, pode ser 

considerado degradante, além de ameaçador à hegemonia dominante, sob o ponto de vista 

social, cultural e ideológico. 

 

Por essa razão, o que a sociedade, ainda de base patriarcal, prevê como normalidade está na 

contramão do que é evocado na capa do jornal. A visão estereotipada da mulher ―selvagem‖ 

como libertina sugere que o ―normal‖ ou o ―desejável‖, segundo o padrão dominante, seja a 

sua representação pelo viés de um animal doméstico, sugerindo, com isso, que ―a mulher deve 

estar confinada no ambiente familiar‖(111) (RODRÍGUEZ, 2009, p. 83).  

 

III.) A dimensão pragmática: o humor 

 

Como vimos anteriormente, MULHER OBJETO (doméstico) e HOMEM OBJETO (sexual) 

são duas importantes representações cognitivas, presentes na ―quasi-chamada‖ analisada, 

usadas em uma espécie de jogo discursivo para produção do humor, este deflagrado por meio 

da inversão ou do desequilíbrio das posições de poder.  De acordo com Travaglia,  

 

o humor é uma atividade ou faculdade humana cuja importância se deduz de sua 

enorme presença e disseminação em todas as áreas da vida humana, com funções 

que ultrapassam o simples fazer rir. Ele é uma espécie de arma de denúncia, de 

                                                                 
(111) 

Texto original: […] the fact that women are presented as domestic or livestock animals might suggest that a 

woman‟s place should be confined to the domestic arena. 
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instrumento de manutenção do equilíbrio social e psicológico; uma forma de revelar 

e de flagrar outras possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais ou 

culturais que nos cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios (TRAVAGLIA, 

1990, p. 55). 

 

Sendo assim, é na conceptualização do homem, como objeto de desejo sexual da mulher, que 

se observa, mormente, o caráter humorístico da notícia, uma vez que os ―elementos próprios 

de uma classe ou grupo social, que aparecem normalmente caricaturados‖ (TRAVAGLIA, 

1992, p. 61), estão aí desconstruídos, assim também como se pode observar na charge de 

Miguel Paiva, publicada em O Globo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 28 

 

Nesse caso, a mulher, normalmente conceptualizada como comida, passa a ser a dominadora 

da conquista amorosa, quem subjuga o homem a seus mandos e desmandos, e subverte o 

pensamento hegemônico que, normalmente, enquadra a figura feminina não apenas como 

utensílio doméstico, mas também como objeto sexual passivo.  

 

Por outro lado, talvez seja relevante observar que a escolha do termo ―brigadeiro‖ não parece 

ser aleatória, uma vez que remete a um tipo de comida saborosa que, nesse caso, é o elemento 

essencial à deflagração do humor, ao ―acordar‖ a metaforicidade já largamente 

convencionalizada de ―comer‖. 

 

Como já foi discutido aqui, de acordo com Perks (2012), a superioridade, ou seja, a relação 

assimétrica de poder, constitui uma questão importante na produção do humor. Assim sendo, 

tanto ―lugar de mulher é no tanque‖ quanto ―eu lavaria todas as minhas calcinhas nesse 
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tanquinho‖ são frases de efeito, criadas pelos redatores do Meia Hora, com o objetivo de 

suscitar o riso no leitor. O efeito humorístico, por sua vez, é produzido na incongruência 

presente na inversão desses papeis de poder: ora é o homem o dominador, e a mulher objeto 

de uma trama patriarcal (MULHER É OBJETO DOMÉSTICO), ora é a mulher quem o 

subjuga, ao coisificá-lo como objeto de seu desejo (HOMEM É OBJETO SEXUAL). 

 

De uma maneira geral, o humor é deflagrado ao se atribuir, à mulher, o papel de um utensílio 

doméstico, assim como à barriga do jogador, as formas de um tanque de roupas, recuperando-

se o trocadilho (―tanque versus tanquinho‖), motivado pela expressão metafórica ―barriga 

tanquinho‖, esta em franco processo de convencionalização.  

 

O trocadilho acima, juntamente com o efetuado em ―bota fogo nelas‖, representa um recurso 

metalinguístico bastante utilizado no gênero piada(112)
 (TRAVAGLIA, 1992) em função do 

efeito humorístico que produz. Como se observa, este recurso, igualmente presente nas capas 

do Meia Hora, corrobora o caráter de infotenimento (SANTOS, 2013) do jornal.  

 

Além de trocadilhos, segundo Kövecses (2015, p. 135), muitas são as polaridades 

contrastantes que levam ao riso, dentre elas, a oposição entre o que é natural e o que é 

construído pela mão humana ─ incompatibilidade esta presente na ―quasi-chamada‖ analisada  

─  em que a barriga de Seedorf é representada por meio do tanque de roupas. 

  

IV.) A dimensão ideológica 

 

Nesta ―quasi-chamada‖, como já mencionado, as expressões linguísticas, utilizadas para 

provocar o riso no leitor, são nutridas, basicamente, por duas metáforas conceptuais-chave: 

MULHER É OBJETO (doméstico) e HOMEM É OBJETO (sexual). Com isso, é possível 

descortinar certos conceitos que, contraditoriamente, parecem reger o contexto sócio-

histórico-ideológico em que são construídos e perpetuados. A contradição está no fato de o 

homem ser coisificado como alvo de desejo das mulheres que, com os movimentos 

feministas, passaram a vislumbrar uma nova condição na sociedade – de autonomia, 

                                                                 
(112) 

Exemplos de trocadilhos em piadas curtas encontradas no site http://www.osvigaristas.com.br (acesso em 

22/02/2016): Fui num blog comprar uma chuteira mas não consegui, porque a chuteira é só site/  Eu não posso 

sair com você hoje de manhã e nem de noite, pode ser à tarde? Bem, antes à tarde do que nunca/ Não sou 

econômico, gasto muito dinheiro. Então podemos dizer que sou formado em gastonomia.  

 



151 
 

 

independência financeira e liberalismo sexual (SANTOS, 2011) – e, mesmo assim, continuam 

à mercê do domínio patriarcal e de padrões de comportamento instituídos pela hegemonia 

dominante.  

 

Na chamada, tal domínio pode ser identificado pela associação que ainda se faz entre a 

imagem da mulher e a do universo familiar, ficando assim subtendida a sua relação direta com 

as ―tarefas domésticas que, naturalizadamente, [lhe] são atribuídas na estrutura de organização 

patriarcal‖ (BARBOSA et al, 2011, p. 12). Por essa razão, promove-se, ainda, a vinculação da 

sua imagem à do ―tanque‖ (tal como à do fogão), apesar do crescente destaque que vem 

alcançando na sociedade atual. Essa vinculação parece se tratar de uma representação 

cognitivo-ideológica que é compartilhada socialmente há séculos e que nem mesmo o novo 

papel social da mulher é capaz de desconstruir. Assim, como já discutimos, sua representação, 

como mero objeto do lar, tem sua base no pensamento dominante, nutrido pelo patriarcado 

(AGUIAR, 2000; SANTOS e IZUMINO, 2005), que, por muito tempo, foi responsável por 

transformá-la tanto em uma peça decorativa quanto em um utensílio de grande utilidade 

dentro do ambiente doméstico.   

 

Por essa razão, mesmo atualmente, a sociedade parece ainda não fazer a total  dissociação 

entre a figura feminina e o trabalho caseiro por excelência que, por séculos, a aprisionou 

dentro dos limites do lar e a sentenciou à dependência e à submissão do homem, ficando a sua 

coisificação reverberada em muitas instanciações presentes no discurso quotidiano
( 113 ), 

inclusive explicitada em piadas e frases(114): 

 

―Vocês sabem por que mulher não sabe fazer baliza? Por que o fogão não tem marcha à 

ré.‖ 

―Nem todas as mulheres se realizam no fogão. Muitas só encontram a felicidade no 

tanque.‖ 

―O mundo é a casa do homem. A casa é o mundo da mulher‖. 

―Por que as mulheres têm pé pequeno ? Para ficar mais perto da pia.‖ 

―Toda mulher precisa de terapia: TER...A...PIA sempre cheia de louça para lavar e não 

ficar pensando besteira.‖ 

                                                                 
(113) 

Exemplos de frases comumente encontradas em diferentes meios e propósitos: ―lugar de mulher é na 

cozinha‖, ―vai pilotar fogão‖, ―mulher de forno e fogão‖, ―vai encarar um tanque de roupa suja‖, dentre outros.   
(114) 

Disponível em www.mensagens com amor.com/frases-machistas, acesso em 12/07/2016. 
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Diferentemente do tom jocoso que assumem, hoje em dia, muitas frases de efeito figuravam 

como regras de comportamento, nas décadas de 1950 e 1960, estampadas em publicações da 

época, como as revistas Cláudia e Querida, e o Jornal das Moças
(115)

, destinadas ao público 

feminino. Regras essas que parecem ainda encontrar eco nos discursos cotidianos, 

identificadas, por exemplo, no protesto de um(a) anônimo(a):  

 

 

Figura: 29         Fonte: www.bombounowhatsapp.com.br         Acesso: 26/08/2015 

  

De fato, isso faz parte de um discurso de resistência que compreende ―estratégias e dinâmicas 

de rejeição e de luta desencadeadas pelas mulheres contra padrões, papeis e normas de 

comportamentos culturais e sociais desiguais que lhes foram impostos e que hierarquizam os 

sexos‖ (BANDEIRA, 2009, p. 405). Consideramos o meme acima representativo de um 

discurso atual ―neofeminista‖ (NOGUEIRA, 2013) que, em redes sociais, por exemplo, está 

bastante ativo.  

 

No entanto, mesmo presente em diferentes tipos de mídia, não parece que o discurso em 

questão já tenha sido incorporado pelo senso comum. Isso porque não é a sociedade como um 

todo que está resistindo. Prova disso é o papel a que essas ―mulheres-fruta‖ se submetem e 

que tem repercussão em capas de jornais como o Meia Hora. Apesar de serem capazes de 

optar por isso, procuram atrelar a sua imagem à sensualidade e à erotização de seus corpos, 

servindo, na verdade, de objeto sexual para o homem. Muitas são as contradições aí presentes, 

                                                                 
(115) Fonte: http://pt.slideshare.net, acesso em 22/02/2016. 
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uma vez que a bandeira do liberalismo sexual, erguida pelo discurso feminista e neofeminista, 

se esbarra com traços de dominação machista do velho patriarcado.  

 

No tocante aos modelos cognitivos idealizados (ou MCIs) que são acionados, pode-se 

constatar que o conhecimento prévio, de como era o olhar da sociedade para a mulher há 

anos, e de como foi a sua transformação ao longo de décadas, leva o leitor a compreender as 

diferentes instanciações que aparecem na materialidade linguística: aquela que se realiza pela 

presença da fotografia jornalística (de cunho sexual em que a figura feminina assume uma 

postura ativa) e a outra que só vem à tona sem o conteúdo imagético (de caráter sexista em 

que se destaca a passividade da mulher).   

 

Parece interessante que, independentemente do papel assumido na sociedade ─  utensílio 

doméstico (MULHER É OBJETO), fruta (MULHER É COMIDA), ―caçadora‖, ―predadora‖ 

de homens (MULHER É ANIMAL SELVAGEM), este último na esfera da conquista 

amorosa e sexual, ―em que relacionamentos são geralmente conceptualizados como 

―caçadas‖(116) (RODRÍGUEZ, 2009, p. 92), a mulher, de uma maneira ou de outra, continua 

fadada à rejeição e ao desprestígio.  

 

Com relação às metáforas conceptuais evocadas na capa 2 ─ MULHER É OBJETO 

(DOMÉSTICO), MULHER É COMIDA, MULHER É ANIMAL SELVAGEM, HOMEM É 

OBJETO (SEXUAL) ─, estas parecem ser um reflexo do entrecruzamento de discursos 

contemporâneos, neofeministas e patriarcais, que têm conduzido homens e mulheres a 

alternarem, em certa medida, posições de poder, e estão vinculadas ―ao desenvolvimento e 

reprodução de ideologias próprias‖ (van DJIK, 1998).  

 

Para finalizar a análise da capa 2, é importante destacar a intertextualidade como fator 

relevante para a construção do sentido, especialmente nessa ―quasi-chamada‖ do Meia Hora.  

É o caráter intertextual, que traz no seu âmago o ―eco de outros enunciados‖ (BAKHTIN, 

2011, p. 294), que permite uma leitura desse passado ―inglório‖ em que a mulher vivia apenas 

para o lar e que, consequentemente, está em oposição à sua luta por um novo status na pós-

modernidade. Somando-se à intertextualidade, o contexto restrito, que faz referência ao 

universo do futebol e ao das ―mulheres-fruta‖, assim como o sócio-histórico-ideológico, 

agregam valores e contribuem para a perpetuação da ideologia de um patriarcado moderno ─ 
                                                                 
(116) 

Texto original: Relationships are often conceptualised in terms of hunting […] 
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como discurso dominante (KÖVECSES, 2006a) ─ sobre essa importante questão 

sociocultural em que a mulher hoje se coloca. O conjunto dessas ideologias, no paradigma da 

Linguística Cognitiva, organiza-se em MCIs, frames e metáforas conceptuais (LAKOFF, 

1987) que, como vimos no capítulo anterior, entrelaçam-se na conceptualização da mulher , 

sendo esta refletida em nossa língua e cultura.  

 

CAPA 3 

 

                        Figura: 30        Fonte: www.meiahoraonline.com.br       Publicação: 19/08/2010 

 

 

 

I.) Análise da chamada e de seus elementos constitutivos  

 

Sobre ―Potranca paraguaia dá um alô gostoso pra galera (...)‖, observam-se os elementos que, 

de acordo com Lage (2004), Caldeira (2007), Simão (2007) e Oliveira Santos (2013), definem 

o gênero ―chamada jornalística‖. Apesar do peculiar registro informal e humorado do Meia 



155 
 

 

Hora, esta pode ser considerada uma amostra prototípica do gênero em questão, pelo espaço 

que ocupa na capa, e por elencar os mesmos elementos, presentes também em jornais de 

referência:     

 

        

ANTETÍTULO 

         

TÍTULO 

         

TEXTO-SÍNTESE 

 

          IMAGEM 

     

     ―Musa da 

Copa mostra 

tudinho.‖ 

   

   ―Potranca 

paraguaia dá um 

alô gostoso pra 

galera.‖ 

 

―Larissa Riquelme já 

começa a divulgar sua 

‗Playboy‘, que será 

lançada no mês que 

vem. Vai perder?‖  

 

 

Tabela 6 

 

Com relação a Larissa Riquelme, a atriz e modelo paraguaia ganhou destaque, durante o 

período do mundial de futebol, por frequentar os estádios, exibindo seu celular junto aos 

seios, em decotes provocantes. Dessa forma, a moça conseguiu atrair a atenção das lentes 

dos jornalistas que captavam sua imagem em vários momentos e ângulos. Imagem esta que 

lhe rendeu, pelo jornal Meia Hora, a alcunha de ―potranca paraguaia‖ ─ epíteto, por sua vez, 

bastante representativo do status de mulher ―sexy‖ e sedutora alçado pela moça. 

 

1.) O antetítulo: ―Musa da Copa mostra tudinho‖. 

 

O antetítulo acima antecipa a informação mais importante da chamada: a de que Larissa 

Riquelme teria posado nua para uma revista masculina. Provavelmente, o ―mostra tudinho‖, 

ironicamente, faz alusão ao fato de que o público, especialmente o masculino, passaria a ter 

acesso não apenas aos ―decotes‖ da modelo, mas a todo seu corpo nu em ensaios fotográficos 

sensuais.  

 

É interessante mencionar que, certamente, em um jornal de referência, esse antetítulo 

ganhasse um caráter bem menos informal, embora a informação fosse a mesma: a de que a 

moça posou nua para a revista Playboy, conforme ratificado no texto-síntese. Entretanto, no 

caso do Meia Hora, o ―tudinho‖, utilizado pelo editor, é um dos elementos que parecem 
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agregar o tom informal e ―descontraído‖ ao fato noticiado, de modo diferente da suposta 

imparcialidade e pretensa formalidade encontrada em jornais padrão. 

 

Apesar de não configurar propriamente um tabloide de referência, o Extra do grupo O Globo, 

de formato mais popular que este, parece constituir um bom exemplo para se verificar o nível 

de informalidade encontrado no Meia Hora. Na seção sobre os famosos, por exemplo, notícia 

similar é abordada com um caráter meramente informativo: ―Revista ‗Sexy‘ divulga capa com 

a paraguaia Larissa Riquelme‖(117)
.
  

 

2.) O título: ―Potranca paraguaia dá um alô gostoso pra galera.‖ 

 

Como já visto, no curso da análise dos dados, a escolha lexical feita pelo corpo editorial 

cumpre um papel importante em prol do propósito comunicativo do jornal que, segundo 

Tziolas, em entrevista a Santos (2013), se resume, basicamente, à venda de seus exemplares, 

à rápida informação e ao entretenimento de seus leitores. Ao caracterizar uma mulher como 

―potranca‖, nesse título, o editor parece supervalorizar tais propósitos e desprezar algumas 

implicações e desdobramentos ideológicos que o termo em si congrega.  

 

O jogo discursivo aí presente sugere um certo apelo erótico na interseção do termo 

―potranca‖ com a expressão ―alô gostoso‖. De uma mulher sedutora a uma ―potranca‖ e, de 

um simples gesto a um aceno, sinestesicamente palatável, que confunde o prazer da comida 

com o prazer do sexo, o Meia Hora tece a sua trama de signos na produção de sentidos bem 

próprios. Sentidos que, por vezes, podem ser identificados em dicionários, sabendo-se que 

estes estão organizados sob ―condições de produção dos discursos‖ (NUNES, 2010, p. 6), 

refletindo os sujeitos e as circunstâncias em que se encontram. Pode-se dizer que esses 

instrumentos metalinguísticos, como afirma Nunes, são  

 

resultantes das relações sociais e históricas, relações essas que são complexas e, por 

vezes, polêmicas ou contraditórias. Assim, o dicionário é visto como um discurso 

sobre a língua, mais especificamente sobre as palavras ou sobre um setor da 

realidade, para um público leitor, em certas condições sociais e históricas 

(NUNES, 2010, pp. 6,7). 

 

 

                                                                 
(117) 

Fonte: www.extra.globo.com/famosos, de 20/04/2012, acesso em 04/09/2015. 
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Nele, além da linguagem denotativa, encontram-se também as metáforas linguísticas que, de 

igual modo, segundo Cameron e Maslen (2010), recrutam valores, ideias e convenções 

socioculturais. Por essa razão, entende-se que as línguas do mundo têm, nas suas respectivas 

gramáticas e dicionários, duas fontes de saber sobre como determinada sociedade se formou, 

visto que trazem, no seu bojo, uma enunciação marcadamente ideológica e histórica de um 

determinado grupo de falantes. Sendo assim, encontrar a definição de ―potranca‖ como 

―mulher gostosa‖, em alguns dicionários da língua portuguesa(118),
 
ou mesmo em fóruns

 
de 

discussão na internet, sinaliza a maneira como a sociedade construiu a sua visão de uma 

mulher corpulenta, libidinosa, ou sexualmente desejável. 

 

Sendo a modelo paraguaia, um dos símbolos sexuais mais comentados daquele momento, o 

editor do Meia Hora lança mão de artifícios linguístico-imagéticos para que, não apenas 

esse título, mas os elementos que integram a chamada como um todo, possam fazer sentido 

para o leitor. O título em questão deixa claro, por exemplo, que a mulher é cobiçada 

sexualmente pelos homens, já que dar ―um alô gostoso pra galera‖, naquele ―contexto 

estrito‖ (ORLANDI, 2007), mostra a interação entre essa celebridade momentânea e o 

público masculino presente nos estádios de futebol durante a Copa do Mundo de 2010.  

 

3.) O texto-síntese: ―Larissa Riquelme já começa a divulgar sua ‗Playboy‘, que será lançada 

no mês que vem. Vai perder?‖ 

  

Analisando a extensão da materialidade linguística deste que consideramos o resumo da 

notícia, percebemos que o pequeno e superficial texto parece condizer com a proposta do 

jornal: a leitura rápida dos assuntos que são destaque no tabloide. Em um jornal padrão, 

provavelmente, o texto-síntese traria mais informação e seria mais bem elaborado. Já a 

informalidade está presente na interlocução que o editor procura estabelecer entre o jornal e 

o público leitor ao lançar a pergunta ―Vai perder?‖ ─ uma referência direta à revista 

masculina em que seriam divulgadas as fotos de Larissa nua.  

 

 

 

                                                                 
(118) 

Alguns exemplos de dicionários da língua portuguesa que, para o verbete ―potranca‖, têm a definição de 

―mulher gostosa‖: www.dicionarioinformal.com.br/, www.aulete.com.br/. Além destes, o fórum de discussão do 

Yahoo (br.answers.yahoo.com), em que se problematiza a vulgaridade do termo para caracterizar a mulher 

―sexualmente apreciável‖, acesso em 04/09/2015. 
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II.) As representações cognitivas 

 

Ao caracterizar a modelo paraguaia como ―potranca‖, o Meia Hora aciona certos 

mapeamentos, que projetam na mulher traços do animal (corpulento, de ancas largas), e que 

parecem estar nas bases do pensamento coletivo da sociedade. 

 

 De acordo com o site ―Google‖ (acesso em 03/09/2015), ―potranca‖ é o nome atribuído a 

―uma égua nova, ainda não domada‖. Muito provavelmente, a relação entre os dois 

domínios (mulher e animal) esteja justamente fundamentada na definição acima. Entretanto, 

através de ―potranca paraguaia‖, atribui-se a Larissa outro traço prototípico que define o 

animal além da juventude: sua corpulência. Sendo assim, por meio de tal representação, 

consegue-se perceber o sentido erotizado que o jornal quer produzir, ao conceptualizá-la 

como um animal dessa natureza, esperando que o público leitor compartilhe o mesmo 

conhecimento. 

 

 Sabe-se que os mapeamentos realizados entre dois domínios da experiência são, de certa 

forma, aleatórios e estão no nível de nosso sistema conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 

1980b [2002]; ORTONY, 1993; GIBBS, 2006). Assim como os mapeamentos, os 

estereótipos (GEERAERTS, 2009) integram um sistema conceptual experiencial, de caráter 

arbitrário e de base prototípica. Por essa razão, a exemplo do que se verifica na chamada 

analisada, a representação da mulher como potranca (MULHER É ANIMAL SELVAGEM) 

está no nível de uma experiência perceptual: são determinadas características físicas e 

comportamentais que, prototipicamente, configuram umas mulheres como ―potrancas‖ e 

outras não ─ atributos aleatoriamente determinados em nosso sistema conceptual ─ como, 

por exemplo, beleza, corpulência e juventude que, igualmente, são atribuídos ao animal. 

 

Para Kövecses (2015), esse sistema conceptual experiencial, também chamado modal, está 

apoiado em conceitos de corporeidade, além de ser baseado em frames ─ organizações 

convencionais e coerentes da experiência. Segundo o autor, conseguimos fazer sentido do 

mundo por meio de tais conceitos significativos, que resultam de uma experiência 

perceptiva, como no caso daquela em que a mulher é representada por meio de um animal. 
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Entretanto, segundo ele,  

 

em muitos casos, os conceitos metafóricos não surgem de mapeamentos pré-

estabelecidos no sistema conceptual convencional.  Diferentemente do que propõe a 

linguística cognitiva, os mapeamentos resultam de fatores contextuais em situações 

reais do discurso sobre a mente humana para a criação das metáforas (KÖVECSES, 

2015, p. 49)
(119)

.  

 

Assim sendo, o antetítulo, ―Musa da Copa mostra tudinho‖, o título da chamada, ―(...) dá um 

alô gostoso pra galera‖, assim como a foto sensual de Larissa Riquelme são fatores 

contextuais que, juntamente com a metáfora linguística ―potranca paraguaia‖, constituem uma 

trama contextual, de natureza multimodal, que contribuem para a representação da mulher 

pelo viés das características mais prototípicas do animal, já elencadas.  Isso porque, para 

Kövecses (2015), tanto as operações cognitivas quanto os sistemas conceptuais funcionam 

sob pressão de uma vasta cadeia de fatores contextuais. 

 

Como já observado, ainda em relação à imagem de Larissa, o seu decote é um componente 

importante na construção da sua imagem de femme fatale
(120).  Sendo assim, os seus seios 

fartos foram constantemente explorados por alguma câmera televisiva durante a Copa. Mais 

uma vez, metonimicamente, a mulher tem a sua imagem e identidade construídas por meio de 

parte de seu corpo, assim como ocorre, por exemplo, na seção Gata da Hora e na seção 

Babado, esta última sobre atualidades. A do dia 04/10/2013 ―fala por si própria‖: 

 

 

 

 

 

                                                                 
(119) 

Texto original: I propose that in many cases metaphorical concepts do not arise from prestored mappings in 

the conventional conceptual system, as is often assumed in the cognitive linguistic literature on metaphor, but 

result from the priming effect of contextual factors in real situations of discourse on the human mind to establish 

metaphors. 
(120)

Femme fatale, do francês, de acordo com o site Wikipédia, representa ―o estereótipo feminino usado muito 

em literatura e cinema do gênero policial e no drama europeu. A mulher fatal geralmente seduz e engana o herói 

e outros homens para obter algo que eles não dariam livremente‖ (cf. https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher_fatal, 

acesso em 14 de julho de 2015). 
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BABADO 

Que coisa linda é uma partida de futebol 

 

   Figura: 31                   Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação:  04/10/2013 

 

Em função do Concurso Miss Bumbum 2013, as candidatas posam de costas para câmera. 

Esse ato, provavelmente orquestrado por algum produtor do evento em questão, representa a 

coisificação da mulher (MULHER É OBJETO SEXUAL), uma vez que parte de seu corpo ─ 

os glúteos ─ é visto como produto. Além disso, a sua identidade (KÖVECSES, 2006b) deixa 

de ser tipicamente representada por seu rosto e passa a estar atrelada ao objeto do concurso. 

Mais uma vez, a figura feminina é metonimicamente conceptualizada por meio de parte de 

seu corpo que a representa como indivíduo (GLÚTEOS PELA MULHER).  

 

Sabendo-se que toda metáfora é metonímica por natureza, na relação do mapeamento 

interdomínios (BARCELONA, 2003), a metonímia parece recorrente em muitas capas do 

Meia Hora. Nessa chamada, em especial, assim como na seção Gata da Hora, que faz parte 
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do periódico, ou como em Calcinhas da UOL
(121)

, que projetam parte do corpo feminino (seios 

e glúteos), as fotos de mulheres seminuas, em poses sensuais, ratificam a representação 

metonímica da mulher.  

 

III.) A dimensão pragmática: efeitos de humor 

 

Tendo como base uma visão cognitivista, Perks (2012) e Kövecses (2015) entendem que o 

humor é produzido na incompatibilidade de sentidos. Sendo assim, a metáfora pode ser 

considerada uma ferramenta linguística bastante produtiva na geração do humor, haja vista a 

sua natureza, essencialmente incongruente, ao se atribuir, por exemplo, características de 

animais irracionais a seres humanos, como o que ocorre na chamada analisada. 

  

Nela, a deflagração do riso deve ocorrer em função da depreciação e da inferiorização 

(ALMEIDA, 1999) da mulher pelos mapeamentos que são acionados entre ela e o animal 

selvagem. Em ―potranca paraguaia dá um alô gostoso pra galera‖, o humor está presente 

tanto na impossibilidade de uma mulher ser uma potranca, como também no fato de um 

aceno sensual não ser próprio de um animal.  

 

Apesar de parecer engraçado e, de certa forma, galanteador sob a ótica sexista da hegemonia 

dominante (uma ―potranca‖ figurativamente está relacionada a uma mulher atraente), 

atribuir, à figura feminina, características de um animal selvagem tende a ferir a sua essência 

humana, por colocá-la em um patamar inferior ao do homem. Provavelmente, uma 

publicação desse tipo seja justificada não apenas em função do perfil do público-alvo do 

Meia Hora, basicamente formado por pessoas do sexo masculino, como também em razão 

da proposta de entretenimento do jornal.  

  

Por isso, a referência à mulher como uma ―potranca paraguaia‖, ao invés de seu 

correspondente literal, ―mulher corpulenta e sexy‖, pode ser justificada pelo fato de se tratar 

                                                                 

(121)
 Tanto Gata da Hora quanto Calcinhas da UOL são publicações de fotos enviadas por leitoras e internautas 

em trajes menores, lingeries ou biquínis, em poses sensuais, em geral, fazendo alusão a algum time de futebol. A 

seção Gata da Hora integra o jornal Meia Hora ao passo que Calcinhas da UOL, o site www.uol.com.br. 
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de uma mídia de infotenimento (SANTOS, 2013) que tem no humor um de seus mais 

importantes elementos ainda que, para isso, o tabloide acabe veiculando estereótipos 

fomentados e legitimados socialmente. Parece que, através do humor, tudo pode ser ―dito‖, 

sem se correr o risco da imposição de sanções. Por outro lado, o riso pode ser compreendido, 

segundo Freud (apud TRAVAGLIA, 1992), como um meio de ataque a qualquer tipo de 

repressão ou controle físico e mental. 

 

É importante observar, no entanto, que ―cada povo, cada conjunto sociocultural tem 

características só suas e, como o humor depende da situação como um todo, o seu conteúdo 

difere de sociedade para sociedade e de um período histórico para outro‖ (TRAVAGLIA, 

1992, pp. 70,71). Sendo assim, não apenas a experiência corporificada como também o 

contexto cooperam para a construção do sentido do humor presente em expressões 

linguísticas metafóricas, que funcionam como ―porta-vozes‖ de conceptualizações 

estereotipadas. Para Travaglia (1992), apesar de serem uma espécie de mecanismo do 

humor, os estereótipos funcionam como uma caricatura de elementos que pertencem a um 

grupo ou a uma classe, podendo ser vistos negativamente ou positivamente. Em geral, os 

que possuem um caráter negativo estão ligados a elementos que não pertencem à classe 

dominante ─ como no caso da grande maioria que se refere à mulher em uma sociedade 

tipicamente patriarcal. 

 

IV.) A dimensão ideológica 

 

Conforme já mencionado, na seção 2.6.4, em relação à metáfora conceptual MULHER É 

ANIMAL SELVAGEM (HINES, 1999b, RODRÍGUEZ, 2009), que produz instanciações 

como a que atribui a Larissa Riquelme características de uma ―égua ainda jovem e não 

domada‖(122), esta costuma trazer em seu âmago certa desvalorização da figura feminina como 

uma forma inconsciente de coibir a inversão de papeis sociais ─ inversão esta ―perigosa‖ que 

pode, inclusive, colocar em xeque a dominação hegemônica masculina. Provavelmente, tal 

ameaça tenha sua origem na década de 1960 quando, segundo Almeida (2006), assuntos 

considerados tabus, como a sexualidade, ganharam destaque, principalmente ―aquelas formas 

de desejo e prazer que não correspondiam ao projeto hegemônico de normalidade‖ 

(ALMEIDA, 2006, p.2). 

 
                                                                 
(122) 

Fonte: www.google.com, acesso em 03/09/2015. 
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Ser ―senhora‖ de seu corpo e de seus desejos ainda não é uma prática tratada com 

normalidade em nossa sociedade, pois isso significa ter ―liberdade para pensar, querer, sentir 

e agir autonomamente‖ (CHAUÍ, 1985 apud SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 04). Sendo 

assim, mesmo com o movimento feminista da época, e até hoje, certo legado do patriarcado 

pode ser encontrado nas formas de representação da mulher. Na pós-modernidade, ainda é 

possível se deparar com discursos machistas, perpetuados não apenas por homens como 

também por mulheres, em que ―as diferenças entre o feminino e o masculino são 

transformadas em desigualdades hierárquicas através de discursos masculinos sobre a mulher, 

os quais incidem especificamente sobre o corpo [dela]‖ (SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 3 

sobre CHAUÍ, 1985). 

 

Sabendo-se que a arte de representar é uma forma de reconhecimento do mundo (BARBOSA, 

2000), as produções televisivas e cinematográficas constituem, além da mídia em geral, um 

lócus igualmente revelador das representações que, por séculos, foram nutridas por uma dada 

sociedade. No dia internacional da mulher, o site ―uol‖(123) publicou uma breve reportagem 

sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Geena Davis acerca dos papeis comuns às mulheres 

tanto na televisão quanto no cinema. No Brasil, foram entrevistados os chamados 

―consumidores de entretenimento‖ (ou grande público), que entenderam que a mulher 

costuma ser retratada, basicamente, como esposa, mãe e dona de casa. 

 

Segundo a pesquisa, das 2000 pessoas entrevistadas, 73 % delas afirmaram que as 

personagens femininas são tidas como ―burras‖, reduzidas, basicamente, a ―peito e bunda‖. 

Essa constatação é coerente com a chamada que traz a representação de Larissa Riquelme 

como objeto sexual pelo viés do termo ―potranca‖ e da valorização dos seus seios, sua ―marca 

registrada‖, sua ―identidade‖.  

 

Em outro ambiente virtual, um fórum de discussão, homens e mulheres atribuem diferentes 

sentidos ao uso do termo ―potranca‖: como xingamento ou como elogio. O vocábulo é 

abordado sob óticas divergentes quando o seu significado é indagado no site de busca ―Yahoo 

Respostas‖. Dessa forma, uma internauta, ao perguntar sobre o assunto, recebe diferentes 

posicionamentos que redundam, no entanto, em uma mesma resposta: 

 

                                                                 
(123) 

Fonte: http://tvefamosos.uol.com.br, 08/03/2016, acesso em 09/03/2016. 
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(MULHER) O QUE SIGNIFICA SER CHAMADA DE POTRANCA? 
o que significa quando um homem olha para uma mulher e diz: potranca! é algum chingamento!? fiquei 

confusa...e envergonhada...não sou gorda...meu corpo tá legal...eu juro...mas o que significa 

isso...?????????Atualizar: daqui alguns dias completarei 30...então não sou novinha... 

 

(HOMEM) É um grande elogio, embora de gosto muitíssimo duvidoso.  

Ele normalmente é feito a mulheres não muito pequenas, que têem belas formas (principalmente o 

quadril). As menores normalmente são chamadas de mignon. Eu, particularmente, preferiria dizer que 

voce tem um corpo muito bonito, harmonioso e atratente, isto é claro se fosse oportuno. Se foi agraciada 

com este "elogio" parabéns. 

 

(MULHER) Esse homem usou uma palavra infeliz para elogiá-la. Mas que foi um elogio, disso eu não 

tenho dúvida. Esquenta não, querida, homens são assim mesmo. Pouco sutis e grosseiros. 

 

(HOMEM) fique sossegada, vc deve estar muito bem na foto, como o pessoal já respondeu acima, 

potranca no sentido que vc narrou é gostosa, cavala, gata. Vc deve ser bonita. 

 

(cf. https://br.answers.yahoo.com/question/acesso em 02/07/2015) 

 

                                                         Quadro 1 

 

Pelo observado acima, de um modo geral, homens e mulheres entendem que o termo 

―potranca‖ seja um elogio, embora ―de gosto muitíssimo duvidoso‖. Essa constatação parece 

demonstrar a força do discurso masculino sobrepujando o feminino. Provavelmente, o 

desconforto demonstrado pelas internautas acima se deva à carga ofensiva que, 

inconscientemente, é projetada, pelos anos de dominação patriarcal e sexista, ao se reduzir a 

mulher a um mero corpo bonito, sob o ponto de vista masculino. 

 

Sabendo-se que a realidade social e psicológica é conceptualizada por meio de domínios 

físicos da experiência (LAKOFF e JOHNSON, 1999), a metáfora conceptual SEXO É 

EQUITAÇÃO (cf. seção 2.6.4.) é a que, supostamente, parece alimentar a ideologia de 

dominação masculina presente na chamada. No cenário do hipismo, o cavaleiro (o que monta) 

está para o homem assim como a mulher (a que é montada) está para o animal – sempre 

dominado, sempre passivo. Portanto, a inversão dessas posições deve ser uma subversão que a 

sociedade, inconscientemente, ainda não concebe como natural e, por isso, os preconceitos se 

manifestam linguisticamente.  

 

O experiencialismo coletivo que determina tanto a cognição quanto a linguagem pela 

experiência corporificada (LAKOFF e JOHNSON, 1980a; LAKOFF, 1987; JOHNSON, 

1989) é, portanto, base da ideologia, veiculada pela capa do Meia Hora, e que transforma o 
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sexo em equitação e a mulher em potranca, além de todos os desdobramentos aí implicados. 

Desdobramentos estes que podem ser esquematizados da seguinte forma: 

 

                                       IDEOLOGIA PATRIARCAL 

                Experiência Corpórea     Representações na Linguagem  

               e no Pensamento 

POTRANCA 

1) jovem (idade reprodutiva) 

2) ancas largas 

3) corpulenta, forte 

4)não domada 

MULHER 

1) jovem (idade reprodutiva) 

2) quadris largos 

3) atraente, corpulenta, sexy  

4) que atrai o desejo de domar, de ―montar‖ 

EQUITAÇÃO 

1) montar 

2) relação dominação vs. submissão 

 

SEXO 

1) ―trepar‖
(124)

 

2) relação atividade vs. passividade 

                                                           Tabela 7 

 

De acordo com as representações da mulher tida como ―potranca‖, observadas tanto na 

linguagem quanto no pensamento, e baseadas na experiência corporificada do animal, todos 

os traços mapeados da égua se resumem à atração para o acasalamento e à  reprodução, 

reforçando a ideologia patriarcal e dominante que atribui à figura feminina um caráter 

meramente essencialista de ―fêmea para o coito‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
(124 )

 Significado  para o termo vulgar ―trepar‖: ―ter relações sexuais‖ (cf. www.dicionariodoaurelio.com, acesso 

em 09/03/2016). 
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CAPA 4  

 

          Figura: 32        Fonte: www.meiahoraonline.com.br      Publicação:17/11/2010 

 

 

 

I.) Análise da manchete e de seus elementos constitutivos  

 

Em um primeiro olhar, o texto ―Maconha na perereca leva piriguete pro hospital‖ pode ser 

considerado uma manchete comum, em razão do destaque gráfico que ocupa na capa do jornal 

(OLIVEIRA SANTOS, 2013). Embora aprofundar questões relativas aos gêneros do 

jornalismo não seja o objetivo desta investigação, procuramos, minimamente, estabelecer 

diferenças básicas entre os gêneros que são alvo desta pesquisa, ou seja, a chamada e a 

manchete (cf. seção 3.1.). Nesse sentido, Dienstbach (2015) defende que a natureza do gênero 

exerce grande influência na metaforicidade. 
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Assim, nesse caso específico, trata-se de mais um exemplo do que aqui se convencionou 

chamar de ―quasi-manchete‖. Nesta, a hibridização entre os gêneros (KOCH e ELIAS, 2006; 

MARCUSCHI, 2006) chamada e manchete parece reforçar a concepção, já aventada, de ser o 

Meia Hora um lócus bastante sui generis, não apenas quanto à criação de um estilo próprio, 

como também no que diz respeito à despretensão do corpo editorial em seguir padrões 

rigorosos, inclusive no que tange aos gêneros textuais.  

     

Sendo assim, a ―quasi-manchete‖ tem seus elementos assim organizados: 

 

      ANTETÍTULO          TEXTO  

      PRINCIPAL            

     MINI LEAD          IMAGEM 

     

―A bichinha estava 

estufada!‖ 

   

―Maconha na perereca 

leva piriguete pro 

hospital.‖ 

―Mulher passa mal 

e médicos 

descobrem 350 

gramas de 

maconha, 

muquiadas dentro 

da perseguida dela 

há 30 dias.‖ 

 

 

 

                                                     Tabela 8 

 

1.) O antetítulo: ―A bichinha estava estufada!‖ 

 

O antetítulo pode ser considerado um dos elementos que contribuem para o caráter híbrido da 

manchete em questão. Isso porque, em uma manchete prototípica, ele seria substituído por um 

texto principal centralizado com letras garrafais, seguido de um subtítulo (SIMÃO, 2007). 

  

O antetítulo, criado pelo jornalista, parece ser bem representativo de sua função comunicativa, 

especialmente em se tratando de um jornal como o Meia Hora: antecipar, em geral, de forma 

irreverente, o teor do texto principal. Para tanto, o registro informal é, deliberadamente, 

utilizado por meio de expressões idiomáticas, gírias e, por vezes,  palavras de baixo calão.  
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Exemplo disso é o termo ―bichinha‖, empregado em referência à vagina, como uma das 

formas socialmente reconhecidas de se referir ao órgão sexual feminino e que, certamente, em 

um jornal de referência, não seria utilizado pelo tom pejorativo e informal que possui. 

 

Sendo assim, os mapeamentos realizados entre um animal de pequeno porte e a vagina, bem 

como a menção à quantidade relativamente grande de entorpecente escondido em seu interior, 

permitem que o jornalista ―brinque‖ com as palavras. Ironicamente, ele utiliza o termo 

―estufada‖ (ou ―inflada‖) para se referir ao fato de a mulher transportar 350 gramas de droga, 

no interior de sua genitália, literalizando, paralelamente, a expressão ―bichinha‖ por meio da 

exibição da foto de uma suposta rã. 

 

2.) O texto principal: ―Maconha na perereca leva piriguete pro hospital.‖ 

 

Como já mencionado acima, o registro informal costuma ser a chancela do Meia Hora. Pelo 

texto principal, é possível observar dois vocábulos usados de maneira não apenas informal, 

como também pejorativa, para caracterizar, de um lado, o órgão sexual feminino (―perereca‖) 

e, de outro, uma mulher de reputação duvidosa (―piriguete‖).  

 

Em se tratando do termo ―perereca‖, nome bastante comum para a representação da genitália 

feminina, entende-se que o editor faz uso da imagem do anfíbio com o objetivo de produzir 

humor, através da literalização do termo empregado, na caracterização da vagina, como se 

observa também nas capas abaixo: 
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       Figura: 33       Fonte: www.meiahoraonline.com.br     Publicação: 09/11/2014 

 

 

 

      

ANTETÍTULO 

        TEXTO 

     PRINCIPAL 

      SUBTÍTULO        IMAGEM 

     

―Pra ficar presa na 

gaiola.‖ 

   

―Perereca da Ada tá 

valendo milzinho.‖ 

 

―Confira apelidos 

bizarros de 

criminosos que 

pulam soltos pelo 

Rio‖. 

 

 

 

                                                  Tabela 9 
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         Figura: 34           Fonte: www.facebook.com/meiahora      Publicação: 03/09/2015 

 

 

 

 

  

  ANTETÍTULO 

        TEXTO 

      PRINCIPAL 

   MINI LEAD      

          IMAGEM 

     

―Pela-saco chorou 

que nem um 

bebê‖ 

   

―Gata dá chave de 

perereca e finaliza 

bandido‖ 

 

―Ladrão de 

celular otário 

toda vida ataca 

fera do jiu-jitsu 

e do MMA, se 

dá mal e 

implora: 

‗chama da 

polícia‘‖. 

 

 

                                                     Tabela 10 
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Nas três diferentes edições do Meia Hora, percebe-se uma certa naturalização do uso do 

vocábulo ―perereca‖ na representação do órgão genital feminino em nossa sociedade. Assim, 

a frequência no emprego do termo, pelo tabloide, tende a recuperar a noção de 

intertextualidade como uma característica de qualquer texto, conforme aponta Barthes (1974), 

ao afirmar que ― ―todo texto é um intertexto; [e que] outros textos estão presentes nele, em 

diversos níveis, sob formas mais ou menos reconhecíveis‖ (apud VIGNER, 1988, p. 32).  

 

Com ―Pra ficar presa na gaiola‖ (cf. figura 33), por exemplo, o jornalista faz referência à parte 

da letra de uma canção, popularizada na voz de Dercy Gonçalves (A perereca da vizinha tá 

presa na gaiola! Xô, perereca! Xô, perereca!)(125). Sendo assim, ainda de acordo com Bakhtin 

(1985), ―toda palavra está, de certo modo, cheia de ecos, dos enunciados de outros, que 

pertence a outras pessoas‖ (apud FREITAS, 2002, p.137). Daí, a concepção de que ―nenhum 

texto é produzido em um vácuo‖ (MOITA LOPES, 1996, p. 02), pois sempre faz alusões a 

outros enunciados. Essa noção, transposta para os postulados da linguística cognitiva, à qual 

nos afiliamos, pode ser entendida como frames e MCIs, compartilhada sociocognitivamente, 

com um caráter nitidamente ideológico.  

 

Dessa forma, observa-se que esses três exemplares estão em consonância uns com os outros e, 

por conseguinte, a identificação de todos esses ecos pelo leitor é o que certamente corrobora a 

compressão das expressões metafóricas e dos jogos de palavras tão frequentes no jornal. A 

intertextualidade, aí presente, parece constituir um recurso próprio do jornalismo. Segundo 

Freire e Valente (2014),  

 

no texto jornalístico, há uma tentativa de (re)elaboração de uma realidade 

observável. Se, comumente, tal realidade é construída a partir de um princípio de 

neutralidade, por vezes o jornalista se vale de alguns procedimentos linguísticos a 

fim de possibilitar uma aproximação do texto com a realidade cotidiana. Por essas 

escolhas, essa aparente neutralidade inevitavelmente se desfaz desde a construção 

até o contato do leitor com a matéria. Assim, valer-se de recursos de dialogismo, 

polifonia e intertextualidade tem sido uma recorrência na construção de enunciados 

de manchetes em diferentes capas de jornal veiculadas diariamente (FREIRE e 

VALENTE, 2014, p. 130). 

 

                                                                 
(125)

 ―A Perereca da Vizinha foi lançada em compacto simples, em 1965, com letra cunhada por Dercy para ela 

própria, em parceria com Jonatan. O acompanhamento é de Altamiro Carrilho e sua banda‖ (fonte: 

http://www.esquinamusical.com.br, acesso em 15/03/2016). 
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Por essa razão, a intertextualidade pode ser caracterizada como um fator preponderante para a 

constituição do sentido das capas analisadas, igualmente por ser ―cada enunciado um elo na 

corrente complexamente organizada de outros enunciados‖ (BAKHTIN, 2011, p. 272). 

Em se tratando, por exemplo, do subtítulo, ―Confira apelidos bizarros de criminosos que 

pulam soltos pelo Rio‖ (cf. figura 33), Kövecses (2015) entende que tanto o contexto anterior 

quanto o posterior influenciam a escolha das metáforas e, por essa razão, ―apelidos‖ ganham 

vida e passam a fazer menção ao pulo dos anfíbios (―que pulam soltos pelo Rio‖). Assim 

também como acontece com o estado do Rio de Janeiro, que, nesse caso, ganha a acepção de 

um rio, propriamente dito, dado o enquadre em questão: sapos, pererecas, rios, lugares 

úmidos, de forma geral. 

 

No tocante à figura 34, a expressão ―chave de perereca‖, presente no texto principal, serve 

para reiterar a discussão acerca da intertextualidade como recurso para a criação de chamadas 

e manchetes no Meia Hora. Nesse caso, a expressão é uma paródia à outra amplamente 

utilizada na modalidade esportiva do vale-tudo: ―chave de perna‖(126)
.  

 

3.) O mini lead: ―Mulher passa mal e médicos descobrem 350 gramas de maconha, 

muquiadas dentro da perseguida dela há 30 dias.‖ 

 

Conforme já mencionado, na seção 3.1., acerca dos elementos constitutivos de manchetes 

prototípicas (LAGE, 2004; SIMÃO, 2007), o lead (127) (ou lide) é  caracterizado como um 

texto, ―contendo as respostas às seis perguntas consideradas básicas: o que, quem, quando, 

onde, como e por que. Seu objetivo é dar ao leitor as principais informações no primeiro 

parágrafo da notícia. Prender a leitura.‖(128)  

 

Com relação a ―Mulher passa mal e médicos descobrem 350 gramas de maconha, muquiadas 

dentro da perseguida dela há 30 dias‖, apesar de haver resposta para quase todas as perguntas 

acima ─ o que aconteceu (mulher passa mal por esconder 350 gramas de entorpecente dentro 

da vagina), quem está envolvido (mulher e os médicos), quando aconteceu (há 30 dias ela 

mantém a droga dentro dela), onde (a droga foi encontrada escondida dentro do corpo da 

                                                                 
(126) 

De acordo com o site ―esportes.r7.com‖, acesso em 12/09/2015, ―chave de perna‖ trata-se de um golpe ―no 

qual o lutador imobiliza e hiperestende a perna, joelho ou tornozelo do adversário‖. 
(127) 

Do inglês, lead significa ―guiar‖. Sendo assim, no jornalismo, a forma aportuguesada lide expressa a função 

que esse recurso tem no texto: guiar o leitor à informação principal.  
(128) 

Fonte: www.jornalismogeral.blogspot.com.br, acesso em 26/09/2015.  
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mulher), o porquê (a razão de a mulher ter passado mal se deveu à droga estar dentro dela) ─ 

o texto em questão não pode ser considerado um lead, propriamente dito, em razão de sua 

pequena extensão, já que não representa nem um parágrafo. Por isso, chamaremos aqui de 

mini lead que, igualmente com o antetítulo, contribui para a diminuição da prototipicidade da 

manchete, tornando-a, portanto, uma ―quasi-manchete‖.   

 

Além disso, nele, encontramos vocábulos de natureza informal e que pode ser considerada 

vulgar, como ―muquiadas‖ e ―perseguida‖, respectivamente, que condizem não apenas com o 

teor da ―quasi-manchete‖, como um todo, mas também com o perfil do próprio Meia Hora. 

Muito provavelmente, em um jornal de referência, tais opções seriam descartadas e 

substituídas por possíveis correspondentes: ―escondidas‖ ou ―camufladas‖, no caso de 

―muquiadas‖, e ―vagina‖, em substituição a ―perseguida‖.  

 

III.) As representações cognitivas 

 

A referência feita à genitália feminina por meio do termo ―perseguida‖ (FILHA, 2011) revela 

a maneira depreciativa com que a sociedade costuma se referir à mulher e a seu corpo, sendo 

o Meia Hora uma espécie de porta-voz discursivo dessas representações. Na verdade, o termo 

vulgar é cunhado de acordo com a visão que uma sociedade, de base patriarcal como a nossa, 

tem acerca da mulher e de seu papel na esfera social. Sendo assim, a passividade que se 

espera dela está impressa, inclusive, na forma de se nominar a parte de seu corpo, 

teoricamente, mais desejada pelos homens: a sua genitália.  

 

As manchetes das figuras 32, 33 e 34 podem ser consideradas das mais emblemáticas na 

representação do órgão sexual feminino em nossa sociedade. ―Perereca‖, ―barata‖, ―aranha‖ 

são, dos bichos peçonhentos, os que mais representam a genitália feminina. Produtos de 

mapeamentos realizados entre dois diferentes domínios da experiência (LAKOFF e 

JOHNSON, 1980b [2002]) são licenciados por duas metáforas conceptuais: uma metáfora 

bastante abrangente em nossa língua e cultura (SER HUMANO É ANIMAL) e, outra mais 

específica, ÓRGÃO SEXUAL FEMININO É ANIMAL PEÇONHENTO. Assim sendo, os 

traços mais marcantes de cada um deles são utilizados na conceptualização do órgão 

feminino: a perereca, a umidade da pele, a barata, o seu formato, a aranha, seu aspecto visual 

e, todos eles, o mau odor característico.  
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Ao realizarmos uma breve pesquisa, pelo site de busca ―Google‖, a respeito dos diferentes 

nomes atribuídos à vagina, encontramos longas listas de possibilidades que vão desde termos, 

aparentemente ―inofensivos‖, a outros extremamente vulgares. A linguagem, portanto, é um 

sinalizador de como o enquadre sexual revela nosso universo inconsciente, já que não apenas 

a vagina, mas também o pênis são alvos de uma série de instanciações que, conceptualmente, 

levam em conta aspectos semelhantes. 

 

A vagina, traduzida como a própria mulher, ou como o prazer sexual que ela pode 

proporcionar ao homem durante o coito (GOATLY, 2007a), é conceptualizada como objeto 

de desejo e, por essa razão, o termo ―perseguida‖, a exemplo da capa acima, ―se ajusta ao 

objeto de desejo e perseguição, supostamente pelo gênero oposto‖ (FILHA, 2011), como 

forma de corroborar a corte, tipicamente, do universo masculino. Dentro de uma sociedade 

patriarcal, assim como ocorre no mundo animal, é o macho que, instintivamente, ―persegue‖ a 

fêmea para o coito. É o homem, o ―perseguidor‖, ―caçador‖, e a mulher, a ―perseguida‖, a 

―caça‖, em uma lógica que define, ideologicamente, e marca, linguisticamente, os papeis 

sociais nessa sociedade. 

 

Vale ressaltar que, pela metafonímia (GOOSSENS, 2003; BARCELONA, 2003), VAGINA É 

BICHO PEÇONHENTO (metáfora) → VAGINA PELA MULHER (metonímia) → 

MULHER É BICHO PEÇONHENTO, parece ficar claro que, ideologicamente, a figura 

feminina é desprezível mesmo quando entendida como fonte de prazer. De igual modo, 

independentemente do tipo de animal usado na conceptualização da genitália feminina 

(―xaninha‖ por gatinha, ―periquita‖, ―passarinha‖ ─ animais domésticos (RODRÍGUEZ, 

2009) ─ ou ―bacalhau‖, peixe bastante apreciado na culinária), a mulher tende a estar sempre, 

de algum modo, em uma situação de passividade em relação ao homem (cf. seção 2.6.3). 

Sendo assim, ideológica e cognitivamente, duas esferas indissociáveis nesse caso, qualquer 

característica animal, utilizada na representação feminina, tende a receber uma conotação 

negativa, ainda que se trate de um animal bem aceito socialmente. 

 

III.) A dimensão pragmática: efeitos de humor 

 

Pode-se dizer que, em ―Maconha na perereca leva piriguete pro hospital‖ assim como em 

―Acusada de morte (...)‖, primeira manchete do corpus analisada, encontramos exemplos de 

fait divers (ou fatos diversos), termo francês cunhado por Barthes (1964), para designar 
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notícias consideradas ―bizarras‖, que geram humor na mídia e curiosidade no leitor. Um fait 

diver é um recurso editorial bastante utilizado por jornais populares, como o Meia Hora, em 

razão de publicarem notícias ―curiosas‖, como a da capa da revista, America´s Extreme 

Magazine, sobre a suposta ―ressurreição‖ de Elvis Presley: 

 

 

       Figura: 35   Fonte: www.google.com.br   Acesso em 23/03/2016 

 

Curiosa também é a notícia de capa do Meia Hora e, principalmente, a forma com que foi 

elaborada pelo corpo editorial. Nela, observa-se o uso de um animal peçonhento, na 

conceptualização do órgão sexual feminino, tendo-se a metáfora visual uma natureza 

contextual (FORCEVILLE, 1996, 2008), corroborada por elementos linguísticos ─  bichinha 

e perereca  ─  na construção da manchete de tom humorístico. É na incongruência presente na 

representação da genitália feminina por um anfíbio que o humor encontra materialidade, 

somando-se a isso o próprio co-texto (KÖVECSES, 2015): ―bichinha‖, ―estufada‖, 

―piriguete‖, ―muquiadas‖, ―perseguida‖.  

 

Sendo assim, o tom jocoso do periódico pode ser entendido como um poderoso instrumento 

capaz de evocar e perpetuar a vulgarização e a desvalorização da mulher, assim como ocorre 

também em outras mídias, a exemplo do que se observa em letras de músicas que intercalam o 

sentido literal e o metafórico em uma ―ciranda‖ de duplo sentido.  

 

Em ―Pra ficar presa na gaiola‖, por exemplo, antetítulo presente na manchete da figura 33, o 

editor lançou mão do recurso da intertextualidade (FREIRE e VALENTE, 2014), mais uma 
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vez, para produzir o efeito cômico, apropriando-se de parte do verso da famosa letra de Dercy 

Gonçalves (―a perereca da vizinha tá presa na gaiola...‖) para criar o efeito desejado. 

Nesse caso, a teoria de Perks (2012), que trata do humor como motivação para estabelecer a 

diferença entre superior e inferior, é recuperada pela evidente inferiorização da figura 

feminina expressa pelos termos chistosos, cunhados socialmente, na representação da vagina. 

Isso porque, como já mencionado anteriormente, ―bichinha‖, ―perereca‖ e ―perseguida‖, 

vocábulos encontrados nos elementos que compõem a manchete, possuem um caráter 

pejorativo por atribuírem não só à genitália feminina, mas também à mulher, um traço de 

inferioridade. 

 

IV.) A dimensão ideológica 

 

 A ―quasi-manchete‖, alvo de nossa análise, assim como as manchetes encontradas nas figuras 

33 e 34 podem ser consideradas uma espécie de amostra da maneira como a sociedade, ao 

longo dos anos, construiu a sua visão acerca da mulher, de seu corpo e do universo feminino. 

  

Conceptualizar a vagina como um bicho peçonhento (perereca, barata, aranha) parece ser uma 

prática comum em nossa sociedade. Por essa razão, para fundamentar melhor a dimensão 

ideológica desta análise, procuramos suscitar outros recortes midiáticos que devem contribuir 

para a investigação não só de tais representações, como também da frequência com que são 

evocadas e perpetuadas sociocognitivamente.  

 

Sendo assim, em referência à letra da música, ―A perereca da vizinha‖, de 1964, época de 

muita repercussão dos movimentos feministas e de liberação sexual da mulher, 

 

em que ativistas políticas feministas advogam a igualdade social, política e 

econômica entre os sexos, inscrita inclusivamente nas constituições e tratados 

internacionais [e] tentam esclarecer questões sobre temas como direitos 

reprodutivos, a posição da mulher como objeto (essencialmente sexual), violência 

sexual e doméstica, licença pós-parto, igualdade salarial, assédio sexual, 

discriminação no local de trabalho, pornografia e o patriarcalismo  (SANTOS, 2011, 

p. 85),  
 

Dercy Gonçalves lança, no mercado fonográfico, uma das letras mais representativas da 

forma como órgão sexual feminino é conceptualizado na sociedade. O animal peçonhento, 
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que dá nome à canção humorística, é utilizado na estrofe com duplo sentido: A vizinha é boa 

praça/A vizinha é camarada/ Vai soltar a perereca/Pra alegrar a garotada (...)(129)
.   

Em se tratando da letra da música, nota-se que a mulher, metonimicamente representada por 

sua genitália, põe em prática a tão almejada liberdade sexual, camuflada pelo sentido literal da 

estrofe. Onde se lê ―soltar a perereca‖, pode-se entender ―agir com liberdade sexual‖, e onde 

se tem ―alegrar a garotada‖, entende-se ―ter um relacionamento aberto com diferentes 

parceiros‖.  

 

Nos anos de 1990, ―A barata‖, por sua vez, despontou como grande sucesso que trouxe à tona 

o humor e, com ele, a subliminar ideologia repressora que se alinha com o pensamento 

patriarcal. Enquanto a ―perereca fazia a alegria da garotada‖, a ―barata‖ era açoitada das mais 

diversas formas, trazendo à cena a metáfora conceptual SEXO É VIOLÊNCIA FÍSICA 

(GOATLY, 2007a). Embora as letras das músicas não sejam o foco de nossa análise, 

apresentar esse pequeno repertório é significativo do ponto de vista da banalização do uso 

desses termos em nossa sociedade e, principalmente, de sua frequência nas capas do Meia 

Hora.  

 

Na música do grupo ―Só pra contrariar‖, composta por Alexandre Pires, o mapeamento 

presente é construído dentro da lógica de que o animal nocivo deve ser abatido, assim como a 

genitália feminina deve estar à mercê do falo em uma relação sexual violenta: ―chicote‖, 

―pau‖ e ―espora‖ são alguns dos indícios linguísticos presentes na letra e que sugerem, 

conceptualmente, a agressividade de uma relação sexual: 

 

Diz aí Luiz Fernando o que cê vai fazer/ Eu vou comprar um chicote pra me defender/ (...) 

Ele vai dar uma chicotada na barata dela/(...) Diz aí Rogério o que cê vai fazer/ Eu vou 

comprar um pau pra me defender/ (...) Ele vai dar uma paulada na barata dela/ (...) Diz aí 

Fernando o que cê vai fazer/ Eu vou comprar uma espora pra me defender/ Ele vai dar uma 

esporada na barata dela (...)(130)
 .  

 

                                                                 
(129) 

Fonte: www.vagalume.com.br, acesso em 12/05/2015.   

 
(130)

 Fonte: www. vagalume.com.br, acesso em 12/05/2015.  
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De acordo com Lakoff e Johnson (1980b [2002]), costumamos conceptualizar um domínio da 

experiência em termos de outro. A ―perereca‖ das manchetes acima, teoricamente, está 

inserida na categoria dos animais considerados asquerosos e que, consequentemente, causam 

repulsa e devem ser exterminados. Representar a vagina e, também, a mulher, por meio deles, 

descortina uma espécie de violência simbólica (CHARTIER, 1995), ideologicamente 

construída, ao longo dos anos, em prol da preservação da hegemonia dominante.  

 

Como desdobramento disso, o falo é conceptualizado como chicote (instrumento de 

dominação e punição), sendo a relação sexual representada pelo viés da agressão física, da 

relação de subserviência entre o ser dominado e seu dono ou senhor. Assim também, como no 

frame de uma relação sadomasoquista, o chicote ou açoite constitui uma das peças mais 

ilustrativas utilizadas no jogo de dominação do amante.  

 

Portanto, é interessante observar que tais mapeamentos estão inseridos dentro da lógica 

patriarcal (AGUIAR, 2000; SANTOS e IZUMINO, 2005) que ainda subsiste aos movimentos 

de resistência feminista (SANTOS, 2011) e neofeminista (NOGUEIRA, 2013). Isso porque a 

ideologia velada presente em ―prender e soltar a perereca‖ assim como a sua coisificação 

(―Perereca da Ada tá valendo milzinho‖─ figura 33) mostra que, para a mulher e para 

sociedade, o jogo violento de dominar (perseguir) e de ―deixar-se dominar‖ (―perseguida‖─ 

figura 32) tende a ser naturalizado quando o frame é o de uma relação sexual.  

 

Por essa razão, Chartier (1995) entende que 

 

nem todas as fissuras que corroem as formas de dominação masculina tomam a 

forma de dilacerações espetaculares, nem se exprimem sempre pela irrupção 

singular de um discurso de recusa ou de rejeição. Elas nascem com frequência no 

interior do próprio consentimento, quando a incorporação da linguagem da 

dominação se encontra reempregada para marcar uma resistência (CHARTIER, 

1995, p. 42). 

 

Sendo assim, encontramos a hegemonia dominante mesmo em discursos neofeministas de 

resistência. Prova disso é que a liberação sexual da mulher a tornou, de certa forma, refém da 

ideologia patriarcal, quando aceita se expor em capas de jornais como o Meia Hora, 

conformando-se, assim, com os ―cânones de beleza [e de comportamento] ditados pelo olhar e 

pelo desejo dos homens‖ (CHARTIER, 1995, p. 41). 
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Nas manchetes acima e nas letras das canções, as metáforas, já bastante convencionalizadas, 

são ―reavivadas‖ (CIENKI e MÜLLER, 2009) por meio dos contextos imagético e linguístico. 

Os mapeamentos presentes, por sua vez, refletem a violência do discurso moral em que 

diferenças são transformadas em ―desigualdades hierárquicas com o fim de dominar, explorar 

e oprimir‖ (CHAUÍ, 1985, p. 36). É essa violência que, de acordo com a autora, concebe ―o 

ser dominado como objeto e não como o sujeito, [tornando-o] dependente e passivo.‖ 

(CHAUÍ apud SANTOS e IZUMINO, 2005, p. 02). 

 

CAPA 5 

 

            Figura: 36                  Fonte: www.meiahoraonline.com        Publicação: 28/11/2014 

 

 

I.) Análise da chamada e de seus elementos constitutivos  

 

De acordo com o frame do Meia Hora, e sua forma peculiar de construir não apenas a notícia, 

como também gêneros jornalísticos próprios, pode-se caracterizar ―Melão pega jogador do 

Atlético-MG (...)‖ como uma típica chamada do jornal, apesar de nela encontrarmos uma leve 

distorção do que, normalmente, é a norma em jornais considerados convencionais, ou seja, um 

título seguido de um texto-síntese (SANTA CATARINA, 2006 apud CALDEIRA, 2007). 
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 O despojamento da imagem, por outro lado, permeia toda essa ―quasi-chamada‖ ao trazer a 

―Mulher Melão‖, erotizada em trajes menores, como um claro apelo ao público masculino. 

Além disso, o registro igualmente informal chancela, de certa forma, o propósito 

comunicativo do tabloide, tendo a quasi-chamada os seguintes elementos constitutivos: 

 

        

     

ANTETÍTULO 

         

        TÍTULO 

      

     

     SUBTÍTULO 

 

             IMAGEM 

     

―Melão pega 

jogador do 

Atlético – MG.‖ 

   

―Qual galo tá 

ciscando neste 

terreiro?‖ 

 

―Ela não revela o 

nome do sortudo 

porque ele é 

comprometido.‖ 

 

 

 

 

                                                   Tabela 11 

 

1.) O antetítulo: ―Melão pega jogador do Atlético ─ MG‖ 

 

Por meio do antetítulo, o Meia Hora parece reforçar, ainda mais, a representação de Renata 

Frisson como a fruta que lhe serve de codinome. A referência exofórica só é possível graças 

ao fato de a modelo e cantora já ser amplamente conhecida na mídia, especialmente nas capas 

do periódico (COSTA, 2010), como ―Mulher Melão‖.  

 

Sabendo-se que o antetítulo tem como função ―introduzir a notícia e o tema desta para que o 

leitor compreenda de imediato de que se fala‖ (SIMÃO, 2007, p. 24), ele tende a gerar certa 

expectativa no leitor. Nesse caso específico, em que o termo ―melão‖ é cunhado para designar 

a mulher sobre quem se fala, a notícia veiculada demanda do público leitor o acionamento de 

frames socialmente compartilhados. 

 

Além disso, é interessante destacar que, no antetítulo, o uso do verbo ―pegar‖ implica uma 

conotação bastante peculiar, informal e hoje largamente disseminada. Nesse caso, em que se 

diz que a ―Mulher Melão‖ pega o jogador do Atlético Mineiro, entende-se que Renata 

mantém um relacionamento amoroso com um atleta do time de Minas Gerais. Essa outra 

acepção do termo deu origem à derivação sufixal ―pegação‖ que, por exemplo, no dicionário 
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Aulete digital significa a ―busca de alguém para se relacionar sensualmente, o mesmo que 

bolinação‖
( 131 )

. Já, no Priberam, ―pegação‖ tem o sentido de ―busca de envolvimento 

libidinoso com alguém‖(132)
.  

 

     2.) O título: ―Qual galo tá ciscando neste terreiro?‖ 

 

Mais uma vez, observa-se o registro nada formal como uma característica peculiar do  frame 

do jornal Meia Hora. A pergunta ―Qual galo tá ciscando neste terreiro?‖, que ensaia um 

diálogo com o leitor, é uma expressão popular que faz menção à relação amorosa em que o 

animal, neste contexto, representa o homem (o jogador do clube Atlético Mineiro cujo 

símbolo é um galo) e o ―terreiro‖, mais especificamente, o corpo de Renata Frisson.  

 

Sendo assim, entende-se que os frames (FILLMORE et al, 1992) de um galinheiro e  de uma 

relação libidinosa constituem as bases para os mapeamentos que são, cognitivamente, 

acionados entre eles, como, por exemplo, ao se caracterizar a mulher e o homem, de 

comportamento devasso, como ―galinha‖, bem como ao se entender ―galinhagem‖ 

(literalmente do universo animal) como ―libertinagem‖. Vale notar que a avaliação moral de 

uma mulher considerada ―galinha‖ é bem diferente da do homem. Enquanto uma mulher 

―galinha‖ é sempre considerada promíscua e moralmente condenável, um homem ―galinha‖ é 

visto sob uma ótica bem mais tolerante e, em alguns casos, até mesmo com admiração entre 

seus pares do sexo masculino(133). 

 

3.) O subtítulo: ―Ela não revela o nome do sortudo porque ele é comprometido.‖ 

 

Na chamada analisada, ao invés de um texto-síntese, próprio de um jornal convencional 

(LAGE, 2004, CALDEIRA, 2007, SIMÃO, 2007), tem-se, na verdade, um subtítulo comum 

devido à superficialidade, à fugacidade e à parca materialidade linguística da notícia em si. 

  

Com relação ao registro, é possível observar a informalidade típica de uma conversa entre 

amigos que, ao mesmo tempo, pretende frustrar as expectativas do leitor quanto à revelação 

                                                                 
(131) Fonte: www.aulete.com.br, acesso em 15/09/2015. 
(132) 

Fonte: www.priberam.pt, acesso em 15/09/2015. 
(133) 

De acordo com http://semtempero.blogspot.com.br, acesso em 17/07/2016, o mesmo adjetivo ―galinha‖ para 

homem e mulher recebe conotações diferentes.: para o primeiro ―o bonzão, que traça todas‖ enquanto que para a 

mulher, prostituta. 
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do nome do jogador, amante de Renata, sendo este o ponto alto da ―quasi-chamada‖. 

Provavelmente, seja mesmo o propósito comunicativo: por meio de um movimento sinuoso, a 

informação é lançada no antetítulo, levando o leitor a cogitar o nome do atleta ―misterioso‖, 

com a pergunta do título principal, e, ainda assim, não conseguir desvendar sua identidade no 

subtítulo. Por outro lado, é através deste que se chega ao sentido literal da expressão ―ciscar 

no terreiro de alguém‖ que parece significar, de acordo com o senso comum, ―flertar/cortejar 

um homem ou uma mulher‖.  

 

II.) As representações cognitivas 

 

Na chamada, alvo de nossa análise, ―Melão‖ refere-se ao codinome de Renata Frisson que, 

assim como ocorre com outras tantas ―mulheres-fruta‖, recebeu essa alcunha por uma 

associação, supostamente aleatória, entre o formato arredondado e avantajado de seus seios e 

o de um melão. Sendo assim, pode-se observar que a representação metafonímica da mulher, 

COMIDA PELA PARTE DO CORPO →  PARTE DO CORPO PELA MULHER → 

MULHER É COMIDA, (GOOSSENS, 2003; BARCELONA, 2003) não parece ocorrer 

apenas em função do caráter comestível do alimento mas, sim, também do formato que 

possui. Os mapeamentos presentes entre, por exemplo, a ―Mulher Jaca‖, assim como a 

―Mulher Pera‖, a ―Mulher Maçã‖, e outras tantas que existem, ou que venham a despontar na 

grande mídia, e as respectivas frutas, parecem estar relacionados, de alguma maneira, ao 

aspecto físico do domínio fonte, reforçando a objetificação sofrida pela mulher. No entanto, o 

formato de uma fruta como domínio fonte não é aleatório, uma vez que, como já ressaltado 

anteriormente, a fruta por ser um tipo de comida desejada, insere-se coerentemente como no 

mapeamento conceptual MULHER É COMIDA.  

 

A figura 37(134)  é bastante significativa, já que alia o frame de uma feira (lugar onde, dentre 

outras coisas, compram-se, principalmente, frutas) e a metáfora imagética contextual 

(FORCEVILLE, 1996, 2008) que serve, neste caso, para ―acordar‖ (CIENKI e MÜLLER, 

2009) uma metáfora já convencionalizada em nossa sociedade ─ mulher é fruta ─ 

corroborando-se a concepção de Cienki (2010) acerca da multimodalidade da metáfora. 

                                                                 
(134)

 Quadro de um programa dominical, em uma TV aberta, em que as chamadas ―mulheres-fruta‖ vão à feira 

com seus corpos pintados com a imagem da fruta que as representa (http://entretenimento.r7.com, acesso em 

25/03/2016). 
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                                                    Figura: 37 

 

Mais uma vez, entende-se que, não apenas os traços gustativos peculiares do alimento são 

levados em consideração nessa representação, mas, teoricamente, aqueles que dizem respeito 

a formato e a tamanho. Assim, COISA e COMIDA são duas conceptualizações que 

corroboram, metafonimicamente, na representação da figura feminina: FORMATO DE 

COMIDA PELA PARTE DO CORPO FEMININO→ PARTE DO CORPO PELA MULHER 

→ MULHER É OBJETO (COMIDA). 

 

É interessante observar que, na chamada, o homem é igualmente coisificado discursivamente, 

haja vista os elementos co-textuais (FÁVERO e KOCH, 2000; KÖVECSES, 2015) presentes 

no antetítulo (―Melão pega jogador do Atlético ─ MG‖). Nesse caso, o verbo ―pegar‖ possui 

uma conotação de cunho sexual em que a mulher da capa se lança na conquista do atleta do 

time mineiro. No frame da conquista amorosa, a noção de atividade e de passividade está no 

bojo da conceptualização de sujeito e de objeto da ação, sendo reiterada linguisticamente. 

Nesse caso específico, observa-se uma troca de papeis sociais, em que a mulher passa a ser o 

sujeito que age sobre o homem, objeto de sua conquista. 

 

Por outro lado, no tocante à expressão metafórica, ―Qual galo tá ciscando neste terreiro?‖, a 

mulher volta a ser coisificada, já que passa a ter o seu corpo conceptualizado como território 

de exploração masculina (GOATLY, 2007a). A sua compreensão, por parte do público leitor, 

repousa 

   

(...) no conhecimento partilhado pelos interlocutores, [sendo que a] mobilização dos 

conhecimentos armazenados na memória só se torna possível graças à inferência, 

estratégia cognitiva por meio da qual o interlocutor constrói, a partir da informação 

veiculada no texto e no contexto (CARMELINO, 2012, p. 23), 
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 evidenciando-se, assim, o fato de que, em se tratando de metáforas conceptuais, estas estão 

na base de nosso conhecimento, somadas à área de experiência e às imagens de vários 

domínios de mundo, igualmente compartilhados por uma sociedade, sendo, portanto, mente, 

sociedade e linguagem inseparáveis (VEREZA, 2012). 

 

III.) A dimensão pragmática: efeitos de humor 

 

Conforme mencionado anteriormente, de acordo com Kövecses (2015), a metáfora é um 

recurso que ajuda a criar incongruências para a produção do humor, embora não seja nem 

suficiente nem necessária para isso. Em se tratando da capa em questão, o frame bastante sui 

generis de um galinheiro, para noticiar um relacionamento extraconjugal, consegue refletir o 

tom jocoso do tabloide e trazer à tona a cena cultural (RASKIN, 1985) que produz ―mulheres-

fruta-objeto‖ e que, por si só, ganha nuances de humor, em nossa sociedade, pela profusão 

com que essas mulheres são lançadas na mídia ─ uma verdadeira ―salada de frutas‖ ─ todas 

com os dotes físicos e artísticos semelhantes, em uma quase produção em série. 

 

Sendo assim, podem ser consideradas como um subgrupo (nesse caso, ―mulheres-fruta‖) que 

compõe um grupo maior (mulheres), podendo ser vistas como produtos da cultura que 

licenciam uma série de domínios fonte mais específicos (melão, maçã, melancia, jaca e 

outros). Por essa razão, percebe-se que o humor produzido pela metáfora e o frame presente, 

na capa do Meia Hora, são componentes importantes na demonstração de  

 

aspectos sociais do lugar [que] podem envolver distinções entre homem e mulher, 

relações de poder na sociedade, concepções de trabalho. Todos eles podem ter um 

papel importante na maneira como as metáforas são usadas no curso da 

conceptualização metafórica (KOVECSES, 2015, p. 59)
(135)

.  

 

Com base no exposto acima, a situação ―tabu‖, chancelada pela relação extraconjugal do 

casal, pode ser entendida de antemão como um elemento favorecedor do humor em função da 

incongruência semântica que o fato evoca, incongruência esta que  

 

 

 

                                                                 
(135) 

Texto original: Social aspects of the setting can involve such distinctions as man vs. woman, power relations 

in society, conceptions of work, and many others. They can all play a role in which metaphors are used in the 

course of metaphorical conceptualization. 
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está entre o que é socialmente aceito, esperado, respeitado, ou pelo menos neutro, 

por um lado, e o que não é aceito, estigmatizado, ou tabu, por outro. Os exemplos 

que estão dentro dessa categoria geralmente envolvem sexo, já que esta forma de 

comportamento constitui o primeiro caso de comportamento socialmente não aceito 

ou tabu (KÖVECSES, 2015, p. 137)
(136)

. 

 

Além disso, na incompatibilidade observada, entre os sistemas organizacionais que servem de 

base para os mapeamentos ─ ―galo por homem‖ e ―terreiro por corpo de mulher‖ ─ pode-se 

perceber que o humor tem motivação pejorativa (PERKS, 2012), mais propriamente, no que 

diz respeito à figura feminina. Isso porque esse tipo de representação do corpo da mulher 

parece inferiorizá-la e, subliminarmente, colocar o homem em relação de superioridade. Ser 

―terreiro‖ implica ―estar por baixo‖, ―ser pisada‖, principalmente, por se tratar de um 

ambiente como o de um galinheiro ─ local naturalmente associado à sujeira devido às fezes 

dos animais. Portanto, o pressuposto de que um galinheiro é categoricamente sujo motivou a 

expressão ―mais sujo(a) que pau de galinheiro‖(137)
, confirmando a concepção de imundície do 

local onde se abrigam as aves.  

 

III.) A dimensão ideológica 

 

Na capa do tabloide, embora a imagem de Renata Frisson, usando lingerie, possa ser  

interpretada como a de uma femme fatale, cujo parceiro é seduzido e, de certa forma, 

transformado em objeto de desejo sexual, de igual modo, a ―Mulher Melão‖ passa por um 

processo de coisificação devido à maneira com que seu corpo é exposto (seminu) e 

conceptualizado (como ―terreiro‖) na manchete em questão. Assim, tanto o elemento visual 

quanto o linguístico se complementam e veiculam a ideia de que o corpo feminino é um 

terreno de exploração sexual do homem (GOATLY, 2007a).  

 

É interessante observar que, mais uma vez, apesar de toda luta dos movimentos feministas 

(SANTOS, 2011) e neofeministas (NOGUEIRA, 2013), pela liberação sexual da mulher, esta 

parece continuar à mercê do que é preconizado pela ideologia dominante: em um jornal, com 

um público-alvo tipicamente masculino, ter uma figura feminina seminua, estampada em suas 

                                                                 
(136) 

Texto original: The incongruity is between what is socially accepted, expected, respected, or at least neutral, 

on the one hand, and what is not acceptable, stigmatized, or taboo, on the other. The examples that fall into this 

category often involve sex, since this form of behavior constitutes a prime case of socially unacceptable and/or 

tabooed behavior. 
( 137 )

A expressão ―mais sujo(a) que pau de galinheiro‖ significa ―ter má reputação‖(cf. www. 

dicionariocriativo.com.br, acesso em 24/09/2015) o que parece evocar, também, a metáfora conceptual 

IMORALIDADE É SUJEIRA (CARNEIRO, 2012). 
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capas, não parece uma atitude libertadora, mas uma forma de satisfazer os desejos desse 

leitor. Nesse caso, a imagem da ―mulher-fruta‖ serve como uma espécie de ―isca‖, utilizada 

para ―fisgar‖ leitores ávidos por ―peitos‖ e ―bundas‖, com o objetivo de garantir a vendagem 

do jornal. Dessa forma, o Meia Hora parece evocar uma prática discursiva que reproduz, 

legitima e promove, ideologicamente, a subordinação das mulheres aos homens (CONNELL e 

MESSERSCHMIDT, 2013).   

 

Além disso, pelo exposto na quasi-chamada, a alternância entre os papeis de sujeito e objeto, 

que permeia a relação amorosa em destaque, parece resultar de uma teia de conceptualizações. 

Assim, a quasi-chamada ―Qual galo tá ciscando neste terreiro?‖ é emblemática e tem, na foto 

da ―mulher-fruta‖, o eco da representação do corpo feminino como espaço sexual de livre 

acesso ao homem. Sobre a expressão ―ciscar em outro terreiro‖, ou ― ciscar no terreiro de 

alguém‖, observa-se certa recorrência de uso, na língua portuguesa, uma vez que está presente 

em muitos dos resultados de busca no site ―Google‖(138). Na figura 38, podem ser visualizadas 

letras de música, fóruns de discussão, página de facebook e outros sites que trazem a 

expressão que, de uma maneira geral, apresenta uma acepção mais sexual, ou seja, ―cortejar o 

parceiro alheio‖: 

 

 

                                                                 
(138) 

Fonte: www.google.com.br, acesso em 30/03/2016. 
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Figura: 38 
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Entretanto, além do caráter sexual, o ―ciscar em outro terreiro‖ está, igualmente, relacionado a 

―ser invasivo‖, a ―querer pra si o que é do outro‖. Por essa razão, entende-se a 

conceptualização do parceiro como coisa, como objeto sexual, exatamente como a ―Mulher 

Melão‖ é representada na chamada de capa do Meia Hora. 

 

Na quasi-chamada analisada, mais do que uma referência ao relacionamento secreto entre o 

jogador e a modelo, identificamos o acionamento do frame de um galinheiro em que são 

mapeadas características de um amante e de um galo (O jogador é um galo) como também as 

de um corpo feminino e as de um terreiro (O corpo feminino é um terreiro).  

 

De certa forma, entende-se que esse frame remonta à engrenagem ―dominação-exploração‖, 

bastante difundida na época do Brasil colônia, dando-se ao senhor de engenho todo poderio 

sobre a sinhá e sobre a escrava (AGUIAR, 2000), em uma lógica essencialista (SANTOS, 

2011), na divisão de papeis e de funções. Metaforicamente falando, o senhor de engenho pode 

ser considerado o ―galo do terreiro‖ dessa fase de grande força do patriarcado, no Brasil, e 

que ainda exerce influência nos dias atuais por meio do chamado patriarcado contemporâneo 

(PATEMAN, 1988; AGUIAR, 1997; MACHADO, 2000). 

  

Nos discursos quotidianos, por exemplo, ecoam algumas das expressões materializadas 

linguisticamente( 139 ) e que fazem referência a esse modelo de organização institucional ─ 

―cantar de galo‖, ―colocar ordem no galinheiro‖, ―franguinho/franguinha‖, ―galinha‖ ─ 

alimentadas por uma mesma metáfora conceptual DOMINAÇÃO SEXUAL É TERRITÓRIO 

, onde quem manda é o homem a quem, por sua vez, é dada certa legitimidade em relação à 

quantidade de relacionamentos amorosos que coleciona (LAKOFF, 1973). Relacionamentos 

estes que são, inclusive, esperados como prova de virilidade.  

 

Sendo assim, os mapeamentos realizados, por exemplo, entre os modelos, observados a 

seguir, revelam o que Kövecses (2015) menciona acerca de um sistema conceptual 

experiencialista, no qual o pensamento está baseado em imagens de esquemas que, 

combinadas, redundam em estruturas complexas para a conceptualização do mundo:  

 

                                                                 
(139)―

Cantar de galo‖: ser prepotente, contar vantagem, falar alto, mandar (cf. www.dicionáriodegírias.com.br, 

acesso em 23/09/2015). ―Colocar ordem no galinheiro‖: organizar o lugar que está em desordem (cf.  pt. 

wiktionary.org, acesso em  23/09/2015). ―Franguinho/franguinha‖: pessoa fraca (cf. dicionarioinformal.com.br, 

acesso em 23/09/2015). 
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                                                                       Figura: 39 

 

Nesses dois modelos distintos, modelo fonte e modelo alvo, observam-se os possíveis 

mapeamentos que parecem ser cognitiva e inconscientemente acionados pela leitura da 

expressão ―ciscar no terreiro de alguém‖, relativamente frequente em conversas informais do 

dia-dia, em nossa sociedade, e que ora figura como uma chamada de um jornal popular como 

o Meia Hora. 

  

Portanto, a conceptualização do homem como um ―galo‖ e do corpo da mulher como um 

―terreiro‖ remonta a um tipo de organização patriarcal que tem na figura do macho o seu 

elemento central (SANTOS e IZUMINO, 2011). Dessa forma, assim como no mundo animal, 

em que o galo exerce dominação sobre os seus pares, em nossa sociedade, a mulher continua 

cedendo à lógica dominante ao satisfazer os desejos do homem quando, por exemplo, permite 

ser chamada de ―mulher-fruta‖ e ser fotografada, em trajes menores, em um contexto 

discursivo em que essa fotografia é dirigida, quase que exclusivamente, ao público masculino 

e com clara função de apelo sexual.  

  

Segundo esses modelos, a consequente conceptualização das mulheres como ―galinhas‖ deve 

ser atribuída à função coadjuvante da figura feminina, bem como à permissividade com que, 

em nossa sociedade, o homem costuma (ou ―deve‖) se relacionar com várias mulheres ao 

longo da vida ─ um legado da Casa Grande (AGUIAR, 2000) que insiste em se fazer presente 

ainda no século XXI.  

 

Galinheiro 

Galo 

Galinhas Terreiro 

Espaço de 
Dominação 

Homem 

Mulheres 
Corpo 

Feminino 



190 
 

 

CAPA 6 

 

          Figura: 40            Fonte: www.meiahoraonline.com      Publicação: 25/08/2010 

 

 

 

I.) Análise da manchete e de seus elementos constitutivos 

 

Apesar de, praticamente, estampar boa parte da capa do Meia Hora
(140)

, e de ser essa uma 

característica comum a manchetes consideradas convencionais (OLIVEIRA SANTOS, 2013), 

―Valesca põe o popozão no seguro‖ reúne elementos híbridos, típicos de gêneros como a 

chamada e a manchete jornalística (SIMÃO, 2007), e, ao mesmo tempo, ensaia um gênero 

                                                                 
(140) 

Apesar de não ser objeto de nossa análise, a capa em que se insere a manchete em foco (―Valesca põe o 

popozão no seguro‖) apresenta outra manchete (―Prostituta se recusa a enfiar um chuchu na rima e leva surra‖) e 

uma chamada (―Virgindade leiloada‖) que evidenciam, em seu conjunto, os argumentos centrais desta pesquisa, 

no que dizem respeito à coisificação e ao escárnio a que a mulher é submetida nas capas do Meia Hora. 

Reiteramos aqui que as manchetes para a análise foram escolhidas não apenas pelo seu potencial em revelar 

ideologias que reproduzem e reforçam representações sexistas da mulher, mas pelo uso de linguagem metafórica 

e metonímica como ferramenta para textualizar tais representações. 
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próprio ao englobar tais elementos associados à propaganda. Nessa ―quasi-manchete‖, 

encontramos um antetítulo e um título principal, seguidos de uma espécie de legenda cujo 

recurso gráfico tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a informação de que o 

―produto‖ anunciado ―vale 5 milhões‖. Sendo assim, os elementos se distribuem da seguinte 

maneira: 

      

  ANTETÍTULO       TÍTULO     

PRINCIPAL 

       LEGENDA              IMAGEM 

―Daquele jeito.‖ ―Valesca põe o 

popozão no 

seguro‖ 

―Vale 5 milhões.‖      

 

                                              Tabela 12 

 

1.) O antetítulo: ―Daquele jeito.‖ 

 

O antetítulo da ―quasi-manchete‖, além de espirituoso
(141)

, antecipa para o leitor o que parece 

estar bastante evidente na foto que hiperboliza as nádegas da funkeira Valesca. A expressão 

―daquele jeito‖ soa como uma maneira, encontrada pelo editor, de integrar os elementos da 

manchete, adequando-os ao cenário do funk. Isso porque insinua a sensualidade com que as 

mulheres se vestem e dançam em bailes dessa natureza ─ sempre valorizando os glúteos, 

justamente por serem estes, de uma maneira geral, a parte do corpo feminino mais cobiçada 

pelos homens brasileiros. Sendo assim, a cantora Valesca Popozuda pode ser considerada uma 

espécie de ícone feminino do universo funk por trazer, no próprio nome, a sua identidade de 

mulher calipígia.  

 

2.) O título principal: ―Valesca põe o popozão no seguro.‖ 

 

Em consonância com o antetítulo e a imagem da cantora, o título parece bem representativo 

do que costuma ser valorizado na cultura do funk. O termo ―popozão‖, frequente em muitas 

letras de música, é a materialização linguística da concepção que a comunidade funkeira tem 

                                                                 
(141) 

De acordo com  http://dicionariocriativo.com.br, acesso em 17/07/2016, o termo ―espirituoso‖ significa o 

―que provoca o riso, engraçado, vivaz.‖ 
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acerca dos dotes físicos apreciados nesse meio cultural. Na figura 41, por meio da entrada 

―letras de funk ─ popozão‖, no site de busca ―Google‖(142)
, é possível encontrar uma série de 

letras de música que trazem, já no título, a referência à essa região do corpo feminino: 

 

 

 

                                              Figura: 41 

 

Tamanha valorização, no entanto, parece transcender o universo artístico do movimento funk, 

uma vez que o ato de colocar os glúteos no seguro aponta para uma real preocupação da 

mulher em preservar essa parte do seu corpo. E o Meia Hora, ao colocar luz sobre esse fato, 

                                                                 
(142) 

Fonte: www.google.com .br, acesso em 31/03/2016. 
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em uma manchete de capa, soa como porta-voz desse ideal  de beleza que, em nossa 

sociedade, está atrelado às mulheres calipígias.  

 

3.) A legenda: ―Vale 5 milhões.‖ 

 

―Vale 5 milhões‖ é a maneira criativa e descontraída(143) que o jornalista utiliza para informar 

ao leitor sobre o valor do seguro, contratado por Valesca, a fim de garantir  integridade a seu 

―popozão‖. Na foto da ―quasi-manchete‖, que coloca em evidência as nádegas da cantora, a 

legenda parece se assemelhar a uma etiqueta promocional de marketing extraordinário, 

impressa estrategicamente na região glútea da funkeira, ─ que não encontraria espaço, por 

exemplo, em um jornal de referência.  

 

II.) As representações cognitivas 

 

Conforme já aventado, na seção 2.5.1. desta investigação, a metonímia PARTE DO CORPO 

PELA PESSOA apresenta um aspecto sociocultural, pois, ao se utilizar o rosto como forma de 

identificação pessoal em documentos oficiais, este ―desfruta de um status especial na 

representação dos seres humanos‖ (KÖVECSES 2006b, p. 110-111). 

 

Entretanto, pela profusão de nádegas que têm estampado não apenas as capas do Meia Hora, 

mas também diversos outros veículos midiáticos, percebe-se um forte movimento cultural 

que, metonimicamente, tem impelido a mulher a ter, nessa parte do corpo, a sua forma atual 

de identificação. Na manchete analisada, por exemplo, o ângulo do corpo de Valesca, captado 

pelo fotógrafo, é mais um indício dessa tendência. 

 

O milionário ―popozão‖ de Valesca (já que este pode lhe render até 5 milhões de reais, em 

caso de dano) demonstra, realmente, que ―conceitos metonímicos (como PARTE PELO 

TODO) fazem parte da maneira como agimos, pensamos, e falamos no dia-a-dia‖ (LAKOFF e 

JOHNSON, 2002, p. 93) e que, nesse caso, refletem a maneira como a sociedade enxerga a 

mulher brasileira. Nas seções Babado (cf. figura 31) e Gata da Hora (cf. figura 43), por 

                                                                 
(143) 

É importante salientar que os adjetivos ―criativa‖ e ―descontraída‖, nesse caso, evocam uma avaliação 

positiva que entendemos estar atrelada à postura editorial do Meia Hora. Defendemos que algo ―criativo e 

descontraído‖, para esta pesquisa, poderia acionar ideologias condenáveis justamente por poderem produzir um 

efeito ainda mais corrosivo. 
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exemplo, a sua representação é, em grande parte, construída por ela mesma, sendo, portanto, 

agente de seu próprio processo de coisificação. 

 

Tanto na manchete acima quanto na seção Babado, que contempla as concorrentes do ―Miss 

Bumbum 2013‖, as nádegas parecem, nesse contexto, ter destituído o rosto na identificação 

pessoal da mulher brasileira, provavelmente, devido ao fetiche masculino que se constituiu ao 

longo dos anos em relação à região glútea feminina. Nos anos de 1980 e de 1990, por 

exemplo, cantoras e bandas de axé (ritmo musical bastante popular na Bahia) já se 

destacavam, no cenário musical brasileiro, com letras de forte teor apelativo voltadas para 

essa parte do corpo feminino.  

 

Sendo assim, a manchete analisada é apenas um recorte de como a sociedade vem 

conceptualizando a mulher ao longo dos anos ─ MULHER É OBJETO SEXUAL. A 

metafonímia cumulativa presente (GOOSSENS, 2003), que corrobora o princípio de que um 

processo cognitivo deriva de outro (ibid), traz uma metáfora derivando de uma metonímia: 

PARTE DO CORPO PELA MULHER → PARTE DO CORPO FEMININO É OBJETO DE 

DESEJO SEXUAL→ MULHER É OBJETO DE DESEJO SEXUAL.  

 

Além disso, o título da ―quasi-manchete‖, ―Valesca põe o popozão no seguro‖, é um exemplo 

da metáfora do contêiner (JOHNSON, 1989), em que as nádegas da funkeira representam um 

objeto e o seguro, um contêiner, apesar de não ser este o foco de nossa análise. Sendo assim, 

mais uma vez, por meio da linguagem, chega-se às representações sociais acerca da mulher 

que parecem ser igualmente fomentadas por ela. Nesse caso, a coisificação de parte do 

próprio corpo deve ser uma maneira inconsciente e cultural de atender aos desejos 

masculinos, o que torna a mulher responsável e cúmplice da criação de estereótipos 

(TRAVAGLIA, 1992; GEERAERTS, 2009) que têm, na sua base, a representação da mulher 

como COISA, ANIMAL, COMIDA, e seu corpo como TERRITÓRIO de dominação 

masculina (GOATLY, 2007a).  

 

III.) A dimensão pragmática: o efeito de humor 

 

Mais uma vez, pode-se observar a estratégia recorrente do Meia Hora, na produção de ―elos 

enunciativos‖ (BAKHTIN, 2011), ao publicar capas que fazem menção a outros textos, ou 

que trazem no seu bojo notícias e/ou personagens recorrentes. É uma recorrência de modos de 
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textualização que associam elementos como mulher, sexo e dinheiro ou, no caso específico, 

nádegas de mulher e dinheiro que, pela recorrência, acabam criando um padrão. É essa 

associação entre textualizações semânticas recorrentes que estamos nos referindo, de uma 

forma não canônica, como intertextualidade. Na manchete, ―Cartola da CBF quer botar 

bumbum da namorada no seguro‖ (cf. figura 42), por exemplo, verifica-se o mesmo contexto 

situacional (PAULIUKONIS, 2007) arrolado na ―quasi-manchete‖ analisada: a foto de uma 

mulher seminua, de costas, que terá os glúteos protegidos por uma empresa de seguros. 

Novamente, a grande especulação e valorização, atribuída a essa parte do corpo feminino, 

pela sociedade brasileira, que a mulher calipígia parece exibir com orgulho. 

 

Ainda sobre essa questão, Bakhtin argumenta que ―o texto só ganha vida em contato com 

outro texto com contexto. Somente nesse ponto de contato entre textos é que uma luz brilha, 

iluminando tanto o posterior como o anterior, juntando dado texto a um diálogo entre textos 

(...)‖ (BAKHTIN, 1986, p.162).  De acordo com essa perspectiva, um discurso nunca será 

único, já que nele podem-se escutar outras vozes, outros enunciados. Para tanto, é necessário 

que esteja na memória discursiva (um conjunto de frames, segundo a linguística cognitiva) de 

uma dada comunidade linguística. Memória esta que o editor parece supor acerca do público-

alvo do tabloide, ao utilizar temas recorrentes nas capas do Meia Hora.  

 

O uso de capas bem semelhantes, nesse caso, parece estar atrelado ao conceito de  

―intertextualidade [que] ocorre quando, em um texto, está inserido em outro texto (intertexto) 

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória 

discursiva [...] dos interlocutores‖ (KOCH, I.; BENTES, A.C.; CAVALCANTE, M.M., 2007, 

p. 17), podendo texto e intertexto, inclusive, servir de base para a produção do humor 

(SOUTO e PEREIRA, 1999). 

 

Em se tratando da figura 42, é o homem quem pretende colocar o ―bumbum da namorada no 

seguro‖ ─ mesmas metafonímia e metáfora do conduto que as observadas na manchete da 

―Popozuda‖. Além da intertextualidade, o humor produzido pelo Meia Hora tem, na metáfora, 

uma grande aliada. Isso porque as ―metáforas surgem de uma brincadeira informal nas 

palavras e têm o único propósito de apresentar as coisas de uma maneira nova e 

engraçada‖(144) (KYRATZIS, 2003, p. 08): 

                                                                 
(144) 

Texto original: Sometimes, metaphors emerge from a play on words and serve no other purpose but to 

present things in a new and witty way. 
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            Figura: 42                Fonte: www.meiahoraonline.com    Publicação: 13/11/2014 
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      ANTETÍTULO 

               

TÍTULO 

PRINCIPAL 

     

    SUBTÍTULO 

 

           IMAGEM 

     

     ―Essa é craque!‖ 

   

   

 

 ―Cartola da 

CBF quer botar 

bumbum da 

namorada no 

seguro.‖ 

 

 

 

―Carol Muniz, 28 

anos, vive romance 

quente com Marco 

Polo Del Nero, 73: 

‗Ele ama meu 

bumbum.‘‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário: ― O 

amor vence os 

preconceitos.‖ 

                                                  Tabela 13 

 

Por outro lado, nas manchetes das figuras 40 e 42, a metáfora funciona apenas como um dos 

elementos na constituição do humor, já que ele ―só pode ser completamente explicado se 

levarmos em consideração as várias funções comunicativas sutis (tais como a ironia, o 

sarcasmo, a piada, e outros efeitos jocosos da linguagem)‖
(145) ─ (KÖVECSES, 2015, p. 133). 

Na manchete, que é alvo de nossa análise, o efeito de humor produzido se deve à ironia 

encontrada tanto no antetítulo ―Daquele jeito‖ (expressão peculiar do universo funk que 

insinua, nesse caso, algo sensual) quanto na legenda que, pela diagramação, suscita a ideia de 

algo ―fantástico‖ e ―extraordinário‖. 

 

Já na manchete da figura 42, intertexto que corrobora a conceptualização da mulher como 

objeto de desejo sexual, principalmente, em se tratando de mulheres dotadas de corpo 

                                                                 
(145) 

Texto original: I am aware that humor can only be fully explained if we take into account the various subtle 

communicative functions (such as irony, sarcasm, witticism, punning, and other playful effects of language) of 

the expressions analyzed. 
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considerado escultural ou que, pelo menos, têm a região glútea avantajada, o humor ácido está 

presente tanto no antetítulo, ―Essa é craque‖, bem como no comentário malicioso, ―o amor 

vence os preconceitos‖. O jornalista usou tal função comunicativa para tratar daquilo que, 

segundo Kövecses (2015), seria uma espécie de incompatibilidade: o que é socialmente 

aceitável e o que não é, ou seja, o que é tabu.  

 

Nesse caso, o editor usa o frame do futebol e caracteriza a moça como ―craque‖, ou seja, 

―pessoa que tem ótima habilidade para o esporte‖ devido ao fato de, à época da publicação da 

manchete, ela assumir, publicamente, um romance com um cartola(146) da CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol). O humor é criado pelo tom irônico com que o jornalista seleciona as 

palavras para, intencionalmente, ressaltar os mais de 40 anos que separam Carol Muniz e 

Marco Polo Del Nero, entendendo-se que, em nossa sociedade, esse tipo de relacionamento é 

tratado como algo estigmatizado, por sempre haver algum tipo de interesse de ambos os lados, 

descartando-se, assim, qualquer possibilidade de amor genuíno.  

 

Sendo assim, o ―humor permite a crítica onde ela seria impossível de outro modo‖ 

(TRAVAGLIA, 1990, p. 68) ─ em tese, uma mulher com 28 anos de idade só poderia se 

relacionar com alguém, 45 anos mais velho, no caso de o homem ter muitos bens materiais 

suficientes para sustentá-la financeiramente. Já o contrário faz do sexo e da juventude da 

mulher as forças motrizes para que o homem se sujeite a um relacionamento volátil e fugaz, 

como o que o tabloide ironiza ─ trama que constitui a base do humor sarcástico, igualmente 

presente na ultravalorização das nádegas da funkeira Valesca. 

 

Tal incompatibilidade é a mesma de que trata Kövecses (2015) e que está presente nas 

situações tabus veiculadas pelo tabloide: a cifra de milhões para assegurar as nádegas de 

Valesca (―Vale 5 milhões‖) bem como o valor de verdade  no relacionamento entre a modelo 

e o cartola (―O amor vence os preconceitos‖).  

 

 

 

 

 

                                                                 
( 146 ) 

―Dirigente, diretor ou presidente de time de futebol.‖ (www.dicionarioinformal.com.br, acesso em 

01/04/2016). 
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IV.) A dimensão ideológica 

 

Ainda sobre as manchetes das figuras 40 e 42, aqui arroladas, percebe-se que o Meia Hora, ao 

reproduzir as mesmas questões, em diferentes publicações, tende a contribuir com a 

perpetuação de representações bastante estigmatizadas da mulher em nossa sociedade. De 

igual modo, a publicação de um concurso, promovido pelo próprio tabloide, com o objetivo 

de eleger a ―Musa da Hora‖ no ano de 2012, parece emblemático e redundante na 

representação da figura feminina como uma espécie de ―isca‖ para atrair o público-alvo do 

jornal, eminentemente masculino.  

 

Observa-se que o título do concurso, em comemoração pelos sete anos do jornal, é uma clara 

referência a seu nome. Essa publicação, por sua vez, foi encontrada em sua fan page no 

facebook(147)
. Nela, a sonoridade da palavra ―currículo‖ satiriza e faz uma associação direta aos 

glúteos das candidatas: principal requisito para a eleição da ―musa‖.   

 

 

                                                    Figura: 43 

 

Além disso, no cartaz, as concorrentes ao título de ―Musa da Hora‖ são tratadas como ―gatas‖, 

um indício de que nossas interações específicas estão ―corporificadas com o mundo cultural‖ 

(GIBBS, 1999, p. 153). Por essa razão, tal conceptualização, no mundo físico, só é 

significativa por conta de nossas crenças e valores (ibid) que naturalizam o fato de mulheres 

                                                                 
(147)

 Fonte: www.facebook.com/meiahora/fotos, acesso em 26/07/2015. 
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se deixarem fotografar seminuas, tendo seu corpo representado como território de exploração 

masculina (GOATLY, 2007a). 

 

Em razão disso, entendendo-se que o Meia Hora tem um público-alvo masculino, cujo 

discurso, segundo Chauí (1985), incide especificamente sobre o corpo feminino, o tabloide 

parece figurar como um instrumento de ratificação e de perpetuação de velhos discursos, já 

combatidos pelos movimentos feministas (SANTOS, 2011) e neofeministas (NOGUEIRA, 

2013), mas que se conservam vivos e nutridos, pela maneira como a própria mulher vem 

construindo a sua identidade, não só ao longo de todas essas publicações como também na 

mídia de uma maneira geral.  

 

Portanto, de acordo com esse recorte analítico, mais uma vez, percebemos que o ideal de 

libertação sexual feminina e de igualdade entre os gêneros é, em parte, boicotado pela própria 

mulher, que acaba por fomentar o projeto de dominação hegemônica, ao compactuar com o 

discurso machista que a transforma em objeto sexual.  

 

Sendo assim, entende-se que elas mesmas tendem a se posicionar na contramão do discurso 

de resistência (BANDEIRA, 2009), contribuindo para a hierarquização dos sexos e 

perpetuação de um discurso dominador e patriarcal. Diferentemente da figura 44(148), em que 

exibem seus corpos seminus, teoricamente, em prol da emancipação feminina, o nu que é 

explorado nas capas do Meia Hora tem um viés ideológico oposto, ao acenar, 

subliminarmente, para uma ideologia patriarcal (MORGANTE e NADER, 2014).  

 

                                                       Figura: 44 

 

                                                                 
( 148 ) 

Mulheres realizando um protesto em 07/09/2012 (www. expressaounica.blogspot.com.br, acesso em 

02/04/2016). 
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Essa concepção, a partir de representações cognitivo-discursivas, marcada na linguagem, 

parece exercer forte influência na maneira com que, enquanto membros de uma comunidade 

discursiva que compartilham ideologias, pensamos, falamos e até agimos (LAKOFF e 

JOHSON, 1980 [2002]; ORTONY, 1993; GIBBS, 2006) no que diz respeito ao papel da 

mulher em nossa sociedade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, de um modo geral, procuramos investigar representações sociocognitivas 

sobre a mulher, que reproduzem, ou até mesmo constroem, ideologias sexistas, a partir de 

uma análise de capas do jornal Meia Hora. A escolha do periódico, como fonte de dados da 

pesquisa, foi determinada por suas inúmeras capas que trazem a mulher e o universo feminino 

como mote. Apesar de ser uma mídia essencialmente popular, o jornal atrai leitores de 

diferentes classes sociais e níveis de letramento, em razão do caráter jocoso de suas chamadas 

e manchetes. Sendo assim, percebeu-se que o Meia Hora poderia ser um meio bastante 

profícuo de se ter acesso à maneira como a sociedade (ou parte dela), representada por seus 

leitores, evoca determinadas representações femininas.  

 

O interesse pelo tema surgiu a partir de leituras despretensiosas de suas capas, ainda nas 

bancas de jornal, que apontavam, quase sempre, para um mesmo caminho: uma humorada 

desvalorização da mulher que, em muitos exemplares, aparecia, inclusive, seminua. Esse 

interesse foi se transformando em uma inquietude por explorar, teórica e metodologicamente, 

as motivações sociocognitivas que amparavam uma depreciação da mulher, que parecia já 

naturalizada cultural e discursivamente. Sendo assim, de uma forma geral, a pesquisa tentou 

contribuir para uma maior compreensão das conceptualizações do universo feminino que são 

socialmente compartilhadas e que, ao mesmo tempo, manifestam-se no discurso. 

  

Nessa perspectiva, buscamos investigar o uso, deliberado ou não, de expressões linguísticas 

metafóricas presentes na construção dessas representações nas capas do tabloide. Expressões 

estas licenciadas por diferentes metáforas conceptuais como SEXO É VIOLÊNCIA FÍSICA 

(GOATLY, 2007b) da qual, nas capas do corpus, ramificam-se MULHER É COISA 

(MÁQUINA), MULHER É COMIDA, MULHER É ANIMAL, e CORPO FEMININO É 

TERRITÓRIO, usando-se a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980b 

[2002]) como cerne de toda investigação. 

 

Para tanto, foram analisadas seis capas (duas chamadas e quatro manchetes ─ gêneros do 

domínio jornalístico) das quarenta e oito compiladas entre os anos de 2013 e 2016. A 

observação mais atenta e criteriosa desses dois gêneros (LAGE, 2004; CALDEIRA, 2007; 

SIMÃO, 2007; OLIVEIRA SANTOS, 2013) foi importante para que se pudesse estabelecer 

um ―índice de prototipicidade‖ (GEERAERTS, 1997) durante a análise dos dados. Um dos 
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critérios de escolha para a constituição do corpus teve como base o assunto abordado em cada 

chamada ou manchete, ou seja, a mulher e seu universo. Em cada uma, elementos verbais 

(expressões linguísticas metafóricas) e não verbais (imagens) foram identificados e 

analisados, de acordo com as propostas de Cameron e Maslen (2010) e Forceville (1996, 

2008), nesta ordem. 

 

Como já mencionado anteriormente, a pesquisa foi desenvolvida, com base na visão 

sociocognitivista (LAKOFF e JOHNSON, 1980b [2002], ORTONY, 1993; GIBBS, 2006), 

buscando-se relacionar as representações cognitivas com a cultura (GIBBS, 1999; 

KÖVECSES, 2005, 2010; LAKOFF, 2006), com a ideologia (CHARTERIS-BLACK, 2005; 

KÖVECSES, 2006a, GOATLY, 2007) e com o discurso (TRAVAGLIA, 2000; MUSOLFF, 

2005; KÖVECSES, 2010). 

 

Em relação ao que discutimos sobre metáfora, cultura e universalidade metafórica, vimos, no 

corpus, que as conceptualizações, materializadas no discurso jornalístico, refletem a 

inseparabilidade entre mente, corpo, mundo, modelos cognitivos e culturais, defendida por 

Gibbs (1999), em que a metáfora é caracterizada como propriedade dessa interação. Ao 

analisar as capas, entretanto, é possível perceber que, apesar de as representações da mulher 

serem, potencialmente, universais em função da clara corporeidade presente nos 

mapeamentos identificados, entendemos que muito da natureza social das projeções (objeto 

sexual, utensílio doméstico, animal selvagem ou peçonhento, comida, território) pressupõe 

elementos socioavaliativos negativos. Em todos os exemplos analisados, a mulher tem a sua 

imagem denegrida e inferiorizada, mostrando ser a cultura e a ideologia os fatores 

determinantes de tais conceptualizações. Cultura esta que traz, do patriarcado (AGUIAR, 

2000), um forte legado de depreciação da mulher, e o discurso jornalístico do Meia Hora, por 

sua vez, evoca, ilumina e reforça essa herança sociocultural e ideológica.  

 

Observamos, também, através do corpus da pesquisa, um falso empoderamento do discurso 

de libertação da mulher em nossa sociedade, uma vez que, na maioria dos casos, ela própria 

age como protagonista nesse sentido ao projetar seu corpo seminu como objeto do desejo 

masculino. Desse modo, acreditamos que a exposição do corpo, nesse caso, por visar o 

público masculino, não vai ao encontro, mas sim de encontro à chamada ―segunda onda do 

feminismo‖ (PINTO, 2003), cuja bandeira, ―meu corpo, minhas regras‖, apontava, entre 
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outras coisas, para a libertação sexual e o direito de a mulher fazer o que bem entendesse com 

o próprio corpo, em função do que ela mesma desejasse para si.  

 

Os resultados da análise corroboram, portanto, a visão dos pesquisadores da Teoria Crítica da 

Metáfora (CHARTERIS-BLACK, 2005; KÖVECSES, 2006a; GOATLY, 2007), cuja visão 

foi discutida na seção 2.1.2., de que, de certa forma, muitas metáforas conceptuais se 

caracterizam por ideologias que são evocadas e instanciadas no discurso. As capas analisadas 

trazem à tona formações ideológicas, metaforicamente estruturadas, amparadas pelo gênero 

discursivo ─ chamada e manchete ─ e pelo propósito comunicativo do jornal:  mais do que 

informar, produzir humor por meio de suas publicações. Humor este que aciona um conjunto 

de valores socioculturais latentes, ou seja, pensamentos dominantes inconscientes que são 

socialmente nutridos, por exemplo, a respeito da mulher. 

 

Além da metáfora, nosso interesse pela metonímia como processo não apenas linguístico, 

mas, sobretudo, cognitivo (PANTHER e RADDEN, 1999) e pela ―metafonímia‖ 

(BARCELONA, 2003; GOOSSENS, 2003) é justificado pelo fato de esses processos estarem 

presentes em algumas das capas que fazem parte do corpus do estudo como também em 

muitas das capas compiladas. 

 

Entendemos que o uso deliberado de expressões metafóricas (DEIGNAN, 2011; MÜLLER, 

2011; STEEN, 2011) e metonímicas, no discurso jornalístico do Meia Hora, funciona como 

ferramenta retórica, utilizada pelo corpo editorial, em geral, para dar o tom jocoso às capas 

publicadas no tabloide ─ este caracterizado como uma mídia de infotenimento (―informação e 

entretenimento‖) pelo próprio redator-chefe, Humberto Tziolas, em entrevista concedida a 

Patrícia dos Santos (SANTOS, 2013). No entanto, essa deliberalidade no uso de linguagem 

metafórica e metonímica, por meio de recursos como trocadilhos e/ou de literalização ou 

―despertar‖ de metáforas (MÜLLER, 2008), utilizados como instrumentos discursivos para 

criação de humor, não deixa de evocar, de uma maneira não necessariamente deliberada, 

instâncias cognitivas mais estáveis (VEREZA, 2013), como metáforas conceptuais e frames.  

 

Sendo assim, constatamos que o humor (TRAVAGLIA, 1992; DELABASTITA, 2004; 

PERKS, 2012; KÖVECSES, 2015), presente em tais expressões, pode ser chancelado como 

um elemento característico do Meia Hora que, em se tratando do corpus da investigação, 

aponta para a depreciação da mulher. Por isso, conclui-se que o uso deliberado e recorrente 
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dessas expressões, na produção do humor, contribui, nesse caso, para evocar e perpetuar 

representações sociais sexistas, encontradas na linguagem, e nutridas por concepções sócio-

histórico-ideológicas, cognitivamente reificadas. Concepções estas que iluminam questões 

relativas à hegemonia dominante, ao sexismo e à subserviência feminina como heranças do 

patriarcado (AGUIAR, 2000; SANTOS e IZUMINO, 2005) e que encontram eco no 

patriarcado contemporâneo (PATEMAN,1988; AGUIAR, 1997; MACHADO, 2000).  

 

5.1. Limitações da pesquisa  

 

Incialmente, acreditamos que o número de textos que compõem o corpus pudesse, de alguma 

forma, restringir o escopo da análise e, dessa forma, constituir um empecilho à validação da 

investigação, conforme mencionado anteriormente. Entretanto, ao defini-la como uma 

pesquisa de natureza interpretativista e de cunho qualitativo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986), 

entendemos que o seu objetivo não está calcado na quantidade de textos analisados, uma vez 

que não era nossa pretensão buscar generalizações. Abordamos o corpus como um espaço 

discursivo em que representações sociocognitivas, de natureza tanto corpórea quanto, e talvez 

principalmente, ideológica,  pudessem ser reveladas a partir de um estudo do modo com que 

são evocadas e, de uma certa forma, exploradas, no discurso. Com essa motivação, não foi o 

critério quantitativo e sim o qualitativo que caracterizou o presente estudo, uma vez que, 

segundo Godoy (1995, p. 21), a pesquisa qualitativa é uma das ―possibilidades de se estudar 

os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais, 

estabelecidas em diversos ambientes‖. 

 

Por essa razão, a investigação, do ponto de vista metodológico, levou em consideração, por 

exemplo, os elementos constitutivos dos gêneros chamada e manchete, além de contemplar o 

caráter multimodal (FORCEVILLE, 2006, 2008) da metáfora e da metonímia. Em todas as 

capas, foram analisadas as representações cognitivas presentes, suscitadas a partir das 

expressões metafóricas encontradas, a sua dimensão pragmática e, finalmente, os efeitos 

ideológicos gerados, não só pela metáfora como também pela metonímia, a fim de 

verificarmos a visão que a sociedade construiu acerca da mulher, e que se manifesta na mente, 

no discurso e nas ações diárias.   

 

Outra questão, potencialmente limitadora, dizia respeito ao que poderia ser visto como uma 

possível antecipação dos resultados, ou seja, o fato de termos, na introdução,  explicitado 
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algumas metáforas conceptuais sobre a mulher, como MULHER É COMIDA e  MULHER É 

TERITÓRIO, já estudadas na literatura e que foram, de algum modo, percebidas em um 

primeiro olhar sobre o corpus (afinal, eu já vinha estudando metáforas havia alguns anos), 

mas ainda sem um arcabouço teórico-metodológico para serem analisadas. Como sugere 

Steen (2007), muitos estudos da metáfora são de natureza dedutiva, no sentido de buscarem 

no corpus evidências empíricas de metáforas conceptuais propostas ainda em forma de 

hipóteses.  

 

Sendo assim, durante a análise, tivemos o cuidado de explorar as metáforas conceptuais 

propostas como hipóteses, de certa forma, corroborando-as ou refutando-as, de acordo com as 

evidências linguísticas encontradas no corpus como, por exemplo, MULHER É ANIMAL 

SELVAGEM. Isso não quer dizer que buscamos generalizações sobre a pervasividade dessas 

metáforas na linguagem em uso, de um modo geral.  Além disso, o nosso intuito não era 

apenas o de buscar metáforas conceptuais subjacentes, mas também o de observar como elas 

são evocadas discursivamente, para propósitos comunicativos específicos e, principalmente, 

como são, também no discurso, reificadas.  

 

Estudar a multidimensionalidade da metáfora na linguagem em uso, ou seja, contemplar em 

uma análise os seus aspectos corpóreos, culturais, ideológicos e discursivos é uma tarefa 

complexa e inevitavelmente ambiciosa. A abrangência, por vezes, pode implicar observações 

não suficientemente aprofundadas analítica ou teoricamente. É o risco de se optar por trazer a 

metáfora para ―fora da mente e para o mundo cultural‖ (GIBBS, 1999, p.146.) e enfrentar o 

desafio de se estudar a figuratividade na complexa teia dos sentidos construídos em discursos 

autênticos, em que o ―quem‖, o ―porquê‖, o ―onde‖ e o ―para quem‖, fatores nem sempre 

capturáveis em uma análise,  exercem um papel de grande relevância.  

 

5.2. A construção metafórica da mulher na sociedade: representações em xeque 

 

Com a pesquisa, constatamos que o Meia Hora, um veículo de comunicação de massa, de 

circulação no estado do Rio de Janeiro, representa um recorte através do qual conseguimos 

descortinar a visão que a sociedade brasileira tem não apenas da mulher como também de seu 

papel, contribuindo para a naturalização de suas representações, por meio de um ―arsenal‖ de 

expressões linguísticas metafóricas usadas, deliberadamente (STEEN, 2011), como estratégia 

retórica para a construção do caráter jocoso do periódico. Os trocadilhos e a piada 
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(TRAVAGLIA, 1992), muito frequentes, são criados pelo jornalista, tendo em vista o 

público-alvo que, neste caso, se confunde com o público leitor, o que parece indicar que não 

importa a classe social nem tampouco o nível de letramento, uma vez que a compreensão da 

metáfora abriga uma questão não apenas linguística, mas essencialmente sociocultural.  

 

Além de elementos verbais, o uso de imagens (FORCEVILLE, 2008) funciona como parte da 

construção de chamadas e manchetes burlescas que tem por objetivo produzir humor, 

valendo-se de estereótipos socioculturalmente elaborados. Sendo assim, em muitas das capas 

analisadas, o riso é alcançado pela conjunção do elemento linguístico com o visual, muitas 

vezes, pelo uso de metáforas do tipo contextual (FORCEVILLE, 2008), a exemplo do que 

ocorre com a capa 2, em que se faz menção a um taque de roupas ao se exibir a barriga 

talhada do jogador Seedorf:  

 

 

CAPA 2 

 

Outra metáfora do tipo contextual é observada também na capa 4, cujo domínio fonte, 

visualmente elaborado, literaliza a expressão metafórica ―VAGINA É BICHO 

PEÇONHENTO‖ como meio de provocar riso no leitor, já que a ―perereca‖ (termo vulgar que 

representa a genitália feminina) é representado pelo anfíbio de mesmo nome: 
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                                                  CAPA 4 

 

―Perereca‖, dentre outros termos encontrados no corpus da pesquisa para representação de 

parte do corpo da mulher, ou da mulher propriamente dita, presente na metafonímia 

(GOOSSENS, 2003; BARCELONA, 2003) VAGINA É BICHO PEÇONHENTO (metáfora) 

→ VAGINA PELA MULHER (metonímia) → MULHER É BICHO PEÇONHENTO 

(metafonímia), sugere uma clara depreciação do órgão sexual feminino e, consequentemente, 

da própria mulher. Em todo o corpus, constatamos que o propósito comunicativo das 

chamadas e manchetes extrapola o limite do informar, fazendo ―graça‖ com representações do 

universo feminino que, de uma maneira ou de outra, evidenciam o discurso que promove a 

inferioridade da mulher em relação ao homem, mesmo após as lutas dos movimentos 

feministas (SANTOS, 2011).   

 

Nelas encontramos, por exemplo, a mulher obesa sendo, metonimicamente, representada 

como coisa, graças à sua conceptualização como ―cintura de Kombi‖, ou seja, como um 

objeto grotesco e assexuado ─ uma espécie de apelo sexual às avessas (cf. capa 1). Em outro 

momento, a metáfora conceptual MULHER É OBJETO DOMÉSTICO, presente na capa 2 do 

corpus da pesquisa, corrobora a objetificação do domínio alvo. Na sequência, a chamada 

―Potranca paraguaia dá um alô gostoso pra galera‖ (cf. capa 3) evidencia um tipo de 

representação que a mulher, sexualmente independente, tem em nossa sociedade: MULHER É 

ANIMAL SELVAGEM (HINES, 1999b; RODRÍGUEZ, 2009).  

 

No corpus, é possível identificar, ainda, a banalização do corpo feminino por meio da 

metáfora conceptual CORPO FEMININO É TERRITÓRIO DE EXPLORAÇÃO (SEXUAL) 
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MASCULINA, presente no título da chamada ―Qual galo tá ciscando neste terreiro?‖ (cf. capa 

5), e também através da metonímia PARTE DO CORPO PELA PESSOA encontrada no título 

principal da manchete ―Valesca põe o popozão no seguro‖ (cf. capa 6).    

 

O Meia Hora, portanto, pode ser caracterizado como uma espécie de microcosmos através do 

qual podemos ter acesso à maneira como a sociedade ainda enxerga a mulher e seu papel 

depois de mais de 60 anos de revolução feminista no Brasil. Revolução que buscou ―a 

construção de igualdade de gênero [que] remete a um olhar para a trajetória das mulheres, e, 

como elas foram se colocando na história, visto que por muito tempo foram consideradas 

seres inferiores e incapazes‖ (SANTOS, 2011, p. 86).  

 

É importante mencionar, no entanto, que a própria mulher parece contribuir com sua 

coisificação, como o que ocorre, por exemplo, na seção Gata da Hora, na qual dá margem a 

velhos discursos masculinos, uma vez que estes ―não se contrapõem a discursos ‗femininos‘, 

já que são produzidos e proferidos tanto por homens quanto por mulheres‖ (SANTOS e 

IZUMINO, 2005, p. 3,4). Ou seja, ao posar em fotos sensuais, em um jornal supostamente 

voltado para o público masculino, e se deixar fotografar como um objeto de consumo, 

entendemos que as candidatas ao ―título‖ podem estar corroborando e fomentando as tão 

combatidas representações patriarcais pelos movimentos feministas
(149)

.  

 

Sendo assim, o Meia Hora deve ser considerado apenas um dos incontáveis loci discursivos, 

subentendendo-se haver outros tantos da mídia e de entretenimento de modo geral, em que as 

conceptualizações femininas podem ser identificadas: revistas, letras de música, propagandas, 

blogs, dentre outros. A breve digressão aqui é justificada pela necessidade de se enquadrar o 

jornal em um cenário culturalmente e ideologicamente constituído.  

 

No que tange à manchete da capa 1, que traz no seu cerne a questão da mulher obesa em 

nossa sociedade, e que está na contramão das mulheres desejadas sexualmente, o periódico, 

como de costume, procura produzir humor, utilizando-se de uma alcunha depreciativa da 

mulher. Nesse caso, ―cintura de Kombi‖ tem a mesma conotação negativa e estereotipada que 

                                                                 
(149) 

Estamos cintes que esse ponto é potencialmente polêmico pelo fato de a exposição do corpo, de um modo 

geral, ser também criticada por setores conservadores da sociedade, por razões opostas às nossas, devendo 

receber, assim, um olhar analítico mais aprofundado, em futuros estudos. 
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―potranca‖ ou ―perereca‖  ─ ou seja, bonita ou feia, gorda ou magra, a representação da 

mulher é sempre pejorativa.  

 

É este estereótipo que se procura desconstruir, em uma das músicas de Roberto Carlos em 

parceria com Erasmo Carlos, ―Coisa bonita‖(150), destacando-se, basicamente, a preocupação 

que a mulher moderna, teoricamente acima do peso, tem em se manter em forma ao 

mencionar seus anseios com dietas e exercícios físicos. Na letra, é o eu-lírico quem procura 

desconstruir os ideais de beleza que a sociedade edificou ao longo de anos. É interessante 

destacar que, mais uma vez, a mulher aparece em situação de desigualdade em relação ao 

homem, já que é pelo crivo masculino que se vai manipulando, ao longo da canção, uma nova 

faceta da beleza feminina. Observamos que, na tentativa de suplantar o pensamento 

cauterizado acerca do padrão de beleza da mulher, a letra da música popular, que enaltece 

mulheres acima do peso, acaba por iluminar os estereótipos que se quer suprimir.  

 

Não apenas a letra da música, como também a campanha publicitária da Dove, ―pela real 

beleza‖, lançada em 2000, buscam a aprovação social de uma nova forma mais eclética de 

beleza feminina, mas ainda parecem refletir as bases nas quais velhos discursos vão sendo 

(re)moldados(151). 

 

                                                                 
(150)

Letra da música ―Coisa bonita‖ de 1993: Amo você assim e não sei porque tanto sacrifício/Ginástica dieta 

não sei pra que tanto exercício/Olha eu não me incomodo um quilinho a mais não é antiestético/Pode até me 

beijar pode me lamber que eu sou dietético/Não acho que é preciso comer de tudo que tem na mesa/Mas passar 

fome não contribui em nada para a beleza/Já no passado os mestres da arte diante da formosura/dispensava o 

charme de uma gordinha em sua pintura/Gosto de me encostar nesse seu decote quando te abraço/De ter onde 

pegar nessa maciez enquanto te amasso/Eu não sou massagista e não entendo nada de estética/Mas a nossa 

ginástica é mais gostosa e menos atlética/Coisa bonita, coisa gostosa, quem foi que disse que tem/Que ser 

magra pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa, você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa 

(http://musica.com.br/ acesso em 07 de julho de 2015). 
(151)

 A suposta subversão dos padrões de beleza na campanha em questão é problematizada por Brisolla (2006, 

p.6), ao tratar dos resultados da análise da campanha: “A análise revelou  que  a  beleza  real  proposta  pela  

marca  está  atrelada  a  alguns  referenciais  e  atributos  considerados  naturalmente  femininos como  a  

sensualidade,  a  sedução,  a  exposição  do  corpo  feminino  para  contemplação  e  atratividade.  Nesse  sentido,  

não  foi  constatada  a  inovação  e  a  quebra  de  estereótipos  proposta  pela  Dove,  pois  a  análise  revelou  

que  os  anúncios publicitários reforçam o status quo por meio da prática repetitiva das normas sócio-culturais 

que mantém como padrão de referência a mulher como sendo branca, cabelos lisos, classe  média,  corpo  

visivelmente  bem  cuidado  mesmo  com  alguns  quilos  a  mais,  enquanto  excluem  aquelas  que  não  se  

adaptam  a  essas  normas.  Afinal,  a  imagem  
(151)

das  mulheres  na  campanha  segue  um  padrão  de  

representação  aceito  socialmente,  a  diferença  significativa  é  silenciada,  o  que  remete  as  imagens  

naturalizadas  do  corpo  feminino  que  reforçam  a  exposição do corpo da mulher submetido a projeções 

sociais para contemplação e consumo”.  
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Portanto, percebemos que, através do jornal, conseguimos ter acesso às conceptualizações, 

mais deliberadamente representativas da mulher (coisa, comida, animal e seu corpo, 

território), no discurso do senso comum, por meio de frases prontas, piadas, trocadilhos e 

outras formas linguísticas de humor que, sarcasticamente, denigrem a sua imagem, 

independentemente de estarem dentro ou fora dos padrões de beleza engendrados pela 

sociedade.  

 

5.3. Contribuições da pesquisa 

 

Com a pesquisa, conseguimos corroborar o aspecto social, cultural, político e ideológico da 

metáfora, comprovando que mente, sociedade e linguagem são, de fato, inseparáveis 

(VEREZA, 2012). Através do discurso jornalístico, observamos as conceptualizações da 

mulher que, inscritas na linguagem, por meio de expressões linguísticas, dizem muito sobre a 

maneira de pensar da sociedade e sobre suas visões de mundo. Sem dúvida, essa questão 

representa um ganho antropológico, uma vez que os mesmos intelectuais que, em tese, 

elaboram um discurso contra o bullying bem como contra diferentes formas de preconceito, 

podem ser os mesmos que, respaldados pela suposta ―blindagem ideológica‖ do humor, 

produzem as chamadas e manchetes do Meia Hora.  

 

Essa contradição, observada nas capas dos dias 27 e 28 de maio de 2016, evidencia uma 

conflituosa relação cognitivo-discursiva quando a mulher é o alvo. Isso porque, em ambas as 

publicações, observamos a criminalização de um estupro coletivo, de grande repercussão na 

mídia brasileira, sendo os criminosos, inclusive, alçados ao status de ―monstros‖ pelos 

jornalistas:  
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Figura: 45              Fonte: www.facebook.com       Publicação: 27/05/2016 

 

 

                         Figura: 46              Fonte: www.facebook.com            Publicação:  28/05/2016 

 

Por outro lado, é interessante observar que, em todo o corpus da pesquisa bem como na seção 

Gata da Hora, o corpo editorial parece evocar e reverberar, provavelmente, de forma 

inconsciente, uma questão que é ideológica: a cultura do estupro (BUCHWALD; FLETCHER; 

ROTH, 1993). Esta é calcada na banalização da violência contra a mulher que, nesse caso, 

consideramos como produto de conceptualizações objetificantes ─ representações resultantes 

de um discurso machista e patriarcal (CHAUÍ, 1985; AGUIAR, 2000; SANTOS e IZUMINO, 

2005) embora as capas das figuras 45 e 46 passem por uma ressignificação ―politicamente 

correta‖ e, por isso, o tom austero e nada humorado.  

 

Em se tratando do Meia Hora, a linguagem metafórica presente denuncia a sua ideologia 

populista e mercadológica bem como o seu propósito comunicativo:  produzir  informações  
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rasas  e  humor  cáustico. Assim, a sua intenção, ao fazer uso desse recurso linguístico-

discursivo, parece ser a captação de uma ―instância de recepção‖(152) (CHARAUDEAU, 2010, 

p.72) que, na verdade, é apenas ideal, já que não se tem como definir a sua identidade social 

pelos atores que trabalham na produção da comunicação, estes reificados pela ―instância de 

produção‖(152)
 (CHARAUDEAU, 2010, p. 72). 

 

Sendo assim, consideramos a pesquisa de grande valia para outras áreas de conhecimento ─ 

das Ciências Humanas, de uma maneira geral, ─ já que pode ser considerada como uma fonte 

relevante através da qual se pode produzir mais conhecimento, por exemplo, sobre 

sociocognição e a teoria da metáfora conceptual, sobre o papel da mídia na construção de 

representações de grupos minoritários, e, também, sobre a base patriarcal em que ainda se 

assenta a sociedade atual. 

 

Acreditamos que a investigação tenha, portanto, alcançado os objetivos propostos, ao 

explorar, em uma perspectiva cognitivo-discursiva, as perguntas de pesquisa: 

 

a) que conceptualizações são mais deliberadamente representativas da figura feminina no 

senso comum ? 

 b) as capas do Meia Hora podem servir de veículo para tais representações, contribuindo 

para a sua naturalização? 

  

Apesar de não respondê-las conclusivamente, devido à complexidade do objeto, a pesquisa 

explorou e trouxe luz a essa questão gerando novos entendimentos, principalmente sobre: a) 

como o discurso evoca ou reproduz e, ao mesmo tempo, constroi representações sociais 

ideologicamente marcadas e b) como o ato discursivo deliberado se apoia em 

conceptualizações cognitiva e ideologicamente mais estáveis e, ao mesmo tempo, reforça 

(podendo, no entanto, resistir a) essas mesmas conceptualizações. Dessa forma, a investigação 

abre novas perspectivas para futuras investigações. 

  

Apenas um jornal; apenas seis capas, apenas algumas manchetes e chamadas, mas que 

evocam representações que enquadram a mulher como objeto, que não quer ser; como 

                                                                 
(152)

 De um modo simplista, na comunicação midiática, pode-se caracterizar a instância de recepção (o público 

em geral) como o organismo que recebe a informação ao passo que a instância de produção (a mídia) o que 

produz e fornece a notícia. 
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território, que não quer ceder. Ao buscar iluminar essas representações, e o modo com que 

essas são instanciadas no discurso, entendemos que a nossa pesquisa contribuiu para revelar a 

ponta, ou, pelo menos, uma pequena parte da ponta do iceberg, que é, de fato, citando Chico 

Buarque de Holanda, o ―que desacata a gente que é revelia‖.  
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