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RESUMO

Estudos  que,  ancorados  em uma  abordagem conceptual  (cf.  LAKOFF;  JOHNSON,  2002
[1980]; LAKOFF, 1993), se ocupam das possíveis relações entre a natureza das metáforas e
dos gêneros discursivos são relativamente recentes (cf.,  por exemplo, ESPÍNDOLA, 2010;
STEEN et al., 2010; BERBER SARDINHA, 2011; SEMINO, 2011) e compõem um acervo
pouco expressivo em comparação com o estado atual  dos campos que tratam desses dois
conceitos individualmente. Porém, uma observação mais cuidadosa desses fenômenos aponta
para a hipótese de que a relação entre eles pode ser, de fato, sistemática e resultar, inclusive,
em determinação mútua. Nessa perspectiva, este trabalho assume o objetivo de explorar essa
hipótese, descrevendo e analisando as possíveis relações que poderiam, de alguma forma, se
estabelecer entre os gêneros e algo pertinente à natureza da linguagem metafórica – traduzido,
nesse caso, na noção de metaforicidade. Para tanto, ele se propõe a (i) investigar diferentes
subsídios teóricos que se debruçam sobre os conceitos de gênero, metáfora e, principalmente,
metaforicidade; (ii) estabelecer possíveis relações mutuamente determinantes entre a metafo-
ricidade da linguagem metafórica e os tipos de discurso em que ocorre, com base no que se
descobre acerca da natureza desses fenômenos; (iii) levantar e analisar dados reais em corpora
pertinentes  a  gêneros  diferentes,  através  da  identificação  de  metáforas  nos  textos  e  da
interpretação da sua metaforicidade em função de aspectos que caracterizam os seus gêneros;
e, enfim, (iv) propor, a partir da exploração teórica feita e das evidências empíricas obtidas,
explicações para as relações enunciadas na hipótese central deste trabalho. No que se refere à
noção de gênero, particularmente, esta discussão se ancora em estudos de base sociocognitiva
desse fenômeno (cf., por exemplo, FILLMORE, 1982; PAPLTRIDGE, 1997; BHATIA, 2004;
STEEN, 2011a; VAN DIJK, 2014). Para a noção de metaforicidade, ela se ancora em visões
cognitivas  (cf.  LAKOFF;  JOHNSON,  ibid.;  LAKOFF,  ibid.)  e  cognitivo-discursivas  da
metáfora (cf., principalmente, GOATLY, 1997; DEIGNAN, 2005; MÜLLER, 2008; STEEN,
2007;  VEREZA,  2010a).  A investigação  referente  aos  primeiros  objetivos  deste  trabalho
mostra que a natureza dos gêneros e a determinação da metaforicidade compartilham diversos
aspectos em níveis tanto cognitivo quanto social do uso da linguagem. A descrição e a análise
das relações entre esses dois fenômenos revelam que o funcionamento de ambos no discurso,
de  fato,  possuem  implicações  mútuas.  Por  um  lado,  identificam-se  indícios  de  que  a
metaforicidade da lingua-gem metafórica teria alguma participação na formação do frame dos
tipos de discurso em que ocorre e, por isso mesmo, na sua caracterização. Por outro lado,
observa-se que o  frame de certos  gêneros pode intervir,  em alguma medida e  de alguma
forma, na possibilidade de reconhecimento das metáforas presentes nos respectivos textos. A
análise da metaforicidade em corpora, por sua vez, lança luz sobre que aspectos dos gêneros
discursivos estariam por trás dessas relações. Sendo assim, as explicações que emergem tanto
da discussão teórica quanto do levantamento empírico, conduzidos ao longo deste trabalho,
embasam  a  plausibili-dade  das  relações  aqui  estabelecidas.  O  presente  estudo  oferece,
portanto,  dados  significativos  para  uma descrição  e  uma  análise  mais  acuradas  dos  dois
fenômenos abordados, ressaltando, ainda, a importância de se considerar de que maneira os
conhecimentos  a  respeito  dos  gêneros  podem contribuir  para  um entendimento  amplo  da
natureza e do funcionamento – social e cognitivo – das metáforas e vice versa.

Palavras-chave: Metáfora. Gênero discursivo. Metaforicidade. 
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ABSTRACT

Few and quite new are the studies that, aligned with a conceptual perspective (cf. LAKOFF;
JOHNSON 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), address the possible relations between the nature
of  metaphors  and discourse  genres  (cf.,  for  instance,  ESPÍNDOLA, 2010;  STEEN et  al.,
2010; BERBER SARDINHA, 2011; SEMINO, 2011).  Nevertheless,  a  closer  look at  both
phenomena leads to the hypothesis that the relations between metaphors and genres could be
systematic and mutually determinative. In an attempt at moving forward the discussion on this
issue, this work addresses such a hypothesis, by describing and analyzing possible relations
that could somehow be established between genres and a particular aspect of metaphorical
language, that is, its metaphoricity. Thus this work aims to (i) explore different theoretical
frameworks  of  genre,  metaphor,  and,  especially,  metaphoricity  (which,  broadly  speaking,
means the possibility of metaphor recognition); (ii) establish mutually determinative relations
between the metaphoricity of metaphorical language and the genres in which it occurs, based
on the accounts of both phenomena; (iii) collect and analyze authentic data, by identifying
metaphorically used words in corpora of different genres and assessing their metaphoricity on
the basis of activation devices; and, finally (iv) propose accounts of the relations established
throughout this work, on the basis of both theoretical and empirical evidence demonstrated
here. As to genres, this work is aligned with sociocognition-based studies of this phenomenon
(cf., for instance, FILLMORE, 1982, PAPLTRIDGE, 1997, BHATIA, 2004; STEEN, 2011a;
VAN DIJK, 2014).  With regard to the notion of metaphoricity,  this  work is based on the
conceptual theory (cf. LAKOFF; JOHNSON, ibid.; LAKOFF, ibid.), and cognitive-discursive
approaches  to  metaphor  (cf.,  for  instance,  GOATLY,  1997;  DEIGNAN, 2005;  MÜLLER,
2008; STEEN, 2007; VEREZA, 2010a). This work demonstrates, at first, that genres and the
metaphoricity of metaphorical language relate on both cognitive and social levels and can be
mutually  determinative.  On the  one  hand,  prototypical  metaphoricity  identified  in  certain
types of discourse instills into the formation of the frame of their genre and, thus, takes part in
their characterization. On the other hand, the frame of certain genres somehow constrains the
use of activation devices of metaphoricity, affecting the possibility of metaphor recognition in
respective texts. The corpus analysis then casts some light on which genre aspects are apt to
underlie  those  relations.  Therefore,  both  theoretical  and  empirical  evidence  demonstrated
throughout this work can sustain the relations which it eventually establishes. The findings
from the present research also provide relevant data for an accurate description and analysis
of genres and metaphors. It should be stressed, at last, that metaphor and genre studies should
not overlook the contributions of our knowledge of one phenomenon to an overall under-
standing of the nature and both social and cognitive functioning of the other.

Keywords: Metaphor. Discourse genre. Metaphoricity.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das descobertas mais impactantes – e quase revolucionárias, a propósito – feita

pela teoria conceptual da metáfora (cf., em particular, LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]) é a

de que esse fenômeno “está infiltrad[o] na nossa vida cotidiana, não somente na linguagem,

mas também no pensamento e na ação” (p. 45, grifo meu). Com efeito, desde a proposição

inaugural da abordagem conceptual (cf. ibid.), uma miríade de investigações, alinhadas a essa

corrente, tem conseguido atestar a ocorrência (em geral, muito abundante) das metáforas, bem

como evidenciar a sua importância, em tantos gêneros discursivos quanto podemos conceber.

Esses gêneros pertencem a desde os discursos religioso (cf., por exemplo, SOSKICE, 2007;

PUENTE, 2013) e literário (cf., por exemplo, STEEN, 1994; FLUDERNIK, 2011) até os dis-

cursos político (cf., por exemplo, LAKOFF, 2002; SALVIANO, 2015), jornalístico (cf., por

exemplo, VEREZA, 2010; MALTA, 2016), técnico e acadêmico-científico (cf., por exemplo,

BAAKE, 2003; SIQUEIRA et al., 2009), publicitário (cf., por exemplo, FORCEVILLE, 1996,

2008; BURGERS et al., 2015), pedagógico (cf., por exemplo, CAMERON, 2003; ALMEIDA,

2009) e cotidiano (cf., por exemplo, MÜLLER, 2008; SILVA, 2016), para se citarem alguns.

Algo interessante que essas investigações sugerem, de um modo geral, é que, porque

metáforas tendem a ocorrer em quaisquer tipos de discurso, dificilmente existiriam textos sem

elas. A partir do postulado da abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]),

de que as metáforas seriam onipresentes – como será demonstrado adiante (cf. página 61 deste

trabalho) –, poderia se concluir que, se os gêneros não servem para se restringir a ocorrência

de metáforas1, então, a ocorrência de metáforas não poderia servir para se distinguirem os

gêneros. Entretanto, conforme Lakoff e Johnson (ibid.) mesmos reconhecem, “a metáfora é,

para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética e um ornamento retórico. […]

Por essa razão, a maioria das pessoas acha que pode viver perfeitamente bem sem a metáfora”

(p. 45). Isso quer dizer que, embora a alegada ubiquidade das metáforas possa, de alguma

forma, na perspectiva cognitiva, ser comprovada, o mais razoável de se esperar é que o falante

comum não as veja dessa forma – isto é, que ele não as identifique em todos os tipos de

discurso que evoca. Sendo assim, partindo-se do ponto de vista desse falante, o gênero deveria

servir, sim, para se restringir a ocorrência de metáforas, assim como a ocorrência de metáforas

1 Deve se estabelecer, desde agora, a distinção entre ocorrência de metáforas e densidade metafórica. A 
primeira tem a ver com a existência efetiva (em oposição à ausência) de alguma linguagem metafórica em, 
digamos, um texto; a segunda se refere à proporção entre o número de unidades lexicais metafóricas e o 
número total de palavras em um determinado texto (cf., por exemplo, BERBER SARDINHA, 2011).
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deveria servir, de alguma forma, para se distinguirem os gêneros.

O que parece ser curioso na afirmação de que as metáforas seriam onipresentes (cf.

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), na verdade, é a desconfiança de que, se não é a nossa

intenção, enquanto falantes comuns, usarmos metáforas em todas as vezes que escrevemos ou

falamos algo, como é  possível que elas ocorram nos textos que produzimos. Além do mais, se

metáforas são realmente onipresentes  – como alegam Lakoff  e Johnson (ibid.)  –,  como é

possível que não as vejamos ou as ouvimos o tempo todo, em todos os lugares? Algo que está

evidente aqui, portanto, é que haveria um grande impasse entre a abordagem conceptual (cf.

ibid.) e a percepção do falante comum2 quanto à ocorrência (aparente, em alguma medida) de

metáforas nos diversos tipos de discurso que podemos realizar. Afinal de contas, se é verdade

que somos os falantes mais proficientes da nossa própria língua3 (cf. CHOMSKY, 1957), não

deve ser absurda a nossa intuição que diz que as metáforas, provavelmente, não seriam tão

onipresentes quanto Lakoff e Johnson (ibid.) afirmam. Pelo menos, não deveriam ser onipre-

sentes de uma maneira que poderíamos nos dar conta delas (o tempo todo).

Nesse sentido, o desafio que este trabalho assume é, justamente, o de tentar conciliar

essas duas suposições que, a uma primeira vista, não parecem compatíveis. Por um lado, deve

se concordar com Lakoff e Johnson (2002 [1980]), quando eles dizem que as metáforas são

onipresentes na vida cotidiana. Como já foi dito, isso está corroborado, de diferentes formas,

por um acervo sólido de pesquisas. Por outro, reconhece-se que, na maioria das vezes, sequer

conseguimos percebê-las. E existe um razão para isso. Ao longo das reflexões desenvolvidas

aqui, busca-se, então, oferecer respostas para algumas das perguntas que podem surgir como

consequência de se declarar que metáforas são onipresentes (cf. ibid.). Mais especificamente,

este trabalho se propõe a explicar como é possível produzirmos metáforas o tempo todo sem

nos darmos conta disso e, também, por que não vemos metáforas em todos os lugares, mesmo

elas estando presentes em quase tudo que falamos ou escrevemos, ouvimos ou lemos. Pode se

adiantar que as explicações a serem oferecidas ao longo deste trabalho levam em consideração

muito do que vem sendo dito, nas últimas cinco décadas, a respeito da linguagem e do pensa-

mento humanos e, mais especificamente, das metáforas.

2 É interessante se observar que, pelo menos no Brasil, uma parte significativa da população não estaria 
exposta a situações regulares de letramento, em que algum conhecimento sobre, dentre outras coisas, o que 
seja uma metáfora poderia ser introduzido. Na verdade, não há um levantamento estatístico oficial que 
contemple essa alegação. No entanto, estima-se, por exemplo, que a taxa de analfabetismo entre pessoas 
com quinze anos ou mais de idade seja de aproximadamente 8,0% no país (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTÍSTICA, 2016), o que já permite se especular algo a respeito daquela exposição.  

3 Rajagopalan (1997) questiona o postulado de que o falante nativo de uma dada língua seria o usuário mais 
proficiente dela, na medida em que contesta a própria noção de “falante nativo” [native speaker] (p. 226). 
Não faz parte dos propósitos deste trabalho levar adiante quaisquer discussões a esse respeito.
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1.1 TEMA E JUSTIFICATIVA

Este trabalho faz parte do campo dos estudos da metáfora no discurso, que assume,

como base, abordagens cognitivas e cognitivo-discursivas desse fenômeno (cf., por exemplo,

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993; CAMERON; LOW, 1999; DEIGNAN,

2005; STEEN, 2007; VEREZA, 2010a; SEMINO, 2008). Mais especificamente, ele se insere

na interseção de duas áreas distintas e bastante consolidadas de investigação linguística, a dos

estudos da metáfora e a dos estudos dos gêneros. No que se refere aos estudos dos gêneros,

por sua vez, parte-se da sua vertente mais atuante hoje, representada, na sua maior parte, por

abordagens sociossemióticas do discurso (cf., por exemplo, HYON, 1996; BAKHTIN, 2003

[1953]; BHATIA, 2004; MOTTA ROTH, 2008) e se desenvolve na direção de abordagens

mais (socio)cognitivas desse fenômeno (cf. por exemplo, PALTRIDGE, 1997; STEEN, 2011a;

VAN DIJK, 2014; STUKKER et al., 2016).

Dentro desse contexto, o que este trabalho propõe, como questão central, é a possibi-

lidade de existir alguma relação mutuamente determinante entre a identidade (cognitiva) dos

tipos de discurso e um aspecto particular das metáforas – traduzido, aqui, na noção de metafo-

ricidade. Deve se adiantar, aliás, que a investigação proposta aqui se sustenta no argumento

preliminar de que tanto as metáforas quanto os gêneros constituem fenômenos construídos

cognitiva  e  socialmente  (cf.,  por  exemplo,  CAMERON;  LOW,  1999;  VAN  DIJK,  2014;

STEEN, 2011a; VEREZA, 2016). Ao se admitir, a partir de uma perspectiva sociocognitivista

da linguagem, que ambos representariam, portanto, realidades dos nossos universos cognitivo

e social – e que seriam, em virtude disso, ativados conjuntamente no discurso –, é razoável se

supor que eles realmente possuem alguma implicação mútua.

Na verdade, tanto as metáforas quanto os gêneros têm atraído a curiosidade humana há

mais de dois milênios. Constituindo objetos de especulação filosófica e científica desde, pelo

menos, a antiguidade clássica ocidental4, esses fenômenos vêm ocupando mais e mais espaço

dentro do campo dos estudos contemporâneos da linguagem – especialmente, ao longo dos

últimos cinquenta anos. A importância de um e de outro está atestada no fato de ambos terem

suscitado, ao longo da segunda metade do século XX, o desenvolvimento de áreas autônomas

de teorização, análise e aplicação. No caso particular dos estudos dos gêneros, esse fenômeno

se acha identificado, desde as reflexões de Bakhtin (2003 [1953]) sobre o uso da linguagem,

4 Esse é um período da história da Europa que se estende do século VIII a.C., quando dos primeiros registros 
da poesia grega, ao século V d.C., com a queda do Império Romano (cf. THOMAS, 1988).
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com um interesse crescente em se investigarem os diferentes tipos de discurso, sobretudo, a

partir dos seus aspectos sociais, históricos e culturais. Algumas investigações importantes que

marcam o avanço dos estudos dos gêneros nesse sentido são as de Swales (1981), Halliday e

Hasan (1989), Bhatia (1993), Bazerman (1994) e Bronckart (1999). No contexto nacional,

podem ser citadas as pesquisas de Motta Roth (1995), Meurer (1998) e Bonini (2000)5.

Quanto aos estudos da metáfora, por outro lado, pode se observar, hoje, a constante

atuação, dentro das ciências da linguagem, de um campo ocupado exclusivamente com esse

fenômeno. Impulsionado pelo surgimento de uma abordagem conceptual (cf., originalmente,

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), esse campo se lança à investigação da metáfora por um

sentido muito diferente daquele que tradicionalmente se percorria – que era, essencialmente, o

da linguagem (cf. VEREZA, 2010a). Estudos comprometidos com esse novo rumo – que se

convencionou chamar de “teoria conceptual da metáfora” [conceptual theory of metaphor]

(cf. LAKOFF, 1993, p. 43) – excedem o território da linguagem e passam a explorar, em um

primeiro momento, esse fenômeno no pensamento e, em seguida, o seu funcionamento no

discurso. Uma literatura relevante, que desenvolve o tema das metáforas à luz da abordagem

conceptual, inclui – além da obra de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) – os trabalhos de Lakoff

e Turner (1989), Goatly (1997), Cameron e Low (1999), Gibbs e Steen (1999), Zanotto et al.

(2000), Berber Sardinha (2007a), Gibbs (2008) e Kövecses (2010)6.

Dito isso, pode se declarar que uma das principais motivações deste trabalho surge do

reconhecimento de que, até a última década, esses dois grandes campos de investigação – o da

metáfora e o dos gêneros – tinham se mantido distantes um do outro ou se reservado a um

dialogo tão-somente complementar (tanto para um quanto para o outro)7. Desde a proposta

inaugural da teoria conceptual da metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), a maior

parte dos estudos desse fenômeno tem se limitado a investigar o seu funcionamento em algum

gênero ou domínio discursivo específico – quer seja literário, publicitário, científico, político,

jornalístico, pedagógico, religioso etc. Esses estudos, em geral, desenvolvem análises tanto

5 É possível se ter uma ideia da dimensão dos estudos dos gêneros, no Brasil, também, pelo fato de o 
Simpósio Internacional de Estudos de Gêneros Textuais – que, há mais de uma década, reúne centenas de 
pesquisadores, professores e estudantes envolvidos, de alguma maneira, com os estudos dos gêneros – já ter 
alcançado a sua oitava edição (São Paulo, 2015).

6 A consolidação do campo dos estudos da metáfora no âmbito das ciências da linguagem também está 
evidenciada, no contexto nacional, pelo Congresso Internacional sobre a Metáfora na Linguagem e no 
Pensamento, que, até a sua quinta edição (Belo Horizonte, 2015), conseguiu reunir pesquisadores que 
tomam a metáfora como um objeto, se não essencial, pelo menos diferencial das suas investigações.

7 Aristóteles (2003 [c. 335 a.C.], 2005 [c. 330 a.C.]), por exemplo, já considera o uso das metáforas em função
do gênero. No entanto, as suas observações têm caráter essencialmente prescritivo – ou seja, referem-se ao 
uso adequado das metáforas em cada gênero –, deixando de lado os aspectos que motivariam a sua relação.



16

quantitativas quanto qualitativas das metáforas em determinados corpora para, de um lado,

descrever a ocorrência de alguma linguagem metafórica e, de outro, explicar o seu papel nos

respectivos gêneros e domínios discursivos. De um modo geral, eles fomentam as mesmas

conclusões: de que a metáfora é onipresente na linguagem e no pensamento (cf. ibid.) e que

ela  pode operar  como um recurso semântico  e  discursivo  a  serviço  da argumentação,  da

coerência e da modalização (cf. ESPÍNDOLA, 2010). Dessa maneira, os estudos da metáfora

no discurso, apesar da visível riqueza teórico-analítica que geram, não tomam, como objeto de

investigação, questões relativas a vínculos mais amplos entre os dois fenômenos – como, por

exemplo, os efeitos que os gêneros teriam sobre a natureza da linguagem metafórica.

Outro ponto, dentro dos estudos da metáfora, que tem exigido uma atenção particular

são as fronteiras do que pode, de maneira decisiva, ser considerado uma metáfora. Até onde se

percebe, as investigações que exploram o funcionamento desse fenômeno no nível do discurso

precisam lidar, em algum momento, com a pouca precisão na identificação de determinadas

expressões metafóricas como sendo categoricamente metafóricas. No entanto, apenas muito

recentemente, a possibilidade de reconhecimento da linguagem metafórica como tal – que se

traduz, aqui, pela noção de metaforicidade (conforme será discutido mais detalhadamente nas

seções 3.2 e 3.3 deste trabalho) – começa a receber um tratamento sistemático por parte dos

estudos desenvolvidos dentro desse campo (cf., por exemplo, GOATLY, 1997; DEIGNAN,

2005; STEEN, 2004; MÜLLER, 2008). Com base em uma concepção mais discursiva do que

essencialmente conceptual da metáfora, eles tomam a metaforicidade não como o resultado de

processos cognitivos, somente, mas como um aspecto das metáforas dependente, sobretudo,

do contexto do seu uso. Apesar disso, ainda que essa propriedade, a partir dessa constatação,

tenha adquirido uma forma menos vaga, ainda são incipientes os esforços de se sistematizar o

conjunto de elementos que poderiam intervir na sua determinação.

Com respeito aos estudos dos gêneros, por sua vez, observa-se que, com a evolução da

noção de gênero como um fenômeno social – que tem a sua origem nas ideias de Bakhtin

(2003 [1953]) –, o estado da arte das investigações a respeito dos tipos de discurso acaba se

alicerçando em abordagens de base essencialmente sociossemiótica. Desde a década de 1980,

os principais trabalhos dentro desse campo têm se ocupado, quase exclusivamente, com a

contextualização do discurso e dos aspectos externos à constituição dos gêneros (cf. BHATIA,

2004). Embora se orientem com diferentes motivações e métodos para tratar desse fenômeno

e, em especial, da sua aplicação, a maior parte dessas investigações está identificada com uma
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corrente comum, isto é, a análise do discurso8. Dessa forma, ao privilegiar a dimensão socios-

semiótica do discurso como fator de descrição e análise dos gêneros,  grande parte desses

trabalhos reserva muito pouco espaço para contemplar os aspectos cognitivos que, de alguma

forma, se inscreveriam na caracterização desse fenômeno.

Existem dois momentos significativos no percurso do desenvolvimento das ciências da

linguagem, entretanto, que permitem se cogitar uma aproximação consistente entre o campo

de estudos da metáfora e o dos gêneros discursivos. Um deles se refere à inclusão incisiva de

modelos cognitivos na descrição e na análise de mecanismos textuais (tais como a coesão e a

coerência) e do processamento de textos, proposta por Van Dijk (1978 [1978]) e Kintsch e

Van Dijk (1978). O empenho desses autores (ibid.) se orienta, em linhas gerais, à análise das

operações mentais que seriam subjacentes aos processos de compreensão e de produção de

textos. Mais tarde, ao incorporarem mecanismos discursivos na descrição dessas operações,

Van Dijk e Kintsch (1989) já insinuam uma possibilidade de os conhecimentos relativos ao

texto se organizarem, também, em função de variáveis contextuais. Como pode se presumir,

essas propostas já parecem abrir uma brecha para se admitirem, em alguma medida, certos

componentes cognitivos – relativos às metáforas ou não – na caracterização, por exemplo, de

algum aspecto pertinente à estrutura dos gêneros.

O outro momento a que este trabalho alude se refere a uma mudança paradigmática

nos estudos da metáfora (cf. VEREZA, 2010a), que se caracteriza, fundamentalmente, pelo

surgimento de um olhar mais amplo sobre esse fenômeno do que aquele que marca o início da

abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). As investigações conduzidas

nesse novo contexto vão além da concepção de metáfora como um recurso essencialmente do

pensamento – manifestado na linguagem, somente – e a analisam, antes de tudo, como sendo

um fenômeno sociocognitivo ou, ainda, cognitivo-discursivo (cf. VEREZA, ibid.). Em outras

palavras, pode se dizer que o entendimento da metáfora deixa de se afiançar apenas na sua

dimensão conceptual e começa a ser concebido em função, também, do seu funcionamento no

discurso. Nesse sentido, o campo de estudos da metáfora passa a levar em consideração, por

exemplo, certos princípios da linguística de corpus9 e da análise do discurso para descrever e

analisar a influência do uso real da linguagem sobre a natureza conceptual das metáforas (cf.,

8 Para efeitos de simplificação, neste trabalho, entende-se análise do discurso como sendo um conjunto geral 
de “disciplinas [linguísticas] que estudam as produções verbais no interior de suas condições sociais de 
produção” (PAVEAU; SARFATI, 2006, p. 202).

9 Linguística de corpus é uma forma de abordagem linguística que “se ocupa da coleta e exploração de 
corpora, ou conjuntos de dados linguísticos textuais, coletados criteriosamente com o propósito de servirem 
para a pesquisa de uma língua ou variedade linguística” (BERBER SARDINHA, 2000, p. 325).
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por exemplo, DEIGNAN, 2005). Interessa, para este trabalho, pois, o fato de essa mudança de

enfoque dos estudos da metáfora viabilizar a inclusão de fatores contextuais – como os que

definem a noção dominante de gênero – na concepção de metáfora.

1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESES

Tendo em vista as lacunas que marcam ambos os campos de estudos dos gêneros e da

metáfora, e com base, principalmente, nas possibilidades criadas por iniciativas recentes de

investigação nesses campos, este trabalho assume, como objetivo geral, propor e investigar –

teórica  e  analiticamente  –  possíveis  relações  mutuamente  determinantes  entre  os  gêneros

discursivos e um aspecto específico da natureza da linguagem metafórica, isto é, a sua meta-

foricidade.  As relações  que  se pretende mapear,  nesse  caso,  devem contemplar,  na maior

medida possível, ambas as implicações dos conhecimentos (tácitos) a respeito dos gêneros na

determinação da metaforicidade e os efeitos dessa propriedade sobre tais conhecimentos. A

partir disso, são levantadas as seguintes hipóteses, que nortearão esta investigação:

(i) aspectos do gênero seriam responsáveis por determinar a possibilidade de 

reconhecimento da eventual linguagem metafórica como tal – isto é, a sua 

metaforicidade – nos respectivos textos; e

(ii) o grau de metaforicidade típico da eventual linguagem metafórica em um dado 

tipo de discurso funcionariam como um meio, dentre outros, para se 

estabelecer (cognitivamente) a identidade do seu gênero.

Sendo assim, a partir do propósito maior deste trabalho – que, como foi mencionado, é

o de propor, analisar e descrever as relações presumidas nas hipóteses acima –, decorrem os

seguintes objetivos específicos de investigação:

(i) investigar diferentes subsídios teóricos que tratam das noções de gênero, 

metáfora e, principalmente, metaforicidade e explorar as suas descrições e 

explicações para a natureza desses fenômenos;
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(ii) estabelecer teoricamente possíveis relações de determinação mútua entre a 

metaforicidade (da linguagem metafórica) e os gêneros, com base nos aspectos 

que constituem a natureza desses dois fenômenos;

(iii) explorar empiricamente as relações estabelecidas entre a metaforicidade (da 

linguagem metafórica) e os gêneros, por meio da análise dessa propriedade em 

corpora identificados com diferentes gêneros; e

(iv) propor, com base nas teorias abordadas e nas evidências empíricas obtidas (na 

análise em corpora), explicações para as relações que se estabelecem entre a 

metaforicidade e os gêneros discursivos.

Deve se deixar claro que a execução desta investigação – de caráter teórico-analítica –

requer a delimitação operacional dos conceitos com que trabalha, que são os de gênero e de

metaforicidade. Justifica-se o objetivo em (i), então, com o reconhecimento de que as noções

a respeito da natureza desses dois fenômenos têm sido, durante a evolução dos estudos da

linguagem, alvo de reformulações, em muitas vezes, consideráveis. A elaboração de conceitos

relativos a eles exige, portanto, uma revisão ampla das principais teorias que se ocupam da

sua  descrição.  Devem se  apurar,  cuidadosamente,  essas  descrições,  para  se  chegar  a  um

entendimento suficientemente consistente da sua natureza, que possa ser aplicado aos demais

objetivos deste trabalho. Procede-se, a partir disso, à busca por paralelos entre os aspectos que

definem, de um lado, a metaforicidade e, de outro, a natureza dos gêneros discursivos – de

acordo como que está enunciado no objetivo em (ii) –, com vistas a se apontar possíveis

relações determinantes entre o funcionamento de ambos. O objetivo em (iii) se compromete

com o levantamento e a averiguação de evidências empíricas que possam ser, de algum modo,

aproveitadas pelas explicações a respeito das relações encontradas entre a metaforicidade e os

gêneros. Finalmente, o objetivo em (iv) diz respeito à necessidade de se elaborar um embasa-

mento teórico e empírico que seja capaz de dar alguma sustentação às relações estabelecidas e

descritas entre aqueles dois fenômenos em questão.

Seja como for, ao ter como norte os quatro objetivos elencados acima, este trabalho

pretende, na contabilização final dos seus resultados e contribuições, dar um retorno significa-

tivo para os dois campos de estudos em que se insere, que são o dos gêneros e o da metáfora.

Valendo-se das elucidações teóricas e empíricas que emergem desta investigação, busca-se, de

um lado, avançar o entendimento que se faz do funcionamento das metáforas na linguagem,
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no pensamento e, mais especificamente, no discurso. De outro, pretende-se ampliar aquilo que

se conhece  a  respeito  dos  mecanismos  sociocognitivos  que operam na  identificação e  na

organização cognitivas e sociais dos tipos de discursos. Além disso e acima de tudo, este

trabalho pretende ser uma fonte de inspiração, ainda que modesta, para futuras investigações,

cujos questionamentos e perguntas de pesquisa estejam, de alguma forma, empenhadas com

os campos de estudos da metáfora no discurso e dos gêneros discursivos, bem como com a

articulação de ambos. As suas intenções se orientam, ainda, em direção a ajudar a preparar um

terreno cada vez mais sólido para o desenvolvimento dessas investigações.

1.3 ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS E ORGANIZAÇÃO

A investigação conduzida neste trabalho é de natureza tanto teórica quanto analítica.

Consiste, do ponto de vista teórico, em uma abordagem exploratório-descritiva do seu proble-

ma, prestando-se a oferecer uma nova visão sobre ele, e, do ponto de vista analítico, em uma

abordagem empírica dos fenômenos envolvidos nesse problema, dando alguma sustentação à

nova visão apurada na discussão teórica (cf. GIL, 2000). A sua realização compreende, em um

primeiro momento, a descrição e a consideração analítica de aspectos relativos aos fenômenos

estudados – que são os gêneros e a metaforicidade –; a identificação de relações entre eles,

com base na descrição e na análise dos seus aspectos; a verificação dessas relações em dados

empíricos; e a determinação da natureza dessas relações. Do ponto de vista operacional, essa

investigação implica, grosso modo, uma ampla pesquisa bibliográfica e uma análise de dados

em corpora para uma maior compreensão sobre os dois fenômenos e as suas relações. Os

métodos  para  a  condução  desta  investigação  se  valem,  por  um  lado,  de  argumentação

dedutiva, uma vez que se aplicam para explicitar e para sustentar o conteúdo das hipóteses a

partir das descrições e análises feitas aqui, e, por outro, da análise de dados empíricos, para

conferir testabilidade a essas descrições e análises. 

É importante se observar, ainda, que este trabalho não utiliza do arcabouço teórico e

dos seus respectivos conceitos e unidades operacionais para aplicá-las a uma análise de dados

– o que representa um procedimento de pesquisa bastante recorrente em trabalhos acadêmicos

no campo de estudos da linguagem. Visto que ele se dedica a alguma articulação sistemática

entre dois fenômenos que são geralmente estudados de forma independente – os gêneros e a

metaforicidade da linguagem metafórica –, uma parcela grande da sua argumentação é funda-
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mentalmente conceitual e, portanto, teórica. Os dados empíricos de que este trabalho lança

mão são utilizados, nesse caso, como elementos a serem submetidos a análises linguísticas.

Esses dados servem, antes de qualquer coisa, como sustentação empírica para os postulados

propostos ao longo desta investigação.

Sendo assim, os métodos empregados aqui se caracterizam como sendo, a um mesmo

tempo dedutivos e analíticos, e, por conta disso, as considerações que são feitas a respeito dos

dados não são exaustivas e devem chegar a possíveis generalizações de uma maneira muito

cautelosa.  O que se pretende generalizar,  em vez disso,  são os postulados construídos no

âmbito deste trabalho, visto que eles devem se encaminhar a uma contribuição – sobretudo, de

base conceitual – aos paradigmas epistemológicos que esse trabalho recruta. Além disso, a

pesquisa bibliográfica realizada nesta investigação não constitui somente um levantamento da

literatura ou um panorama do estado da arte das áreas de investigação em que ele se insere. A

exploração das teorias e dos seus conceitos é feita com um olhar crítico-reflexivo sobre essas

áreas, com o propósito de já se explorarem as hipóteses formuladas. Dentro das discussões

teóricas deste trabalho, por exemplo, examina-se detalhadamente e se amplia a perspectiva

cognitiva do gênero, que não é geralmente abordada nos estudos tradicionais desse fenômeno,

mas  que é  fundamental  para  o  desenvolvimento  das  hipóteses  levantadas  aqui.  Os dados

descritos e analisados nesta discussão – como evidências empíricas das relações estabelecidas

aqui – consistem na linguagem metafórica identificada em diferentes corpora  vinculados a

gêneros particulares, bem como na metaforicidade dessa linguagem.

Com o intuito de perseguir os seus objetivos na ordem em que estão propostos, esta

investigação se desenvolve em dez partes, com cada uma delas se ocupando de um ou de parte

de um desses objetivos. No presente capítulo, que se dispõe a introduzir o problema, o escopo,

os objetivos e a estrutura deste trabalho, tem-se a apresentação do estado atual dos campos em

que ele se insere e que ele pretende aproximar – ou seja, o dos gêneros e o da metáfora –, bem

como de algumas das lacunas nesses campos que justificam o seu problema de pesquisa. Nos

dois capítulos seguintes, são discutidos os referenciais teóricos que fundamentam os conceitos

operacionais que este trabalho adota: o segundo capítulo, a respeito dos gêneros discursivos,

oferece  um panorama geral  dos  estudos  desse  fenômeno,  acompanhando  a  sua  evolução

dentro das ciências da linguagem – que vai desde abordagens sociossemióticas até sociocog-

nitivas – e chegando, por fim, a um conceito de gênero que articula essas duas correntes. No

terceiro capítulo, que trata da metaforicidade, faz-se, inicialmente, um relato das diferentes

teorias que têm se ocupado das metáforas dentro dos estudos da linguagem para,  a partir
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disso, se discutirem alguns postulados a respeito da metaforicidade, que a descrevem como

sendo  ora  uma  propriedade  do  sistema  linguístico  e/ou  conceptual,  ora  um  aspecto  da

linguagem metafórica em uso. No quarto capítulo, este trabalho se lança, então, à articulação

dos seus conceitos operacionais – os de gênero e de metaforicidade –, tal como se encontram

definidos nos capítulos anteriores, e desenvolve uma análise teórica sobre possíveis relações

entre os fenômenos que esses conceitos designam. Em um primeiro momento, discute-se de

que forma a metaforicidade da eventual linguagem metafórica presente em tipos particulares

de discurso pode servir à caracterização dos seus gêneros e, em seguida, como os gêneros

podem intervir na determinação da metaforicidade nos respectivos discursos.

Tendo elaborado os seus pressupostos teóricos a partir das suas hipóteses, este trabalho

passa a empreender, então, a exploração empírica dessas hipóteses, com vistas a verificar a

consistência daqueles postulados. A primeira parte do quinto capítulo expõe os procedimentos

metodológicos necessários para a execução dessa parte da investigação. Esses procedimentos

compreendem os métodos e critérios para (i) a análise dos gêneros que identificam os corpora

desta análise; (ii) a identificação da linguagem metafórica presente nos textos desses corpora;

(iii) a aferição da sua metaforicidade; e (iv) a sondagem das expectativas de falantes quanto à

ocorrência de metáforas em tipos particulares de discurso. Nas quatro seções seguintes, então,

conduz-se a análise da metaforicidade da linguagem metafórica identificada nos corpora, a

partir dos aspectos dos gêneros que identificam cada um deles. A atribuição dessas seções se

dá em função dos quatro gêneros que este trabalho aborda, que são, na seção 5.2, o soneto; na

seção 5.3, a bula de medicamento; na seção 5.4, o resumo de artigo científico; e, na seção 5.5,

a capa de revista. Finalmente, no sexto e último capítulo, que se propõe às conclusões deste

trabalho, retomam-se as reflexões a respeito dos conceitos operacionais que esta investigação

recruta, a descrição e a análise das relações estabelecidas entre os dois fenômenos em questão

e as evidências empíricas obtidas ao longo dos seus levantamentos em corpora. Este trabalho

se encerra, finalmente, com a apresentação de algumas implicações e contribuições dos seus

resultados para as duas áreas de conhecimento em que se desenvolve, ou seja, o campo dos

estudos dos gêneros e o campo dos estudos da metáfora.
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2 GÊNEROS DISCURSIVOS

A partir, sobretudo, das observações de Bakhtin (2003 [1953]) a respeito do uso da

linguagem, no início da década de 1950, os gêneros discursivos10 passaram a ser concebidos

como formas de atuação sociodiscursiva imprescindíveis em qualquer situação comunicativa.

Pode soar um pouco trivial, por exemplo, a afirmação de que “os gêneros contribuem para

ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia” e que, por conta disso, estão

“profundamente vinculados à vida cultural e social” (MARCUSCHI, 2005a, p. 19). De fato,

em constatações desse tipo estão refletidas noções que concebem os gêneros como fenômenos

de natureza fundamentalmente sociossemiótica. Contudo, o interesse recente em se admitirem

modelos  cognitivos  na  análise  e  na  descrição  do comportamento  linguístico  humano tem

levantado vários questionamentos que repensam a concepção de gênero como um fenômeno

social na sua essência (cf., por exemplo, BERKENKOTTER; HUCKIN, 1995; PALTRIDGE,

1997; STEEN, 2011a; VAN DIJK, 2014). E esses questionamentos trazem implicações e desa-

fios teóricos e metodológicos significativos tanto às teorias clássicas da cognição humana

quanto para o que se sabe sobre da natureza dos gêneros discursivos (e textuais).

 Em vista disso, a discussão presente neste capítulo se ocupa da delimitação – e, em

última análise, da elaboração – de um conceito de gênero (discursivo) que possa contemplar

os propósitos deste trabalho, em ambos os pontos de vista teórico e empírico. Nesse sentido,

apresenta-se, em um primeiro momento, um panorama – orientado cronologicamente – dos

principais estudos teóricos que têm, até a última década, pelo menos, decidido os rumos das

pesquisas sobre os gêneros. Em seguida, são apresentados os postulados que compõem as

correntes teóricas (uma de base sociossemiótica e outra de base sociocognitiva) que, até onde

pode se observar (cf. HYON, 1996; BHATIA, 2004; MOTTA ROTH, 2008), compõem o

grosso dos estudos desse fenômeno. É importante se ressaltar que a pretensão desta discussão

não é contrapor as duas correntes em questão, uma vez que elas não são tomadas aqui como

constituindo posturas teóricas opostas ou, ainda, incompatíveis, senão complementares. Com

efeito, o conceito de gênero discursivo adotado nas demais reflexões conduzidas durante este

trabalho emerge da articulação de pressupostos pertinentes às duas correntes.

10 Opta-se, neste trabalho, pelo termo “gênero discursivo” (em vez de “gênero textual”), uma vez que as 
discussões desenvolvidas aqui dizem respeito antes à variedade de eventos em que há uso da linguagem – ou
seja, de eventos discursivos – do que apenas a uma categorização dos tipos de textos.
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2.1 PANORAMA DOS ESTUDOS DOS GÊNEROS

Um primeiro interesse pela  descrição e pela  caracterização dos diferentes  tipos  de

discurso remonta à antiguidade clássica ocidental. Datadas desse período, as obras  Poética

(2003 [c. 335 a.C.]) e  Retórica (2005 [c. 330 a.C.]), do filósofo grego Aristóteles (384–322

a.C.), são consensualmente referidas como sendo um esforço precursor de se investigarem os

gêneros11. É, especialmente, no segundo trabalho que esse autor se dispõe, de uma forma mais

circunscrita, à caracterização dos tipos de discurso – que ele denomina “gêneros da retórica”

(ibid., p. 104 et seq.). Conforme o próprio termo denota, as explicações de Aristóteles (ibid.) a

respeito da análise e da descrição dos gêneros aparecem, nesse caso em especial, subordinadas

à sua discussão sobre retórica, que é conduzida, por sua vez, em resposta ao tipo de retórica

que vinha sendo popularizado pelos sofistas gregos12 da sua época.

 Empenhados com a “ciência do falar bem” [bene dicendi scientia] (QUINTILIANO,

1933 [c. 95 d.C.], p. 86), em geral, os mestres sofistas do período clássico tinham, como a sua

preocupação maior, desenvolver a capacidade argumentativa – ou, ainda, a eloquência – do

orador. Ocupavam-se, principalmente, do conjunto de regras que orientavam a elaboração do

discurso (ou, mais especificamente, a composição do seu conteúdo) (cf. CAMBI, 1999). As

convenções retóricas dos sofistas serviam, nesse sentido, para definir, antes de qualquer coisa,

o que deveria constar em cada uma das partes do discurso13 – de quaisquer tipos de discurso –,

sem se deterem em estruturas ou formas particulares. A discordância de Aristóteles (2005 [c.

330 a.C.]) da postura sofista reside, justamente, na noção de que a “função [da retórica] não é

persuadir, mas discernir quais os meios de persuasão mais pertinentes a cada caso, tal como

acontece em todas as outras artes” (p. 94). Portanto, mais do que uma técnica de persuasão, a

retórica aristotélica poderia ser caracterizada como sendo o estudo dos processos persuasivos

relativos a cada evento em que existe discurso. E é do interesse pelas especificidades desses

processos que surge, então, a noção de gênero da retórica.

Na classificação de Aristóteles (2005 [c. 330 a.C.]), essas especificidades engendram

três gêneros distintos, que são o deliberativo (ou político), o judicial (ou forense), e o epidítico

11 Na verdade, alguns anos antes, algo a respeito dos gêneros – nesse caso, os literários (ou seja, a epopeia, a 
lírica e a tragédia) – já havia sido referido pelo filósofo grego Platão (427–347 a.C.), na sua obra A república
(2001 [c. 380 a.C.]). No entanto, naquela ocasião, ele não discute os gêneros de modo sistemático, senão que
somente os menciona en passant e, mesmo assim, como formas autônomas de narrativa.

12 Os sofistas foram, durante a segunda metade do século V a.C., professores especializados que percorriam as 
cidades-estado gregas ensinado oratória e filosofia políticas (cf. CAMBI, 1999).

13 Os manuais clássicos de oratória fixam a organização do discurso em quatro partes, que são o proêmio (ou 
introdução), a narração, a demonstração (ou provas), e a peroração (ou epílogo) (cf. CAMBI, 1999).
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(ou laudatório). Essa divisão dos tipos de discurso se dá em função, sobretudo, dos elementos

que compõem o seu contexto mais imediato – formado pelo seu “orador, o assunto de que se

fala e o ouvinte” (ibid., p. 104) – e dos seus propósitos, que se referem ao ouvinte (ou, ainda,

à impressão que se quer provocar nele). Nessa classificação, fica estabelecido, por exemplo,

que, “para o que delibera, o fim é o conveniente e o prejudicial; para o que fala em tribunal, o

fim é o justo e o injusto; para o que elogia e censura, o fim é o belo e o feio” (ibid., p. 105).

Fica estabelecido, também, que, no gênero deliberativo, o orador se pronuncie sobre o futuro;

no judicial, sobre o passado; e, no epidítico, sobre o presente.

Embora atente para aspectos contextuais do discurso – ou seja, o orador, o ouvinte, os

propósitos etc. –, a doutrina retórica de Aristóteles (2005 [c. 330 a.C.]) inspira uma concepção

de gênero muito pouco abrangente. Na verdade, a sua classificação dos tipos de discurso, em

última análise, não está voltada para outra coisa, senão somente a definição de propriedades

textuais capazes de imprimir alguma identidade a cada um dos gêneros. Isso está enunciado,

por exemplo, na observação de Miller (1984), que diz que

cada um [gênero da retórica] possui  o seu conteúdo característico:  os seus
princípios  (o  conselho  e  a  dissuasão,  a  acusação e  a  defesa,  o  elogio  e  a
censura) e fins (a diligência, a justiça e a dignidade). Cada um possui as suas
formas apropriadas  (tempo,  provas  e  estilo).  […] Um gênero se  torna  um
sistema de traços formais e de conteúdo que causa um dado efeito em uma
situação particular.14,15 (p. 153)

Deve se comentar, mesmo que possa soar óbvio, que o procedimento de Aristóteles

(2005 [c. 330 a.C.]) para a classificação dos discursos se encontra coerentemente alinhado

com o que pode ser referido, atualmente, como a lógica aristotélica de categorização16. Com

efeito, o que os estudos dos gêneros herdam do período clássico – e que persiste por muitos

séculos depois (cf. BAKHTIN, 2003 [1953]) – é, justamente, uma busca por propriedades

essenciais, supostamente inerentes a ambas a composição e o estilo dos textos, que pudessem

servir, de um modo concludente, à caracterização de cada gênero. Esse princípio orientou,

14 [Each (kind of rhetoric) has its characteristic substance: the elements (exhortation and dissuasion, accusation
and defense, praise and blame) and aims (expedience, justice, honor). Each has its appropriate forms (time or
tense, proofs and style). (…) A genre becomes a complex of formal and substantive features that create a 
particular effect in a given situation.]

15 Para efeitos de uma leitura sem interrupções, oferece-se uma sugestão (minha) de tradução livre para todas 
as citações em língua estrangeira que são incorporadas neste trabalho. Mesmo assim, as citações na língua 
original estão dispostas, sempre entre colchetes, em nota de rodapé.

16 A visão clássica de categorização, inaugurada por Aristóteles (1994 [c. 347 a.C.]), sustenta que uma 
categoria é definida pelas propriedades necessárias e suficientes compartilhadas por todos os seus membros 
(cf. ROSCH, 1975). Essa visão será discutida detalhadamente mais adiante.
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inclusive, as reflexões feitas na Poética (2003 [c. 335 a.C.]). Ao longo dessa obra, Aristóteles

(ibid.) prescreve normas – que contemplam desde a metrificação dos versos até o número de

atores em cena – para se alcançar a configuração natural, por exemplo, de uma tragédia17 ou,

ainda, para se causar o tipo de impressão pretendida nela.

A proposta dos gêneros da retórica (cf. ARISTÓTELES, 2003 [335 a.C.]) fomentou,

nas épocas seguintes à antiguidade clássica, o surgimento de diversos estudos ocupados com a

questão dos gêneros. No entanto, de acordo com Bakhtin (2003 [1953]), esses estudos fizeram

contribuições pouco relevantes para os postulados originais do filósofo grego (ibid.). O autor

(ibid.) observa que os gêneros, “tanto na antiguidade como na época contemporânea [meados

do século XX], sempre foram estudados pelo ângulo artístico-literário de sua especificidade,

das distinções diferenciais intergenéricas nos limites da literatura, não como tipos particulares

de enunciados” (p. 280). Na verdade, as reflexões que, então, se voltam para a essa temática

focam, principalmente, na tipologia dos textos literários. Como consequência disso, a questão

dos gêneros enquanto fenômenos discursivos em si acaba sendo deixada de lado (para uma

revisão desses estudos, veja-se GENETTE; TODOROV, 1962).

Na segunda metade do século XX, surge, então, uma nova concepção de gênero que

procura transcender o privilégio que as abordagens clássicas vinham dando às propriedades

textuais do discurso. Proposta por Bakhtin (2003 [1953]), a noção de “gêneros do discurso”

(p. 277 et seq.) se distancia da visão clássica, na medida em que abandona a noção de gênero

como um conjunto de fórmulas abstratas para a elaboração de textos (pensadas em função de

uma situação idealizada) e passa a considerar, em vez disso, os aspectos relativos ao contexto

real de comunicação. A sua definição de gênero como sendo “tipos relativamente estáveis de

enunciados” (ibid., p. 280, grifos no original) denota, como será explicado em seguida, uma

maior preocupação com as condições particulares das várias formas de interação verbal para

se caracterizarem – e, dessa forma, se categorizarem – os tipos de discurso.

Segundo Bakhtin (2003 [1953]), toda e qualquer esfera de atividade humana estaria

associada à utilização da linguagem, que se estabelece, por sua vez, na forma de enunciados

(concretos e únicos, orais ou escritos). Porque está relacionado com o uso da linguagem – e,

portanto, a uma esfera de atividade humana –, todo enunciado deve refletir, de alguma forma,

aspectos (isto é, as condições e a finalidade) do universo sócio-histórico em que se realiza.

Em outras palavras, o autor (ibid.) alega que os “elementos [do discurso] (conteúdo temático,

17 De acordo com a classificação de Aristóteles (2003 [335 a.C.]), a tragédia, ao lado da comédia, faz parte do 
gênero dramático. Além do drama, a poética aristotélica (ibid.) inclui os gêneros lírico e épico.
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estilo e construção composicional18) se fundem, indissoluvelmente, no todo do enunciado, e

todos eles estão marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação” (p. 280, grifo

no original). A emergência de um gênero do discurso, nesse caso, se daria, portanto, por meio

da combinação desses três elementos na composição de cada enunciado, os quais podem ser,

em alguma medida, identificados na superfície da linguagem.

Com base nesse raciocínio, pode se concluir, dentre outras coisas, que a diversidade de

gêneros do discurso estaria atrelada à variedade de esferas de atividade humana possíveis. No

entanto, um aspecto que parece dificultar a definição do caráter genérico dos enunciados – e,

dessa forma, a caracterização dos gêneros –, é, justamente, essa multiplicidade virtualmente

inesgotável de esferas comunicativas que podemos conceber. Bakhtin (2003 [1953]) parece

reconhecer essa complexidade ao dizer que “cada esfera dessa atividade [humana] comporta

um repertório de gêneros do discurso que vai se diferenciando e se ampliando na medida em

que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (p. 280). A classificação que o autor

(ibid.) propõe – entre gêneros primários (ou simples) e gêneros secundários (ou complexos) –

aparece, enfim, como uma solução (ainda que modesta e não exaustiva) para se abordar essa

complexidade. Tal solução determina, em linhas gerais, que

os gêneros secundários do discurso (o romance, o teatro, o discurso científico,
o discurso ideológico etc.) aparecem em circunstâncias de uma comunicação
cultural mais complexa e relativamente mais evoluída, principalmente escrita:
artística, científica, sociopolítica. Durante o processo de sua formação, esses
gêneros secundários absorvem e transmutam os gêneros primários (simples)
de  todas  as  espécies,  que  se  constituíram  em  circunstâncias  de  uma
comunicação verbal espontânea. (BAKHTIN, 2003 [1953], p. 282)

Em outras palavras, gêneros primários se explicam como aqueles cuja ligação com a

realidade existente seria mais imediata (ou automática). Seria o caso de um diálogo fático ou

de uma carta pessoal. Os gêneros secundários – que compreendem, por exemplo, o romance e

o documento oficial –, por sua vez, envolvem a articulação de gêneros primários dentro de um

universo discursivo mais elaborado, próprio de uma realidade complexa. Essa classificação

interessa para Bakhtin (2003 [1953]), porque “a natureza do enunciado deve ser elucidada e

definida por uma análise de ambos os gêneros. Só com esta condição a análise se adequaria à

natureza complexa e sutil do enunciado e abrangeria seus aspectos essenciais” (p. 283). Seja

18 Comparem-se esses três elementos às noções de “invenção” [inventio], “elocução” [elocutio] e “disposição” 
[dispositio], propostas por Aristóteles (2005 [c. 330 a.C], p. 277). A principal contribuição de Bakhtin (2003 
[1953]), nesse caso, é ter inserido esses elementos dentro do contexto das esferas de atividade humana.
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como for, as questões levantadas por esse autor (ibid.) inauguram, finalmente, um paradigma

novo para os estudos dos gêneros, que começa a considerar as relações entre regularidades

formais do enunciado e fenômenos discursivos decorrentes de acontecimentos socioculturais

concretos para determinar, inclusive, a própria noção de gênero.

A partir das reflexões de Bakhtin (2003 [1953]), as investigações acerca dos gêneros

assumem uma perspectiva predominantemente discursiva e, ao longo da segunda metade do

século XX, vão se ocupando cada vez mais com os aspectos sociais e culturais que cercam o

uso da linguagem. Especialmente na década de 1980, vários linguistas – comprometidos com

uma abordagem de caráter mais aplicado (cf., por exemplo, SWALES, 1981; MILLER, 1984;

KRESS, 1989) – passam a recorrer ao conceito de gênero como uma ferramenta para as suas

teorizações e, também, práticas pedagógicas. Apesar de algumas divergências entre eles, esses

especialistas conservam, pelo menos, um ponto em comum, que é “a análise de textos, em seu

conteúdo  temático,  organização  retórica  e  formas  linguísticas,  em  função  dos  objetivos

comunicativos compartilhados por pessoas envolvidas em atividades sociais, em contextos

culturais específicos” (MOTT ROTH, 2008, p. 343). Sendo assim, um fator que permitiria se

agruparem essas investigações particulares em uma corrente comum seria o entendimento que

fazem de gênero como sendo, acima de tudo, um fenômeno social.

Uma maneira bastante didática de se narrar o desenvolvimento das abordagens de base

textuais/discursivas dos gêneros – das quais algumas serão detalhadas adiante – é um esquema

proposto por Bhatia (2004), que se orienta pelo percurso dos estudos do discurso ao longo da

segunda metade do século XX19. Bhatia (ibid.) agrupa essas abordagens em três momentos

principais, identificados, cada um ao seu tempo, com (i) a “textualização da léxico-gramática”

[textualization of lexico-grammar] (p. 04); (ii) a “organização do discurso” [organization of

discourse] (p. 08); e (iii) a “contextualização do discurso” [contextualization of discourse] (p.

11). O primeiro momento inclui, nesse caso, pesquisas realizadas nas décadas de 1960 e 1970

e primeiros anos da década de 1980. Caracteriza-se, basicamente, pela análise de elementos

lexicais e gramaticais com alguma relevância estatística para a particularização de classes de

textos – relacionadas, por sua vez, a disciplinas específicas (cf., por exemplo, HALLIDAY et

al., 1964; SELINKER et al., 1973). Uma tentativa dessa fase de abordar a questão dos gêneros

se dá, justamente, através da identificação e da comparação de traços funcionais típicos dos

19 Outra forma de se descrever o campo dos estudos do gênero está proposta por Meurer et al. (2005), que 
separam esses estudos em três grandes grupos: o de abordagens sociossemióticas, o de abordagens 
sociorretóricas e o de abordagens sociodiscursivas. No entanto, essa forma de descrição se ancora, em 
grande medida, no esquema elaborado por Bhatia (2004).
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usos da linguagem dentro daqueles contextos20. Bhatia (ibid.) observa que

as primeiras análises da léxico-gramática dentro de textos especializados […]
incentivaram  a  investigação  de  propriedades  funcionais  representadas  por
aspectos lexicais e gramaticais desses textos; contudo, de uma maneira geral,
se limitavam somente ao nível da oração, sem fazerem maiores referências à
organização do discurso.21 (p. 08)

Uma iniciativa própria desse momento está representada pelo trabalho de Beaugrande

e Dressler (1981). Alinhados com uma linguística textual emergente22, esses autores (ibid.) se

propõem a descrever os padrões de conectividade mais recorrentes em diferentes tipos de

discurso. Mais especificamente, a sua pesquisa se conduz pela busca de índices de coesão

(como, por exemplo, reiteração, paralelismo, paráfrase etc.) e coerência (tais como ativação,

continuidade, decomposição etc.) em determinados conjuntos de textos. Como é possível se

perceber, esse tipo de investigação, feita por Beaugrande e Dressler (ibid.), se concentra em

componentes linguísticos do discurso e impõe, aos respectivos aspectos contextuais, um papel

secundário na análise dos textos. Bhatia (2004) argumenta que, apesar disso, tais estudos de

textualização “motivaram a análise de padrões retóricos mais abrangentes, encaminhando-se

para a identificação de macroestruturas e, dessa forma, ampliando o seu escopo, circunscrito a

unidades no nível da oração, para estruturas retóricas maiores”23 (p. 08). Esse deslocamento

de análise e descrição acaba promovendo, de alguma forma, uma mudança muito importante

nos estudos do discurso e, principalmente, do gênero.

O segundo momento identificado por Bhatia (2004) encerra trabalhos desenvolvidos

entre os anos de 1980 e 1990, cujo foco está nas propriedades da arquitetura textual próprias

dos diferentes tipos de discurso (cf., por exemplo, SWALES, 1981; BHATIA, 1993). O autor

(2004) caracteriza essa fase pelo seu “interesse nas regularidades de organização do discurso

em termos de elementos estruturais, geralmente explicados de maneira muito abrangente, com

20 Pode se falar, nesse caso, em “gêneros textuais”, uma vez que os estudos dessa fase se referem à análise de 
textos voltada, em especial, à identificação de registros (cf., principalmente, HALLIDAY et al., 1964).

21 [The early analyses of lexico-grammar in specialized texts (…) gave an incentive to investigations of 
functional values that features of lexico-grammar in specialized texts represent, though often within clause 
boundaries without much reference to discourse organization.]

22 Os estudos de Weinrich (1966, 1967) são comumente referidos como sendo um projeto inaugural do campo 
de estudos conhecido como linguística textual (ou linguística do texto), que se caracteriza, essencialmente, 
pela descrição dos fenômenos linguísticos com base no texto enquanto unidade de análise (cf. KOCH, 1997).

23 [The studies of textualization (…) certainly prompted analyses of broader rhetorical patterns leading to the 
identification of macro-structures, thus extending the scope of textualization from clause-level units to larger
rhetorical structures.]
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referência a processos retóricos envolvidos na construção dos respectivos textos”24 (p. 09).

Embora o foco principal, aqui, seja a organização do discurso, já é possível se notar alguma

preocupação pelo contexto em que os textos estão inseridos.

Um estudo bastante representativo desse segundo momento é o de Swales (1981), que

introduz a concepção de “movimentos retóricos” [moves] (passim) para explicar padrões de

estruturação dos textos que os profissionais de uma mesma área utilizam para dar sentido aos

documentos que mais produzem. Um movimento, nesse caso, se define como “uma unidade

retórica ou discursiva que desempenha, dentro de um discurso escrito ou falado, uma função

comunicativa coerente”25 (SWALES, 2004, p. 228). E cada uma dessas unidades poderia ser

caracterizada por propriedades linguísticas próprias, pertinentes às proposições ilocucionárias,

ao léxico, à sintaxe etc26. E, apesar de serem frequentemente identificadas com sequências

muito delimitadas, tais como sentenças ou parágrafos, são flexíveis quanto a sua extensão. Na

introdução de um artigo científico – objeto do estudo de Swales (ibid.) –, por exemplo, os

movimentos mais típicos são (i) a definição do campo de pesquisa; (ii) o resumo de pesquisas

anteriores; (iii) a apresentação do problema; e (iv) o resumo da pesquisa.

A grande contribuição dessa fase para os estudos do discurso, segundo Bhatia (2004),

é, justamente, o surgimento de uma teoria de gênero, em virtude da qual a estrutura global do

discurso, por si só, passa a constituir uma unidade analisável. As principais correntes teóricas

associadas com esse impulso teórico, de acordo com Hyon (1996), são

(i) a escola britânica de inglês para fins específicos (ou ESP27), inaugurada por 

Swales (1981), que tem, como foco, “os tipos de textos escritos e orais 

definidos pelas suas propriedades formais e propósitos comunicativos, em 

contextos sociais”28 (HYON, ibid., p. 695);

24 [The emphasis (…) on regularities of discourse organization in terms of structural elements, which were 
often broadly explained by reference to the rhetorical processes involved in the construction of such texts.]

25 [A “move” in genre analysis is a discourse or rhetoric unit that performs a coherent communicative function 
in a written or spoken discourse.]

26 É interessante se comentar que Propp (2006 [1928]) e, mais tarde, Labov (1972) já haviam tratado de algo 
dos elementos básicos da narrativa – como, por exemplo, introdução, orientação, complicação, resolução, 
avaliação e coda (cf., especificamente, LABOV, ibid.) –, que podem, em alguma medida, ser comparados 
aos movimentos retóricos propostos por Swales (1981).

27 Essa é acrografia do termo original em inglês “English for specific purposes” (HYON, 1996, p. 693).
28 [Genre as oral and written text types defined by their formal properties as well as by their communicative 

purposes within social contexts.]
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(ii) a escola norte-americana da nova retórica, que tem início com o trabalho de 

Miller (1984) e se volta, em vez da forma, “para os contextos situacionais em 

que os gêneros ocorrem [e] aos propósitos sociais a que esses gêneros se 

prestam nessas situações”29 (HYON, ibid., p. 296); e

(iii) a escola australiana de linguística sistêmico-funcional30, promovida, sobretudo, 

por Halliday e Hasan (1989), que dá atenção “tanto à estrutura global do texto 

quanto às propriedades do registro no nível da sentença, associadas com o 

campo, o conteúdo e o modo do discurso”31 (HYON, ibid., p. 697).

Seja como for, ao longo desse segundo momento, o “compromisso com a arquitetura

do discurso é levado adiante por especialistas envolvidos com a análise de textos enquanto

gêneros, associando as suas estruturas discursivas com os seus propósitos comunicativos”32

(BHATIA, 2004, p. 09). Dessa forma, os estudos do discurso começam a contemplar, com

maiores profundidade e sistematicidade, os contextos de uso da linguagem (principalmente, a

escrita) – tanto o contexto imediato do texto quanto o contexto social em que se realiza a ação

discursiva. Essa nova abordagem – do discurso como gênero – se volta, então, à investigação

de tipos discursivos convencionalizados em práticas institucionais e disciplinares. A análise

dos gêneros passa a consistir, finalmente, na análise do seu contexto social.

O momento que se segue (ao da organização do discurso) está representado, portanto,

por trabalhos que, de uma forma ou de outra, se apropriam de elementos das estruturas social

e institucional do discurso para tentar explicar o que torna um gênero possível, fazendo uma

referência franca aos postulados de Bakhtin (2003 [1953]) (a respeito do uso da linguagem).

Nesse sentido, a terceira e última fase que preenche o esquema de Bhatia (2004) – e que se

estende dos anos finais da década de 1990 até a primeira década do novo milênio – se acha

ocupada com a contextualização do discurso, ou seja, com os aspectos externos ao texto que

se inscrevem em ambas a construção e a convencionalização dos gêneros (cf., por exemplo,

29 [They have focused more on the situational contexts in which genres occur, (…) the social purposes, or 
actions, that these genres fulfill within these situations.]

30 Motta Roth (2008) acrescenta, ainda, em virtude da sua importância no atual cenário brasileiro, uma quarta 
tendência nos estudos do gênero, que é a escola suíça do interacionismo sociodiscursivo, cujo principal 
representante é Bronckart (1999) e que se ocupa, sobretudo, das condições sociais de produção dos textos.

31 [They have focused on both global text structure and sentence level register features, associated with field 
(the activity going on), tenor (relationships between participants) and mode (the channel of 
communication).]

32 [This kind of engagement with the structuring of discourse was taken further by those involved in the 
analysis of text as genre, relating discourse structures to communicative purposes the genres in question 
served.]
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BAZERMAN, 1994; HYLAND, 2000). Com respeito às mudanças nos estudos do discurso,

sobretudo, no que se refere ao seu escopo, Bhatia (ibid.) observa que,

enquanto especialistas do gênero têm aprofundado o seu envolvimento com os
seus  contextos  profissional  e  disciplinar,  outros  analistas  do  discurso  têm
redimensionado o papel do contexto, de modo a incluir a estrutura social, na
tentativa de investigarem de que maneira o discurso é usado como instrumento
de controle social.33 (p. 11)

Procede-se, então – em especial, no caso desses últimos –, à apropriação do contexto

social como um meio de se analisarem, dentre outras coisas, a criação de identidades dentro

do discurso; a comunicação de ideologias; o rearranjo e a manutenção de processos, estruturas

e relações sociais. Esse procedimento caracteriza, por exemplo, a corrente teórica conhecida,

no âmbito dos estudos da linguagem, como a análise crítica do discurso (cf., principalmente,

FAIRCLOUGH, 1995). Van Dijk (1998) explica essa corrente, em linhas gerais, como sendo

“um tipo de análise do discurso que estuda de que maneira o abuso de poder, a dominação e a

desigualdade sociais estão reproduzidas no texto e na fala, em contextos sociais e políticos”34

(p. 352). Para isso, essa corrente lança mão de um modelo de três dimensões, que incluem o

texto, a interação (isto é, os processos de produção e interpretação do texto) e o contexto mais

amplo da sociedade (ou seja, as condições sociais dessas produção e interpretação).

De um modo geral, o percurso dos estudos do discurso, na segunda metade do século

XX, conforme está exposto por Bhatia (2004), é responsável por permitir o desenvolvimento

de múltiplas visões sobre a questão dos gêneros. Deve estar claro, também, que os aspectos

contextuais – tanto imediatos quanto sócio-históricos – têm recebido uma atenção privilegiada

por grande parte dessas visões. Pode se argumentar, então, que o estado da arte dos estudos do

gênero está calcado em abordagens de caráter essencialmente sociológico. Contudo, como se

verificará adiante, o fortalecimento das ciências cognitivas dentro da linguística, a partir das

décadas de 1970 e 1980 (cf. EVANS; GREEN, 2006), permite que modelos teóricos voltados,

em alguma medida, à dimensão cognitiva do uso da linguagem se infiltrem, aos poucos, no

campo de estudos dos gêneros. Esse enfoque sociocognitivo do gênero será apresentado após

a reflexão a seguir, sobre as abordagens sociossemióticas desse fenômeno.

33 [While specialists in genre studies were extending their involvement with professional and disciplinary 
contexts , other discourse analysts were widening the role of context in a much broader sense, to include 
social context, in an attempt to investigate how discourse is used as a powerful instrument of social control.]

34 [Critical discourse analysis is a type of discourse analytical research that primarily studies the way social 
power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social 
and political context.]
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2.2 ABORDAGENS SOCIOSSEMIÓTICAS DO GÊNERO

Por abordagens sociossemióticas do gênero, entendem-se as teorias que compõem o

momento atual dos estudos do discurso e que constam, no esquema de Bhatia (2004), como a

fase da sua contextualização. O interesse deste trabalho nessas teorias se justifica pela força

com que elas têm se desenvolvido e se consolidado, nos últimos quarenta anos, pelo menos,

dentro do campo dos estudos da linguagem. A sua importância pode ser atestada não apenas

na literatura atual relativa aos estudos do discurso, mas, também, na sua aplicação recorrente,

sobretudo, em contextos pedagógicos. Analisem-se, por exemplo, diferentes edições do Guia

de livros didáticos de língua portuguesa (cf., recentemente, BRASIL, 2013, 2014a, 2015), do

Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 1985), que é o programa oficial do governo

brasileiro para dar subsídio pedagógico aos professores que atuam nos níveis fundamental e

médio de ensino no país35. São, portanto, essas as abordagens com que se pretende articular,

mais adiante, as perspectivas sociocognitivas do gênero, a fim de se alcançar uma visão desse

fenômeno que seja consistente com os propósitos desta investigação.

É importante se comentar, antes mesmo de se falar das abordagens sociossemióticas

do gênero, que algo do contexto do discurso havia sido considerado – ainda que de um modo

menos analítico do que especulativo – por Aristóteles (2005 [c. 330]), na sua apresentação dos

gêneros da retórica. Ao relacionar as noções de “orador”, “ouvinte” e “fim do discurso” como

fatores determinantes do “assunto de que se fala” e do “tempo de cada um [gênero]” (ibid., p.

104), esse filósofo já insinua alguma preocupação com aspectos contextuais para abordar os

gêneros. No entanto, é nas considerações de Bakhtin (2003 [1953]), a respeito dos gêneros do

discurso, que essa preocupação adquire um fôlego realmente sistemático. A sua insistência,

em especial, no papel das “esferas de atividade humana” (ibid., p. 278-326) para explicar a

natureza do enunciado e classificar os tipos de discurso repercute, até hoje, dentro de grande

parte das investigações voltadas à análise e à aplicação dos gêneros.

Na verdade, a corrente mais influente das teorias do gênero, hoje, – que se desenvolve

com base nas reflexões de Bakhtin (2003 [1953]) – guarda, pelo menos, um princípio básico

em comum: um cuidado rigoroso com a contextualização do discurso. Bhatia (2004) observa

35 Para se ter uma ideia da noção de gênero que norteia o discurso pedagógico oficial brasileiro, considere-se o 
seguinte excerto, retirado de um Guia de livros didáticos de língua portuguesa (BRASIL, 2014a) para o 
ensino fundamental: “A gramática, tanto quanto as dimensões sociolinguísticas, os elementos constitutivos 
dos gêneros, a tipologia textual e a gramática do texto estão a serviço da compreensão, por parte do aluno, 
de como a língua funciona e do reconhecimento dos mecanismos de que ela dispõe para atender a diferentes 
funções sociais e às particularidades de distintas situações.” (p. 43, grifos meus).
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que a maioria dos autores que têm assumido, nas últimas duas décadas, algum compromisso

com a análise dos gêneros, independentemente da forma como o fazem, se rende à descrição

do uso da linguagem a partir, sobretudo, da sua conjuntura social. Essa postura generalizada,

na fase atual dos estudos do discurso, leva à conclusão de que, então,

analisar  gêneros  significa  […]  investigar  exemplos  de  artefatos  textuais
convencionalizados  ou  institucionalizados  no  contexto  de  práticas,
procedimentos e culturas institucionais e disciplinares específicas, a fim de se
entender  como  os  membros  de  uma  comunidade  discursiva  específica
constroem, interpretam e usam esses gêneros para alcançar os seus propósitos
comunicativos  e  por  que  eles  os  escrevem  da  forma  como  o  fazem.36

(BHATIA, 2004, p. 10)

Esse pressuposto denota, como já foi dito, uma perspectiva de caráter essencialmente

sociológico sobre a natureza do gênero, fundamentada, pois, nos aspectos contextuais do seu

uso. Por aspectos contextuais, nesse cenário, entendem-se ambos o conjunto de elementos do

contexto imediato ao texto, relativos àquilo que cerca a sua realização, quanto o de elementos

do contexto lato, referentes às práticas sociais e culturais que condicionam as suas produção e

interpretação. No final das contas, Bhatia (2002, p. 6, 2004, p. 1137) concentra esses aspectos

– que dão forma aos eventos discursivos e, portanto, são responsáveis por definir o próprio

conceito de gênero dentro dessa visão – em quatro itens principais:

(i) propósitos: objetivos da instituição e propósitos comunicativos;

(ii) produtos: artefatos textuais ou gêneros;

(iii) práticas: práticas, procedimentos e processos discursivos; e

(iv) participantes: membros da comunidade discursiva38

36 [Analysing genre became (…) the investigation of instances of conventionalised or institutionalised textual 
artifacts in the context of specific institutional and disciplinary practices, procedures and cultures in order to 
understand how members of specific discourse communities construct, interpret and use these genres to 
achieve their community goals and why they write them the way they do.]

37 Pode se encontrar, em outro trabalho de Bhatia (1999), uma primeira discussão sobre os aspectos que 
contribuem para a construção e caracterização dos gêneros. No entanto, esse autor não os esquematiza 
exatamente da mesma forma como o faz aqui.

38 [Purposes: institutionalized community goals and communicative purposes. Products: textual artifacts or 
genres. Practices: discursive practices, procedures and processes. Players: discourse and professional 
community membership.]
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Apesar das eventuais divergências de metodologia e objetivos que, inevitavelmente,

permeiam as várias teorias sociossemióticas do gênero, Bhatia (2002) assegura que a opinião

sobre esses elementos é motivo de consenso entre elas. De fato, independentemente da forma

como se conduz a análise dos gêneros, “parece realmente necessário se propor um modelo que

combine, de modo dinâmico e inclusivo, esses quatro aspectos da teoria, a fim de se obter um

entendimento do gênero suficientemente completo e abrangente”39 (ibid., p. 07). Ou seja, para

se responder uma pergunta do tipo “por que um determinado uso da linguagem tem a forma

que tem?”, sob uma perspectiva de contextualização do discurso, devem se considerar desde a

estrutura formal dos textos até a atividade social em que são produzidos e interpretados, a sua

finalidade, que pessoas estão envolvidos no seu uso40 etc.

É necessário se observar, por fim, que a caracterização dos gêneros, nessa visão, no

que diz respeito tanto à sua construção quanto ao seu uso, está condicionada a duas premissas

fundamentais. A primeira delas tem a ver com o reconhecimento da existência de convenções.

Grosso modo, “gêneros estão relacionados ao uso da linguagem em cenários comunicativos

convencionalizados, com vistas a um conjunto específico de propósitos comunicativos”, e,

segundo Bhatia (2004), “isso dá origem a formas estruturais estáveis”41 (p. 23). Sendo assim,

ancorada nessas convenções está a imposição de regras que orientam, por exemplo, o uso de

recursos lexicais, gramaticais, discursivos etc. na produção dos textos. Já a segunda premissa,

que condiciona a construção e o uso dos gêneros, se refere ao fato de que eles possuem uma

natureza flexível. Berkenkotter e Huckin (1995) observam que, apesar de serem tipicamente

associados a contextos discursivos recorrentes – com regras fixas quanto às suas construção,

interpretação e uso –, os gêneros não são estáticos. Ao contrário disso, “os gêneros constituem

estruturas retóricas dinâmicas na sua essência, que podem ser manipuladas de acordo com as

condições de uso”42 (p. 06). Com efeito, as convenções genéricas podem ser frequentemente

exploradas e deslocadas, a fim de se satisfazerem as intenções particulares de determinados

participantes, em determinados eventos discursivos.

39 [It seems more than necessary to posit a framework which integrates these four aspects of genre in an 
interactive and integrative manner to get as complete and comprehensive understanding of the genre as 
possible.]

40 Deve se reconhecer, a esse propósito, a grande influência dos postulados de Swales (1990) a respeito das 
noções de “propósitos comunicativos” [communicative purposes] (p. 46) e de “comunidade discursiva” 
[discourse community] (p. 24) na especificação dos elementos que podem vir a compor o gênero.

41 [Genre essentially refers to language use in a conventionalized communicative setting, in order to give 
expression to a specific set of communicative goals, (…) which give rise to stable structural forms.]

42 [Genres are inherently dynamic rhetorical structures that can be manipulated according to conditions of use.]
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Embora possam parecer contraditórias, as duas premissas – uma relativa à estabilidade

do gênero e a outra, à sua flexibilidade – não se anulam. Se, por um lado, os membros de uma

comunidade discursiva possuem “certa liberdade estratégica para explorar recursos genéricos

para executar ações [discursivas] individuais”, por outro lado, “essa liberdade de exploração é

realizada antes dentro das fronteiras do gênero do que fora delas”43 (BHATIA, 2004, p. 24,

grifos no original). Sendo assim, o que determina o pertencimento de um uso da linguagem a

um dado gênero é o seu grau de adequação às convenções desse gênero44.

É, basicamente, nas medidas apresentadas aqui que as teorias de base sociossemiótica

do gênero têm confiado para tratar da natureza dos tipos de discurso e, em última análise, da

sua conceituação. Com respeito à definição de gênero, essas abordagens tendem a coincidir,

segundo Motta Roth (2008), em, pelo menos, dois pontos. O primeiro determina que “gêneros

são usos da linguagem associados a atividades sociais” (p. 350) e, portanto, constituem o que

pode se chamar de ações discursivas. O outro ponto prega que “essas ações discursivas são

recorrentes e, por isso, têm algum grau de estabilidade na forma, no conteúdo e no estilo”

(loc. cit.). Partindo-se de um ponto de vista essencialmente sociológico, sendo assim, o gênero

designa uma ação discursiva recorrente (realizada em textos, a propósito), com propriedades

específicas – em termos de conteúdo, forma, estilo –, que desempenha funções comunicativas

específicas, dentro de estruturas sociais únicas (cf. BHATIA, 2004; MOTTA ROTH, 2008).

Na próxima seção, este trabalho discute de que maneira o conhecimento que emerge de tais

ações discursivas se estrutura e se organiza cognitivamente.

2.3 ABORDAGENS SOCIOCOGNITIVAS DO GÊNERO

Para se articularem uma teoria conceptual de metáfora e uma teoria de gênero, dentro

de uma perspectiva consistente, é necessário um modelo que contemple, em alguma medida, a

dimensão cognitiva desse último. Ainda que o mais comum seja se aceitar que a natureza do

gênero esteja definida em um plano sociossemiótico, assume-se que esse plano não existiria

independentemente de fatores cognitivos (cf., principalmente, TURNER, 2001). Se, por um

43 [(Members have) “tactical freedom” to exploit generic resources to negotiate individual responses. (…) 
However, such liberties, innovations, creativities, exploitations, whatever one may choose to call them, are 
invariably realized within rather than outside the generic boundaries.]

44 Uma observação interessante, nesse sentido, é a de que a suposta tensão que há entre a flexibilidade e a 
estabilidade dos gêneros é elevada a um novo patamar quando se consideram determinados tipos de discurso
que se realizam no mundo digital, visto que eles se encontram em emergência, construção e reformulação 
contínuas e imprevisíveis (cf. MARCUSCHI, 2005b).
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lado, a cognição é sócio-historicamente determinada, por outro lado, o mundo sócio-histórico

está estruturado cognitivamente. Bronckart (1999) argumenta, por exemplo, que “a produção

do discurso é, indissoluvelmente, trabalho psicológico e trabalho linguístico, que é, portanto,

um objeto comum a essas duas disciplinas, e que ela perde sua substância e sua significação

próprias, quando é tratada abstraindo-se uma dessas duas abordagens” (p. 148). Apesar de

fazer parte de uma abordagem sobre o discurso que dá pouca atenção aos aspectos cognitivos

do uso da linguagem – ou seja, o interacionismo sociodicursivo – esse pressuposto reconhece,

de alguma maneira, a participação de processos mentais em ambas a construção e o uso de

conhecimentos relativos, também, aos tipos de discurso.

Um postulado que já admite a existência de uma dimensão cognitiva do gênero é o de

que esse fenômeno consistiria, em algum nível da interação verbal, em algum conhecimento

especializado sobre textos (cf. VAN DIJK, 1978 [1978]). Identificado com investigações em

psicolinguística45, o trabalho de Van Dijk (ibid.), sobre o processamento de textos, representa

um passo inicial em direção a se articularem a estrutura típica do discurso e processos mentais

responsáveis pelas organização e uso da linguagem. A sua noção de “superestrutura” [super-

estructura] (p. 144) se insinua como uma primeira iniciativa de se entender o gênero como

um componente cognitivo. O autor (ibid.) a define, nesse caso, como sendo

um tipo de esquema abstrato que estabelece a ordem global de um texto e que
se compõe de uma série de categorias, cujas possibilidades de combinação se
baseiam  em  regras  convencionalizadas.  Essa  característica  possui  um
paralelismo com a sintaxe, com que descrevemos uma oração (não é por acaso
que falávamos de uma “forma textual”).46 (p. 144, grifos no original)

O conceito de superestrutura textual dá conta, basicamente, do conhecimento que um

falante venha a possuir acerca da estrutura geral que caracteriza determinado tipo de texto47 –

como, por exemplo, uma missiva ou um artigo de revista. Van Dijk (1978 [1978]) observa que

a sua explicação para essa estrutura mental identifica um procedimento análogo à gramática e

45 Psicolinguística é uma disciplina dos estudos da linguagem, inaugurada em meados do século XX, que se 
ocupa dos processos psicológicos envolvidos no uso da linguagem em todas as suas formas, que são a sua 
produção, compreensão, julgamento e aquisição (cf. FOSS; HAKES, 1978).

46 [Una superestructura es un tipo de esquema abstracto que establece el orden global de un texto y que se 
compone de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas convencionales. 
Esta característica produce un paralelismo con la sintaxis, con la que describimos una oración (no en balde 
hablábamos de una “forma textual”).]

47 É possível se traçar um paralelo entre as superestruturas (cf. VAN DIJK, 1978 [1978]) e a proposta dos 
movimentos retóricos, com que Swales (1981) tenta dar conta da ordem global do texto, ainda que esse 
último não o faça a partir de um ponto de vista cognitivo.
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à lógica. A sua descrição (ibid.) reivindica a “formulação de (i) um conjunto de categorias

para as diferentes superestruturas e de (ii) um conjunto de regras por meio das quais essas

categorias podem se combinar entre si”48 (p. 144). Sendo assim, conforme fica evidente nessa

observação, a proposta precursora de Van Dijk (ibid.) atribui, à noção de superestrutura, um

caráter essencialmente abstrato, cujas formação e uso se desprendem das condições reais do

discurso para refletir padrões linguísticos adquiridos pelo falante. A alusão, principalmente, à

noção de sintaxe, nas suas considerações, demonstra uma visão bastante restrita a respeito do

processamento do texto, que coloca, em segundo plano – de um modo categórico, pelo menos

no início –, dados referentes à dimensão social do uso da linguagem.

Apesar dessa limitação, um aspecto relevante do modelo das superestruturas (cf. VAN

DIJK, 1978 [1978]) é a noção de esquema, que aparece nas suas explicações sobre a estrutura

global do texto. A noção de esquema está associada, desde um trabalho de Bartellet (1932), a

paradigmas psicologizantes do comportamento linguístico e está presente nos postulados que

compõem a chamada “gramática cognitiva” [cognitive grammar], introduzida por Langacker

(originalmente, 1978, 1991). De base emergentista49, essa teoria assume, dentre outras coisas,

que “a gramática do falante reside em um inventário extenso de unidades simbólicas que são

abstraídas a partir de expressões recorrentes e que, uma vez estabelecidas, guiam a formação

de construções novas nos seus mesmos moldes”50 (LANGACKER, 2008, p. 24). O resultado

dessa abstração é, justamente, o esquema, que pode ser descrito, então, como a representação

mental das unidades simbólicas referentes aos padrões estruturais verificados nos incontáveis

enunciados que são produzidos e interpretados, o tempo todo, pelo falante. Esquemas estariam

por trás do funcionamento da linguagem em todos os seus níveis, desde a sua fonologia até às

suas sintaxe e semântica. E as explicações da gramática cognitiva sobre a natureza do gênero

também os evocam. De acordo com Langacker (ibid.),

48 [Esto requiere que formulemos (i) una serie de categorías para las diferentes superestructuras y (ii) una serie 
de reglas mediante las que pueden combinarse las categorías entre si.]

49 Emergentismo é uma postura filosófica que, em se tratando da linguagem, defende que a estrutura formal 
(ou ainda, a gramática) da língua emerge do discurso e é moldada por ele em um processo contínuo (cf. 
HOPPER, 1998 [1987]). Opõe-se a abordagens inatistas da linguagem – como, por exemplo, o gerativismo 
(cf. CHOMSKY, 1957) –, negando o postulado de que a gramática seria determinada por princípios 
universais já inscritos no componente genético humano.

50 [A speaker’s knowledge of grammatical patterns resides in a vast inventory of symbolic assemblies. (…) 
These are abstracted from occurring expressions, and once established as units they can serve as templates 
guiding the formation of new expressions on the same pattern.]
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o nosso conhecimento a respeito de um determinado gênero consiste em um
conjunto  de  esquemas  abstraídos  a  partir  de  exemplos  concretos.  Cada
esquema  representa  um  aspecto  comum  e  recorrente,  relativo  a  algum
componente  da  sua  estrutura:  a  sua  organização  global,  propriedades
estruturais situadas, conteúdos típicos, expressões mais usadas,  questões de
estilo e registro, etc.51 (p. 478)

Em ambas as teorizações de Van Dijk (1978 [1978]) e de Langacker (2008), a descon-

textualização do discurso é um fator determinante para a formação de um esquema. Isso o é,

porque o processo de abstração responsável pela sua formação implica o reforço constante de

aspectos comuns que se repetem nos diversos eventos de uso da linguagem. Com isso, “são

excluídos das unidades [simbólicas], visto que não são reforçados, os detalhes que distinguem

um evento do outro. Em alguma medida, portanto, a emergência de uma unidade é resultado

do apagamento dos contextos originais que a cercam”52 (LANGACKER, ibid., p. 241). Com

efeito, embora o contexto esteja na base da formação dos esquemas – afinal de contas, é ele

que determina o que deve ou não deve ser reforçado –, é somente com a sua exclusão que um

esquema atinge tal grau de generalização que permite que ele se aplique a novos contextos. E

esse princípio está por trás de quaisquer esquemas – inclusive, os relativos aos gêneros.

Para superar as limitações da sua concepção original de superestrutura – referentes ao

seu alheamento a questões contextuais –, Van Dijk, ao lado de Kintsch (1983) passa a admitir,

alguns anos mais tarde, estratégias mais abrangentes na sua proposta para a formação e o uso

dos esquemas textuais. É relevante se comentar, em tempo, que a noção de estratégia tem sido

fundamental para o modelo das superestruturas – desde a sua primeira proposição, na década

de 1970 – na medida em que é ela que dá conta das regras por trás do funcionamento das

estruturas esquemáticas do texto. Por estratégia, esses autores (ibid.) entendem “as  operações

específicas (ou passos mentais) que são executados para se alcançar um determinado objetivo;

um exemplo disso é o raciocínio”53 (p. 68). Em um primeiro momento (cf. VAN DIJK, 1978

[1978]), a teoria das superestruturas encerra somente estratégias voltadas ao processamento

formal e descontextualizado do texto. Porém, na ocasião seguinte (cf. VAN DIJK; KINTSCH,

ibid.), ela já constitui um modelo de processamento do discurso, visto que estende a aplicação

51 [Our knowledge of a given genre consists in a set of schemas abstracted from encountered instances. Each 
schema represents a recurring commonality in regard to some facet of their structure: their global 
organization, more local structural properties, typical content, specific expressions employed, matters of 
style and register, etc.]

52 [Excluded from the units, through lack of reinforcement, are the myriad details that differ from one event to 
the next. To some extent, therefore, the emergence of a unit results in its detachment from the original 
supporting contexts.]

53 [Thinking is a well known example: We have an explicit goal to be reached, (…) and there may be specific 
operations, mental steps, to be performed to reach that goal.]
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dessas estratégias aos elementos externos que cercam o uso da linguagem. Em última análise,

esse acréscimo acarreta dois esquemas (offline), um do texto e outro do contexto, que seriam

acionados no uso (online), em ambos os níveis de produção e de compreensão.

Na verdade, as reformulações feitas nesse modelo (cf. VAN DIJK; KINTSCH, 1983)

não abrem mão da ideia de um componente mental relativo exclusivamente à estrutura global

do texto. Segundo Van Dijk e Kintsch (ibid.), a superestrutura continua sendo “um esquema

de formas textuais convencionalizadas”54 (p. 54). Porém, a formação e o uso desses esquemas

não envolvem somente estratégias linguísticas e gramaticais, tal como Van Dijk (1978 [1978])

havia sugerido antes. Eles envolvem, também, operações que aqueles autores (ibid.) chamam

de “estratégias discursivas” [discourse strategies] (VAN DIJK; KINTSCH, ibid., p. 78-94).

As primeiras correspondem, nesse caso, às “estratégias aplicadas pelos falantes nas produção

e compreensão de enunciados verbais ou orais da língua natural”55 (ibid., p. 70). Elas seriam

responsáveis por tarefas como, por exemplo, a identificação de sons, letras, palavras; a análise

de construções sintáticas; a interpretação de sentenças e textos etc. As estratégias discursivas,

por sua vez, representam princípios que, de uma maneira análoga às estratégias linguísticas,

operam sobre os dados externos ao texto (cf. ibid.). Esses dados compreendem, dentre outras

coisas, a estrutura social da instituição em que esse texto existe, os papéis dos participantes,

os registros e estilos pertinentes a cada circunstância, as normas e convenções sociais, e os

valores e ideologias compartilhadas pelos seus membros.

Uma explicação fundamental para essa mudança de postura está resumida na reflexão

de Van Dijk e Kintsch (1983) de que “os falantes de uma língua sempre processam estruturas

superficiais, palavras, construções, significados, informações pragmáticas do contexto ao lado

de dados interacionais, sociais e culturais”56 (p. 79). Conforme fica sugerido nessa afirmação,

o papel da descontextualização na formação dos esquemas acaba perdendo força. Na verdade,

embora se espere que sejam realmente gerais – de modo a poderem servir a vários cenários

discursivos diferentes –, os esquemas passam a designar, de agora em diante, formas textuais

(convencionalizadas) marcadas, em alguma medida, por fatores socioculturais. No final das

contas, essa expressão mais discursiva do modelo de superestrutura termina por desembocar

em uma noção bastante imbricada de gênero, que sobrepõe aspectos linguísticos e contextuais

para poder dar conta da sua natureza e do seu funcionamento.

54 [Superstructures are schemata for conventional text forms.]
55 [(Language) strategies are applied by language users in the production and comprehension of verbal 

utterances or speech acts of a natural language.]
56 [Language users always manipulate surface structures, word, phrase, and clause meanings, pragmatic 

information from the context, as well as interactional, social, and cultural data.]
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Uma maneira de se lidar com a complexidade que caracteriza essa nova concepção de

gênero como esquema (cf., por exemplo, PALTRIDGE, 1995, 1997) seria o modelo de frame57

semântico, proposto por Fillmore (1982). No que diz respeito à organização, dentro da mente,

do conhecimento sobre textos, o  frame parece operar de modo semelhante às superstruturas

(cf. VAN DIJK; KINTSCH, 1983). Contudo, diferentemente dessas últimas, o frame constitui

antes um esquema conceitual do que um esquema baseado em regras. Segundo a definição de

Fillmore (ibid.), um frame consiste em “um sistema [relativamente estável, deve se comentar]

de conceitos relacionados de tal modo que, para entendermos qualquer um deles, é necessário

termos conhecimento de toda a estrutura em que ele está inserido”58 (p. 111). Sendo assim,

quando um conceito qualquer – a palavra “estrofe”, por exemplo – é usado em um texto ou

um conversa, todos os outros conceitos que fazem parte do seu frame (nesse caso, um frame

de poema ou de música) são acionados. Para se entender o significado de estrofe, portanto, é

necessário se saber o que são um poema ou uma música.

Uma contribuição da proposta dos frames (cf. FILLMORE, 1982) para o entendimento

dos gêneros é o seu postulado de que todo o conhecimento – e não apenas formas textuais –

que se possui sobre eventos discursivos convencionalizados se organiza (na mente) em termos

de esquemas. Fillmore (ibid.) observa que, “quando processamos uma sequência linguística,

lançamos mão da nossa habilidade de esquematizar tanto as etapas ou componentes do mundo

que esse texto caracteriza quanto a situação em que ele é produzido”59 (p. 379). Pode se dizer,

com outras palavras, que o uso (a propósito, recorrente) de certas formas textuais permite que

se criem esquemas relativos, inclusive, às circunstâncias em que essas formas são recrutadas.

Essa afirmação representa um avanço importante em relação à teoria de Van Dijk e Kintsch

(1983). Além das propriedades referentes à ordem formal do texto, conforme está previsto na

ideia de superestruturas, o esquema do gênero, a partir do modelo de frames, incorpora, ainda,

aspectos da estrutura social do evento discursivo como um todo.

Ao ser entendido como frame, portanto, o gênero constitui a representação, na mente,

de um tipo de evento discursivo – incluindo os respectivos textos – que é recuperada em cada

vez que algum contexto exige. Na verdade, os frames associados a eventos discursivos – que

57 O termo “frame”, original em língua inglesa, poderia ser traduzido, em português, por “enquadre” ou 
“moldura” (cf. WEISZFLOG, 2007). Porém, não se encontra, na literatura sobre esse assunto, no Brasil, uma
tradução consensual para ele. Este trabalho não se ocupa em propôr qualquer solução nesse sentido.

58 [By the term “frame” I have in mind any system of concepts related in such a way that to understand any one
of them you have to understand the whole structure in which it fits.]

59 [When we understand a piece of language, we bring to the task both our ability to schematize the phases or 
components of the world that the text characterizes, and our ability to schematize the situation in which this 
piece of language is being produced.]
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Fillmore (1982) denomina “frames interacionais” [interactional frames] (p. 119), pois têm a

ver com o que acontece entre o falante e o ouvinte (ou o autor e o leitor) – são fundamentais

para que possa se processar qualquer texto. A explicação para isso é que um princípio crucial

dos frames (de que entender um termo implica conhecer a estrutura conceitual de que ele faz

parte) também se aplicaria ao gênero. Segundo Fillmore (ibid.),

saber que um determinado texto é um obituário, um pedido de casamento, um
contrato de trabalho ou uma lenda popular evoca conhecimentos sobre como
interpretar certas passagens, como esperar que o texto se desenvolva e como
saber quando ele terminou. […] Isso é possível, na medida em que se tem em
mente uma estrutura abstrata de expectativas que traz consigo papéis, propó-
sitos, sequências naturais ou convencionalizadas de eventos, e todos os outros
elementos que se quer associar à noção de frame.60 (p. 117, grifos meus)

A interpretação – ou a produção – coerente de um texto, portanto, não seria resultado

apenas da coincidência entre as expectativas provenientes do seu esquema textual e o material

real desse texto. Ela exige uma adequação (mínima) da cena comunicativa na sua totalidade

(cf. FILLMORE, 1982), que inclui, nesse caso, o seu produto, os participantes, as respectivas

atividades, os propósitos etc. Ou seja, o gênero como frame, por encerrar muito mais do que

formas textuais (convencionalizadas), habilita o falante a operar não apenas com o texto, mas

com o evento discursivo na sua totalidade. Em síntese, pode se afirmar que

tanto na produção quanto na recepção do discurso, ou na interação, as pessoas
possuem pressupostos tácitos quanto aos aspectos  linguísticos,  cognitivos e
comunicativos do  seu  gênero;  e  elas  se  baseiam nesses  pressupostos  para
poderem participar  do discurso de uma maneira  mais  apropriada,  efetiva e
satisfatória.61 (STEEN, 2011a, p. 22, grifos meus)

A título de ilustração, analise-se uma situação em que vemos uma pessoa distribuindo

folhetos de papel em uma esquina de alguma cidade brasileira em época de eleições. Não é

necessário lermos o texto contido nos papéis para supormos que não se trata do convite do seu

60 [Knowing that a text is, say, an obituary, a proposal of marriage, a business contract, or a folktale, 
providesknowledge about how to interpret particular passages in it, how to expect the text to develop, and 
how toknow when it is finished. (…) This is accomplished by having in mind an abstract structure of 
expectationswhich brings with it roles, purposes, natural or conventionalized sequences of event types, and 
all the rest ofthe apparatus that we wish to associate with the notion of frame.]

61 [Whether in discourse production, reception, or interaction, people have tacit assumptions about a whole 
range of linguistic, cognitive, and communicative genre properties, and they rely on these assumptions to 
make their participation in discourse more appropriate, effective, and comfortable.]
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casamento ou de páginas do seu diário pessoal. Na verdade, não é necessário sequer estarmos

nessa situação. A simples descrição dela já nos leva a fazer inferências a respeito do gênero

em questão: o mais provável é que ela esteja distribuindo panfletos (ou santinhos políticos) de

alguma candidata ou candidato. Pode se argumentar, com isso, que um dos papéis do frame,

referente a qualquer evento discursivo, é fazer com que, quando nos deparamos com algumas

poucas ou muitas propriedades do seu gênero – quer sejam textuais, quer sejam contextuais –,

evoquemos todos os outros aspectos pertinentes ao seu esquema. Em algumas vezes, são os

elementos contextuais que indicam o texto, como é o caso da situação narrada acima. Em

outras, pelo contrário, são as propriedades textuais que sinalizam a situação. Seria o caso, por

exemplo, de uma pessoa que encontrasse uma bula de medicamento na mesa de cabeceira da

sua esposa ou do seu marido: não é absurdo suspeitar que alguém está doente.

Uma última observação que precisa ser feita, com respeito aos frames – e que faz uma

grande diferença para a concepção de gênero adotada nesta investigação –, é a de que eles são

categorizáveis. Fillmore (1982) afirma, nesse caso, que a organização dos frames (na mente)

estaria orientada por um procedimento de categorização baseado em protótipos. Atribuída,

originalmente, à Rosch (1973, 1975), a teoria dos protótipos surge, no âmbito dos estudos da

psicologia humana, em resposta à visão clássica de categorização, inaugurada por Aristóteles

(1994 [c. 347 a.C.]) e supostamente presente no pensamento ocidental até hoje. Para a visão

clássica, categorias consistem, grosso modo, em “entidades lógicas, claramente delimitadas e

definidas por um conjunto elementar de traços [necessários e suficientes] compartilhados por

todos os seus membros em igual e total medida”62 (ROSCH, 1975, p. 193). Já se comentou

aqui, aliás, que esse princípio orientou, por muitos séculos, os estudos dos gêneros (sobretudo,

os literários), que garimpavam, nos textos, os traços essenciais que pudessem servir, de modo

concludente, à sua classificação (cf. páginas 25-26 deste trabalho).

A principal objeção de Rosch (cf., principalmente, 1975) à visão clássica incide sobre

a ideia – relativa à premissa de que as categorias seriam entidades bem delimitadas – de que,

para pertencerem a uma determinada categoria, todos os seus membros teriam que possuir

todos os atributos essenciais a ela. Se fosse assim, todos os poemas – que se identificassem

como tais –, por exemplo, deveriam apresentar, invariavelmente, as mesmas características;

em caso contrário, teriam que formar categorias diferentes. Porém, não é isso o que acontece:

a nossa categoria de poema parece ser muito flexível – inclusive, no que diz respeito à forma

62 [Categories are logical, clearly bounded entities, whose membership is defined by an item's possession of a 
simple set of criterial features, in which all instances possessing the criterial attributes have a full and equal 
degree of membership.]
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e ao conteúdo. Por esse motivo, Rosch (1975) sugere que, em vez de entidades lógicas (no

mundo), “categorias estariam representadas na mente em termos de um protótipo (o melhor

exemplo ou o caso mais evidente) da categoria, cercado por outros membros com menor grau

de similaridade com relação a ele”63 (p. 193). Isso significa dizer, na verdade, que categorias

são representações cognitivas estruturadas antes com base nos casos mais representativos que

associamos a elas do que em função de traços necessários e suficientes impressos em todos os

seus membros. Logo, o pertencimento de um elemento a uma categoria qualquer tende a ser

uma questão de “mais ou menos”, em vez de “sim ou não”.

A teoria dos protótipos, conforme está apresentada por Rosch (1973, 1975), tem uma

grande influência sobre o modelo dos frames. Segundo Fillmore (1982), “o frame, a partir do

qual o significado de uma palavra é determinado e interpretado, reflete apenas uma parcela da

realidade ao seu redor, e ele seria mais bem entendido como um protótipo do que como um

conjunto real de noções sobre o mundo”64 (p. 118, grifo no original). Ou seja, o  frame não

constitui uma mera reprodução na mente de propriedades essenciais dos exemplos concretos a

partir dos quais ele emerge. Por estar associado à noção de esquema, ele teria mais a ver com

os aspectos mais representativos do domínio conceptual que ele abriga. Uma justificativa para

incluirmos, digamos, a noção de estrofe na nossa representação de poema não seria o fato de

estrofes serem uma propriedade fundamental desse tipo de discurso. Afinal, há poemas – os

concretos65, por exemplo – que sequer possuem estrofes e que, ainda assim, não deixam de ser

identificados como tais. O mais provável é que, nas nossas tantas experiências com poemas,

uma grande parte deles trouxesse estrofes como sendo um aspecto muito evidente seu. Logo,

faz sentido a estrofe pertencer ao nosso frame mais prototípico de poema.

Pode se concluir, por fim, que o frame de um gênero se estabelece, basicamente, como

uma esquematização das suas propriedades prototípicas – tanto textuais quanto contextuais –,

abstraídas de diversas situações comunicativas concretas. O que está na mente, no final das

contas, é a representação não do gênero na sua essência, senão do melhor exemplo daquele

tipo de discurso. E a principal vantagem desse recurso da prototicipidade é que “um conceito

nos disponibiliza uma categoria que poderia ser usada em muitos contextos diferentes, sendo

63 [Categories appear to be represented in cognition (…) rather in terms of a prototype (the clearest cases, best 
examples) of the category, surrounded by other members of decreasing similarity to the prototype.]

64 [The frame against which the meaning of a word is defined and understood is a fairly large slice of the 
surrounding culture, and this frame understanding is best understood as a “prototype” rather than as a 
genuine body of assumptions about what the world is like.]

65 Poesia concreta se refere, grosso modo, a uma proposta de criação experimental, surgida na década de 1950, 
cuja construção está focada, acima de tudo, na estrutura material do texto sobre o suporte em que ele é 
escrito. Poemas concretos podem ser visuais, fonéticos ou cinéticos (cf. SOLT, 1970).
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esse conjunto de contextos determinado pelos diversos aspectos do seu uso mais prototípico”66

(FILLMORE, 1982, p. 119). Ou seja, além de definirmos cada gênero a partir de estruturas

cognitivas prototípicas – isto é, a partir de  frames –, é através delas que conseguimos lidar

com a variedade de eventos discursivos que podem vir a existir.

Seja como for, o mais pertinente a se fazer, a esta altura da discussão, é se articularem,

finalmente, as explicações cognitivistas para os gêneros com os pressupostos sociossemióticos

sobre esse fenômeno, apresentados na seção anterior. Essa articulação é possível, sobretudo,

em função da ideia, já citada aqui, de que a estrutura mental do gênero estaria fundamentada

no conjunto de aspectos textuais e contextuais que integram o todo do discurso, quer sejam

aspectos recorrentes (cf. MOTTA ROTH, 2008), quer sejam prototípicos (cf. FILLMORE,

1982). Nesse sentido, incorporando o postulado acerca dos “usos da linguagem associados a

atividades sociais”, feito por Motta Roth (2008, p. 350), ao modelo dos  frames semânticos,

proposto por Fillmore (1982), este trabalho passa a assumir, de uma vez por todas, a definição

– bastante sintética – de gênero como sendo o frame67 de um dado evento discursivo. Ainda

que pareça simples, essa definição de gênero encerra grande parte dos aspectos que se supõem

fundamentais à caracterização e à categorização dos gêneros e que têm sido levantados, de

modo assimétrico, pelas diferentes abordagens dispostas a tratarem desse tema. A referência à

ideia de evento discursivo, de um lado, dá conta dos elementos concretos relativos à formação

e ao uso dos gêneros – tais como propósitos, práticas, participantes, produtos etc. Já a noção

de  frame, por outro lado, serve, nesse caso, para explicar de que maneira esses elementos

estariam organizados dentro da e como eles seriam processados pela mente. Além do mais,

entende-se que essa concepção de gênero, conforme está elaborada aqui, seja suficientemente

adequada aos propósitos que orientam este trabalho.

Com efeito, uma noção de gênero que se presta a uma análise do uso da linguagem em

termos de ambas as suas dimensões conceptual e sociossemiótica compõe uma ferramenta

consistente para o tratamento de fenômenos situados na interface desses dois planos. Visto

que o que se pretende aqui é investigar a natureza das metáforas do ponto de vista do discurso

(cf. CAMERON; LOW, 1999), propriedades relativas a ela – tais como a sua metaforicidade –

parecem poder ser mais coerentemente compreendidas se estiverem inseridas dentro das fron-

66 [The concept gives us a category which can be used in many different contexts, this range of contexts 
determined by the multiple aspects of its prototypic use.]

67 É importante se comentar que a noção de gênero como frame é sugerida, também, por Bazerman (1997). No 
entanto, o que ele faz é condensar os elementos extramentais presentes na construção do gênero – textos, 
propósitos, participantes, atividades etc. – na noção de frame (enquanto enquadramento). Frame, nesse caso 
em particular, não se presta à designação de um fenômeno cognitivo.
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teiras do gênero. De fato, supõe-se que a possibilidade de reconhecimento de alguma eventual

linguagem metafórica, dentre outras coisas, estaria intimamente vinculada ao  frame que dá

sentido ao tipo de discurso em que elas ocorrem. A fim de se analisarem as relações possíveis

entre um e outro, segue, agora, uma discussão sobre a noção de metaforicidade.
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3 METÁFORA E METAFORICIDADE

O andamento atual dos estudos da metáfora, como já se observou aqui, se caracteriza,

principalmente, por uma mudança considerável de perspectiva. Enquanto que o surgimento e

a consolidação da teoria  conceptual da metáfora (cf.  LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980];

LAKOFF, 1993) estão marcadas por um interesse profundo na sua dimensão cognitiva, as

abordagens recentes têm assumido um enfoque preferencialmente discursivo desse fenômeno,

articulando os seus aspectos mentais a propriedades do seu funcionamento no uso concreto da

linguagem (cf.  VEREZA, 2010a).  Isso implica em consequências  sérias,  inclusive,  para o

entendimento da metaforicidade – isto é, da possibilidade de reconhecimento das metáforas

como tais – como uma forma de se descrever a linguagem metafórica. De fato, o que antes era

visto como sendo resultado somente da disposição das metáforas no sistema linguístico e/ou

conceptual agora é atribuído à sua realização, sobretudo, no interior do discurso.

Nesse contexto, este capítulo se propõe a elaborar uma noção de metaforicidade que,

assim como o conceito de gênero elaborado acima, possa vir ao encontro dos objetivos deste

trabalho. Em primeiro lugar, apresenta-se uma visão geral das principais reflexões teóricas a

respeito das metáforas, desde a antiguidade clássica ocidental até hoje. Como base para esse

panorama, consideram-se os diferentes lugares que esse fenômeno vem ocupando dentro do

campo dos estudos da linguagem – que são, a propósito, a linguagem, o pensamento e, mais

contemporaneamente, o discurso (cf. VEREZA, 2010a). Segue-se, então, a uma discussão de

algumas das primeiras explicações sobre a metaforicidade, que se baseiam na disposição da

linguagem metafórica no sistema (cf., principalmente, BLACK, 1993 [1979]) e que refletem

uma visão bastante comum acerca desse aspecto. São apresentados, por fim, postulados mais

recentes – apurados, por exemplo, por Müller (2008) e Steen (2004, 2011b) –, que tentam dar

conta da noção da metaforicidade com base no uso concreto da linguagem (metafórica). Tais

postulados acompanham o curso atual dos estudos da metáfora, representando um avanço em

relação às explicações tradicionais sobre a sua natureza.

3.1 PANORAMA DOS ESTUDOS DA METÁFORA

Assim como no caso dos gêneros discursivos, as primeiras considerações a respeito

das metáforas de que se tem notícia, na história do pensamento ocidental, são creditadas ao
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filósofo grego Aristóteles. Ao longo, principalmente, da sua Poética (2003 [c. 335 a.C.]), ele

se dedica à descrição desse fenômeno em termos tanto do seu uso quanto dos seus efeitos, em

especial, dentro da criação literária. A sua definição de metáfora68 – que diz que ela “consiste

no transportar para uma coisa o nome de outra” (p. 134) – talvez seja a mais emblemática da

visão clássica como um todo. Com efeito, conforme as especificações aristotélicas69, empregar

uma metáfora implica fazer uso de uma palavra no lugar de outra, com a qual ela manteria

alguma relação. Isso pode ser exemplificado com a sentença em (1) (loc. cit.), abaixo. Nessa

sentença, a existência de uma metáfora é atribuída, por Aristóteles (ibid.), a uma analogia, que

estabelece que a tarde está para o dia assim como que a velhice está para a vida. Essa analogia

seria, pois, o princípio que, de um lado, permite a substituição de “velhice” por “pôr-do-sol”

em (1) e, de outro, faz com que essa sentença tenha algum sentido.

(1) A velhice é o pôr do sol da vida.

É importante se comentar que as observações a respeito das metáforas – dentre outros

recursos de composição –, feitas na obra Poética (2003 [c. 335 a.C.]), estão inseridas em uma

discussão muito específica, relativa ao universo literário grego da época. Naquela ocasião, a

preocupação maior de Aristóteles (ibid.) é pensar a metáfora em função antes dos seus efeitos

estéticos do que da sua natureza – ou seja, a partir de um ângulo menos linguístico do que

literário. Nesse sentido, a descrição desse fenômeno acaba se concentrando, especificamente,

na sua função para a criação do belo na poesia – em comparação às palavras coloquiais, que

estariam a serviço, sobretudo, da expressão direta dos fatos. O que Aristóteles (ibid.) observa,

a esse respeito, é que as “palavras estrangeiras, metáforas, ornatos [etc.] elevam a linguagem

acima do vulgar e do uso comum, enquanto os termos correntes lhe conferem clareza” (p.

136). A reputação desse recurso como um tipo de “frivolidade de estilo”70, anos mais tarde

(ibid., 2005 [c. 330 a.C.], p. 251), serviria para ratificar a sua função sobretudo decorativa. O

caráter exótico da metáfora está refletido, também, na ressalva de que ela deveria ser usada

com cautela, já que o seu emprego inapropriado poderia levar a proposições enigmáticas, no

68 A palavra “metáfora” deriva da palavra grega “metapherein” (“meta”, “através”; “pherein”, “carregar”), que 
pode ser traduzido como “transferência” ou “transporte” (cf. HARPER, 2016).

69 Aristóteles (2003 [c. 335 a.C.]) explica que a metáfora, como transferência, pode ser de quatro tipos: (i) de 
gênero para espécie; (ii) de espécie para gênero; (iii) de espécie para espécie; ou (iv) por analogia. Esse 
último é o tipo que supõe propriamente uma substituição e, até onde se sabe, que resistiu, ao longo dos 
séculos posteriores, como a definição mais elementar e tradicional de metáfora.

70 Aristóteles (2005 [c. 330 a.C.]) atribui a esterilidade do estilo prosaico a quatro elementos, que são as 
palavras compostas, as glosas, os epítetos extensos e as metáforas inapropriadas.
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caso da poesia (cf. ARISTÓTELES, 2003 [c. 335 a.C.]), ou demasiado majestosas e trágicas,

no caso da prosa (cf. ibid., 2005 [c. 330 a.C.]).

Acredita-se, quase consensualmente71, que a concepção aristotélica de metáfora tenha

reverberado no que se conhece, hoje, como a visão tradicional (desse fenômeno) dos séculos

seguintes – até, pelo menos, meados das décadas de 1970 e 1980, quando ocorre uma virada

cognitiva (cf. EVANS; GREEN, 2006) nas ciências humanas, na psicologia e na linguística,

em geral, e nos estudos da metáfora, em particular. Na visão tradicional, a metáfora constitui,

grosso modo, uma figura de linguagem ou um tropo linguístico (HOUAISS et al., 2009) que,

em última análise, opera como um artifício para nos esquivarmos da linguagem literal. Para se

avaliar a larga influência dessa concepção, observe-se que as acepções que definem o termo

“metáfora” em dicionários contemporâneos da língua portuguesa, no Brasil (cf., por exemplo,

FERREIRA, 2004, HOUAISS et al., ibid.; AULETE; VALENTE, 2006), ainda ecoam a ideia

de um recurso estilístico próprio da expressão verbal. Além do mais, conforme aponta Gil

(2012), essa influência também pode ser observada nas definições e explicações sobre metáfo-

ra em livros didáticos de língua portuguesa (no Brasil) (cf., por exemplo, BORGATTO et al.,

2009; DIAFÉRIA; PINTO, 2009; CEREJA; MAGALHÃES, 2014).

Uma abordagem que incorpora a noção tradicional de metáfora é a que Black (1954)

chama de “visão substitutiva”, que compreende “qualquer perspectiva que sustenta que uma

expressão metafórica está sendo usada no lugar de outra expressão literal equivalente”72 (p.

279). Seria o caso, por exemplo, de uma visão que explicasse a sentença em (2), abaixo, como

um simples substituto – com qualquer que seja o propósito – de algo como “conheceram-se na

velhice”. A definição de metáfora, proposta por Whately (1861), de que ela seria “uma palavra

que substitui outra devido à semelhança ou à analogia entre os seus significados”73 (p. 253)

representa uma explicação que compartilha dessa visão.

(2) Conheceram-se no pôr do sol da vida.74

71 Há quem conteste a tese de que Aristóteles (2003 [c. 335 a.C.], 2005 [c. 330 a.C.]) seria o responsável pela 
visão tradicional da metáfora (cf., por exemplo, MAHON, 1999; LEEZENBERG, 2001; VEREZA, 2010a), 
uma vez que ele não teria se prestado a uma teorização sistemática desse fenômeno. Seja como for, verificar 
até que ponto essa contestação é válida não faz parte do escopo deste trabalho.

72 [Any view which holds that a metaphorical expression is used in place of some equivalent literal expression, 
I shall call a substitution view of metaphor.]

73 [(Metaphor is) a word substituted for another on account of the resemblance or analogy between their 
significations.]

74 As sentenças em (2) e (5) a (15), usadas a título de exemplo neste capítulo, foram inspirados em sentenças 
fornecidas, também como exemplos, na literatura geral que trata do tema da metáfora.
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Além disso, o argumento clássico de que o lugar da metáfora seria, essencialmente, na

linguagem (cf. VEREZA, 2010a) está reproduzido em vários outros esforços teóricos que, ao

longo do século XX, se ocupam da caracterização desse fenômeno. São destacadas,  nesta

discussão, a visão comparativa (cf., por exemplo, RICHARDS, 1936), a visão interativa (cf.,

por exemplo, BLACK, 1954) e a visão pragmática da metáfora (cf., por exemplo, SEARLE,

1993 [1979]). A escolha por se discutirem essas perspectivas se justifica, principalmente, pela

grande frequência com que são citadas em trabalhos sobre esse fenômeno (cf., por exemplo,

ORTONY, 1993a [1979]; CAMERON, 2003; BERBER SARDINHA, 2007a). A partir deste

momento, apresenta-se, brevemente, cada uma delas.

Dentro da visão comparativa, a noção de metáfora está associada, em linhas gerais, à

percepção de traços comuns ou semelhantes entre duas entidades que estariam implicadas em

um enunciado metafórico. A essas duas entidades, Richards (1936) se refere como “veículo”

[vehicle] e “tópico” [tenor] (p. 96). A primeira delas tem a ver com a imagem ou a expressão

linguística presente na superfície do enunciado metafórico. A segunda corresponde “à ideia

ou conceito principal subjacente expresso pelo veículo/imagem”75 (ibid., p. 97). Na sentença

em (2), acima, por exemplo, a palavra “pôr-do-sol” seria identificada como sendo o veículo da

metáfora; a velhice em que os sujeitos se conhecem corresponderia, por sua vez, ao seu tópico

– a partir de uma analogia aristotélica, pelo menos. Um outro componente fundamental desse

modelo é o que Richards (ibid.) chama de a “base” [ground] (p. 117) da metáfora. Ainda com

respeito a sentença em (2), por exemplo, a base da metáfora seria o fato de tanto o pôr-do-sol

quanto a velhice constituírem fenômenos que ocorrem tardiamente em diferentes percursos de

tempo – que são, respectivamente, o dia e a vida.

Da maneira como se coloca, a visão comparativa de Richards (1936) apresenta poucas

mudanças em relação à visão substitutiva da metáfora. O que esse autor faz, na verdade, é

decompor o procedimento interpretativo por trás da substituição que fundamenta a metáfora.

Além do mais, essa visão entende a metáfora como algo restrito às fronteiras de uma única

palavra ou expressão (isto é, o veículo) e de um conceito correspondente (o tópico). Ou seja,

uma parte substancial da metáfora continua fatalmente atrelada ao nível da linguagem. Uma

contribuição desse modelo, no entanto, é o seu argumento a favor da ideia de que a metáfora

não serviria apenas para fins poéticos ou para a ornamentação retórica. Mais do que isso, ela

teria um papel crucial na construção de sentidos. Richards (ibid.) alega que,

75 [Topic (…) as the underlying idea or principal subject which the vehicle or figure means.]



51

em muitos casos consideráveis de metáfora, a coexistência do veículo e do
tópico resulta em um significado (claramente distinto do tópico) que não pode
ser apreendido senão pela interação entre eles. O veículo não se presta apenas
ao embelezamento do tópico – que, em vez disso, não sofre qualquer alteração
–, mas, sim, o veículo e o tópico, em cooperação, expressam um significado
com mais possibilidades do que cada um deles transmite.76 (p. 100)

Quase duas décadas mais trade, Black (1954) propõe a chamada visão interativa, que

reformula certos postulados da perspectiva comparativa, ampliando as fronteiras da metáfora

na superfície linguística e reconhecendo o papel do contexto (sintático, deve se comentar) na

sua realização. A característica principal da metáfora, nesse modelo, é que ela consiste em um

fenômeno pertinente ao todo de uma sentença; ou seja, a sua realização depende da extensão

sintática em que ocorre, e não apenas de uma expressão linguística – ou de algum conceito.

Mais especificamente, Black (ibid.) afirma que “afirmar que uma dada sentença é metafórica

significa dizer que, pelo menos, uma palavra da sentença está sendo usada metaforicamente e

que, pelo menos, uma das outras palavras está sendo usada literalmente”77 (p. 275). Ao item

lexical usado metaforicamente, esse autor (ibid.) se refere como “foco” [focus] e, ao resto da

sentença, como “moldura” [frame] (p. 276). A análise da sentença em (3) (ibid., p. 286), por

exemplo, feita a partir do modelo interativo, identifica “lobo” como sendo o foco da metáfora

e o conjunto das outras palavras como sendo a sua moldura.

(3) O homem é um lobo. [The man is a wolf.]

O papel da moldura sintática é, justamente, o de sinalizar a ambiguidade de referência

presente na sentença metafórica. Isso o é porque, na ocorrência de uma metáfora, “o contexto

novo (ou seja, a moldura) impõe uma extensão de sentido do foco”, e, “para que a metáfora

aconteça, o leitor precisa estar ciente dessa extensão – deve acessar ambos os significados

antigo e novo ao mesmo tempo”78 (BLACK, 1954, p. 286). Assim como na visão de Richards

(1936), a metáfora, na visão interativa (cf. BLACK, ibid.), fica a cargo da interação de certos

76 [In many of the most important uses of metaphor, the copresence of the vehicle and tenor results in a 
meaning (to be clearly distinguished from the tenor) which is not attainable without their interaction. The 
vehicle is not normally a mere embellishment of a tenor, which is otherwise unchanged by it, but the vehicle 
and tenor in co-operation give a meaning of more varied powers than can be ascribed to either.]

77 [In calling a sentence a case of metaphor, we are implying that at least one word (…) is being used 
metaphorically in the sentence, and that at least one of the remaining words is being used literally.]

78 [The new context (the “frame” of the metaphor) imposes extension of meaning upon the focal word. (…) For
the metaphor to work the reader must remain aware of the extension of meaning – must attend to both the 
old and the new meanings together.]
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aspectos das duas entidades evocadas por ela: um tópico principal (no caso de (3), o homem)

e um secundário (o lobo). No entanto, Black (ibid.) contesta a teoria comparativa quando ela

afirma que a base de uma metáfora – isto é, a relação subjacente a ela – se valeria de traços

comuns aos tópicos implicados na sua construção.

Na opinião de Black (1954), a relação responsável pelo sentido figurado de uma dada

sentença metafórica não se daria pelas possíveis semelhanças entre os elementos evocados por

ela, senão entre os “sistemas de lugares comuns” [systems of commonplaces] (p. 287) que são

associados a eles. Por sistema de lugares comuns, entende-se o conjunto de conhecimentos a

respeito de uma entidade qualquer, que são de domínio geral – do senso comum – dos falantes

de um determinada comunidade discursiva (cf. ibid.). Sendo assim, o que interage nas bases

de uma metáfora não são os tópicos em si, mas o que pensamos ou sabemos sobre eles. Uma

pessoa que vê o lobo como sendo um predador voraz e cruel, por exemplo, deve interpretar a

sentença em (3) como tendo um sentido diferente de quem o considera um animal inteligente

e corajoso. No final das contas, Black (ibid.) conclui que

para que uma metáfora tenha algum efeito, não importa que os lugares comuns
sejam verdadeiros, mas, sim, que eles possam ser pronta e espontaneamente
evocados. Por conta disso, uma metáfora que funciona em uma cultura pode
parecer sem sentido em outra.79 (p. 287)

A ideia, na visão interativa (cf. BLACK, 1993), de que as metáforas se estabelecem a

partir de conjuntos de conhecimentos gerais, socialmente compartilhados – e não a partir de

aspectos intrínsecos às entidades evocadas – tem uma repercussão profunda em abordagens

contemporâneas desse fenômeno. Ao recorrer aos sistemas de lugares comuns, que supõem

alguma estrutura cognitiva, Black (ibid.) abre caminho para que, anos mais tarde, estudiosos

cognitivistas da linguagem possam considerar, formalmente, o papel de componentes mentais

(ou domínios conceptuais) no funcionamento das metáforas. Esses domínios recebem bastante

atenção, por exemplo, da abordagem conceptual da metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002

[1980]; LAKOFF, 1993), que será discutida mais adiante. Apesar disso, embora alegue que o

uso de metáforas implique a execução de operações cognitivas (situadas, aliás), tais como o

acesso e a articulação de noções relativas a determinadas entidades, a visão interativa segue

condicionando a ocorrência desse fenômeno ao nível da linguagem. De fato, as explicações de

79 [The important thing for the metaphor's effectiveness is not that the commonplaces shall be true, but that 
they should be readily and freely evoked. Because this is so, a metaphor that works in one society may seem 
preposterous in another.]
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Black (ibid.) se referem à metáfora antes como resultado do que acontece na extensão da

sentença do que como produto de raciocínios por trás do seu processamento.

Uma proposta que supera a ideia de que a metáfora operaria no nível da sentença é a

visão pragmática, sugerida por Searle (1993 [1979]). Essa visão parte de uma teoria semântica

baseada em condições de verdade80 e sustenta que a realização de uma metáfora não depende

somente do que se fala (isto é, da sentença), mas, também, da intenção com que se fala. Para

Searle (ibid.), um enunciado metafórico é o resultado de uma contradição entre o significado

da sentença e o significado do enunciado – que diz respeito, justamente, à intenção do falante.

Em uma sentença literal, por exemplo, as condições de verdade do enunciado equivalem às

condições de verdade da sentença; ou seja, o sentido do que se diz é o mesmo do que se quer

dizer. Logo, quando não se violam as condições de verdade de um, as condições de verdade

do outro também se preservam. Na linguagem metafórica, por outro lado,

o enunciado metafórico faz mais do que expressar as suas próprias condições
de verdade.  Ele  expressa  as suas  condições  de verdade por meio de outro
conteúdo  semântico,  cujas  condições  de  verdade  não  fazem  parte  das
condições de verdade dele. […] O ouvinte tem que captar o que se quer dizer
através de outro conteúdo semântico, relacionado àquilo que está sendo dito.81

(SEARLE, 1993 [1979], p. 111)

Esse é o caso da sentença em (4) (SEARLE 1993 [1979], p. 87), a seguir. Porque o seu

significado viola condições de verdade – ou seja, essa sentença não poderia ser literalmente

verdadeira –, é preciso se buscar um significado do enunciado (semanticamente relacionado a

ela, tal como “Sally é insensível” ou algo similar) que preserve as suas condições de verdade.

As operações por trás disso determinam que, em uma construção literal, “o falante diz que S

[sentença] é P [sentindo da sentença] querendo dizer que S é P, e P é igual a R [sentindo do

enunciado]”; enquanto que, em um enunciado metafórico, “o falante diz que S é P, mas quer

dizer que S é R. Chega-se ao significado do enunciado através do sentido da sentença literal”82

(ibid., p. 111). Essa forma de explicar a metáfora mostra que, para a visão pragmática, o seu

uso implica um procedimento de base cognitiva. Porém, tal procedimento estaria subordinado

80 Em linhas gerias, para uma semântica baseada em condições de verdade, saber o significado de uma 
sentença é conhecer as condições em que ela seria verdadeira (cf., originalmente, DAVIDSON, 1967).

81 [The metaphorical utterance does more than just convey its truth conditions. It conveys its truth conditions 
by way of another semantic content, whose truth conditions are not part of the truth conditions of the 
utterance. (…) The hearer has to figure out what the speaker means – and he has to do that by going through 
another and related semantic content from the one which is communicated.]

82 [A speaker says S is P and he means S is P, where P = R. (…) A speaker says S is P but means 
metaphorically that S is R. Utterance meaning is arrived at by going through literal sentence meaning.]
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ao que acontece no nível da linguagem, e não o contrário. Essa observação é relevante aqui,

na medida em que os modelos teóricos que se apresentam a partir de agora assumem uma

postura radicalmente diferente quanto à natureza das metáforas.

(4) Sally é um bloco de gelo. [Sally is a block of ice.]

Com uma virada cognitiva nos campos da psicologia e da linguística, nas décadas de

1970 e 1980 (cf. EVANS; GREEN, 2006), a noção tradicional de metáfora como um recurso

da linguagem passa a ser rejeitada veementemente – como consequência, principalmente, de

uma reinterpretação do seu funcionamento na e para a cognição humana. Antes disso, deve se

comentar, Aristóteles (2005 [c. 330 a.C.]) já havia insinuado, ainda que tangencialmente – tal

como Black (1954) e Searle (1993 [1979]) –, que o emprego (adequado) de metáforas suporia

uma tarefa especializada do gênio. Afinal de contas, para o filósofo grego (ibid.), “descobrir

metáforas apropriadas equivale a ser capaz de  perceber as relações” (p. 98, grifo meu). Há

quem interprete essa curta atenção ao esforço mental envolvido nesse tipo de operação como

um reconhecimento, por parte de Aristóteles (ibid.), da dimensão cognitiva da metáfora (cf.,

por exemplo, BERBER SARDINHA, 2007a) – embora ele nunca tenha empreendido qualquer

sistematização nessa direção. Seja como for, a noção da metáfora que este trabalho assume é

resultado de um enfoque, em um primeiro momento, essencialmente cognitivista sobre esse

fenômeno e faz parte de uma corrente que se convencionou chamar de “linguística cognitiva”

[cognitive linguistics] (cf. EVANS; GREEN, ibid., p. 03 et seq.).

De acordo com Evans e Green (2006), os estudos inseridos nessa corrente partem do

pressuposto básico de que “a linguagem reflete padrões do pensamento. […] Ela seria reflexo

de propriedades e características estruturais fundamentais da mente humana”83 (p. 05). Ela, no

entanto, se opõe a visões absolutamente mentalistas da linguagem – tais com o gerativismo84.

Na verdade, uma das intervenções mais relevantes da linguística cognitiva, dentro dos estudos

da linguagem, tem sido buscar alternativas para modelos que tendem a encerrar, na mente do

falante, toda a sua competência linguística. Algo que essa corrente assume, por exemplo, é

que o conhecimento linguístico não supõe um componente autônomo na mente, pois entende

83 [Language reflects patterns of thought. (…) Language is assumed to reflect fundamental properties and 
design features of the human mind.]

84 Gerativismo é uma escola linguística fundada na década de 1950, por Noam Chomsky (1928–), cujas 
investigações “se preocupam fundamentalmente com aspectos internos, mentais, individuais, inatos e 
universais do processamento linguístico” (KOCH; CUNHA LIMA, 2004, p. 254).
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“a linguagem como sendo produto não de um módulo especializado, senão de mecanismos e

processos cognitivos gerais”85 (ibid., p. 114), tais como atenção, memória e raciocínio lógico.

Ela afirma, ainda, que as estruturas da linguagem não constituem princípios inatos, tampouco

universais. Em vez disso, essas estruturas emergiriam das experiências do falante no mundo.

Sendo assim, estudar a linguagem humana, à luz da linguística cognitiva, significa explorar

padrões de conceptualização, isto é, as formas como concebemos e sistematizamos, dentro da

mente, as nossas experiências86. A metáfora seria umas dessas formas.

Para se explicar de que maneira a linguística cognitiva define metáfora, é necessário,

antes de mais nada, se fazer um parêntese para se comentar um dos postulados basilares que

caracteriza essa corrente: o de que o corpo e a mente não seriam entidades separadas (como,

em algum momento, já se pensou87). Esse postulado decorre do argumento de que “nós [seres

humanos] enxergamos o mundo de um modo peculiar à nossa espécie, por conta da natureza

do nosso aparato físico. Isso significa dizer que a nossa concepção da realidade é, em grande

medida,  mediada pela natureza do nosso corpo”88 (EVANS; GREEN, 2006, p. 45). Sendo

assim, uma vez que se reconhece que as nossas experiências (no mundo) são vivenciadas por

meio dos nossos sentidos, admite-se que a maneira como as conceptualizamos na nossa mente

também o é. Esse princípio se encontra resumido na ideia de que a mente seria corporificada

[embodied mind] (ibid., p. 44). E essa ideia é crucial para se entender como estruturamos o

nosso pensamento e, consequentemente, a nossa linguagem.

Algo que pode tornar mais clara a noção de mente corporificada é se considerar, por

exemplo, a forma vertical que o corpo humano possui – quando está em pé ou caminha –, com

uma cabeça na parte superior e com pernas na parte de baixo, e com uma força gravitacional

agindo sobre ele de cima para baixo. Muitos elementos que compõem, desde muito cedo, a

nossa estrutura conceptual estão associados a essa propriedade do nosso corpo, ou seja, à sua

verticalidade (cf. LAKOFF, 1987a). Esse seria o caso tanto das coisas que concebemos como

estando em cima ou embaixo de nós mesmos, literalmente, quanto dos conceitos mais gerais

85 [Language (is) not as an outcome of a specialised language module, but as the result of general cognitive 
mechanisms and processes.]

86 É interessante se observar, aqui, que a linguística cognitiva se acha empenhada com dois princípios básicos 
(cf. LAKOFF, 1990), que são o “compromisso de generalização” [generalization commitment] (p. 40), que 
estabelece que todo postulado que se formule a respeito da linguagem deve poder ser aplicado a todos os 
seus aspectos, em todos os seus níveis; e o “compromisso cognitivo” [cogntive commitment] (loc. cit.), 
segundo o qual toda explicação que se dá a respeito da linguagem deve ser consistente com o que se sabe 
sobre a mente e o cérebro humanos, a partir dela mesma, bem como de outras disciplinas afins.

87 O dualismo – concepção filosófica muito difundida na primeira metade do século XVIII (cf., originalmente, 
DESCARTES, 1637) – assume uma distinção clara entre pensamento (mente) e cérebro (corpo).

88 [We have a species-specific view of the world due to the unique nature of our physical bodies. In other 
words, our construal of reality is likely to be mediated in large measure by the nature of our bodies.]
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que damos aos termos “cima” e “baixo”. Afirmar que alguma coisa está, digamos, em cima da

mesa ou embaixo da cama reflete essa interação do nosso corpo com o mundo, pois tendemos

a estender, a outros objetos do nosso cotidiano, uma parte da forma como conceptualizamos

as nossas experiências. Afinal de contas, mesas e camas não possuem qualquer verticalidade,

senão aquela que lhes atribuímos. E já que a natureza vertical do corpo humano – assim como

a força da gravidade – constitui, em princípio, uma realidade para todos os seres humanos na

Terra, pode se supor que a existência dos conceitos de “cima” e “baixo” seja potencialmente

universal, isto é, um fato em todas as línguas (naturais) do mundo.

Um aspecto importante dessa dinâmica de conceptualização se refere à maneira como

arranjamos, na mente, os conhecimentos decorrentes das nossas experiências. Em uma visão

de pensamento corporificado, a organização das informações que chegam até nós, através dos

nossos sentidos, se cumpre por meio de “domínios conceptuais” [domains] (originalmente,

LANGACKER, 1987, p. 147). A noção de domínio conceptual designa, aqui, “um conjunto

de conhecimentos, dentro do nosso sistema conceptual, que acomoda e ordena experiências e

ideias relacionadas entre si”89 (loc. cit.). Considere-se, por exemplo, o domínio conceptual de

TEMPO90,  que encerra  as  nossas  noções  e  experiências  relativas  aos  conceitos  de “hora”,

“dia”, “tarde”, “noite”, “semana”, “feriado”, “mês”, “ano” etc. Para que possamos entender

qualquer um desses conceitos, é preciso termos, na nossa mente, todo o domínio conceptual

de que ele faz parte. Um exemplo desse princípio – que já foi discutido aqui (cf. página 41

deste trabalho) – seria o recurso do frame (cf. FILLMORE, 1982), que é um tipo de domínio

conceptual – culturalmente91 determinado e, portanto, relativamente estável – que estabelece

que, “quando um elemento relativo a uma dessas estruturas [um frame] é usado em um texto

ou em uma conversa, todos os outros elementos são automaticamente ativados”92 (ibid., p.

111). É isso que parece acontecer, por exemplo, com a nossa noção relativa à “domingo”: ela

evoca um conjunto de conceitos pertinentes a um domínio conceptual mais amplo, tal como

os de SEMANA ou, ainda, de LAZER e, até mesmo, de RELIGIÃO.

89 [A conceptual domain is a body of knowledge within our conceptual system that contains and organises 
related ideas and experiences.]

90 Neste trabalho, atende-se à convenção, dos estudos no campo da linguística cognitiva, de se grafarem em 
caixa alta as palavras que designam um domínio conceptual.

91 Um desdobramento interessante da noção de frame, nesse sentido, são os modelos cognitivos idealizados (cf.
LAKOFF, 1987a) ou frames culturais (cf. KÖVECSES, 2006), que dizem respeito às relações entre os 
conceitos de um dado domínio conceptual e os valores pertinentes ao universo cultural em que esse domínio 
se insere. Seja como for, a discussão desenvolvida neste trabalho não avança nesse sentido.

92 [When one of the things in such a structure is introduced into a text, or into a conversation, all of the others 
are automatically made available.]
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Até mesmo os domínios conceptuais substancialmente abstratos estariam ancorados,

em alguma medida, nas nossas experiências – concretas – com o nosso corpo no mundo. Por

conta de certas convencionalizações na maneira de pensarmos – já inscritas, a propósito, na

gramática do português (do Brasil) –, por exemplo, aprendemos a estruturar o nosso conceito

de “tempo”, que é essencialmente abstrato, em termos de espaço físico, que é algo com que

interagimos diretamente, o tempo todo, através dos nossos sentidos. As sentenças em (5) a (7),

abaixo, mostram que é bastante comum recorrermos a elementos de um domínio conceptual

referente a ESPAÇO para darmos sentido à nossa noção de tempo.

(5) A reunião será daqui a dois dias.

(6) O fim do mês está próximo.

(7) Temos muito trabalho pela frente.

Até onde pode se afirmar, usamos as palavras “aqui”, “próximo” e “frente”, por via de

regra, para falarmos da posição das coisas no espaço (físico). Um automóvel, por exemplo,

pode realmente estar aqui (ou em outro lugar), na nossa frente (ou atrás de nós), próximo (ou

distante) de nós etc. Essas noções, conforme já se observou, decorrem das nossas experiências

concretas com os mais variados objetos e espaços. Não pode se dizer o mesmo a respeito do

tempo. O tempo, por si só, não é uma entidade concreta, que podemos ver, ouvir, tocar etc., ou

para a qual podemos apontar. Somente sabemos que ele faz parte da nossa realidade por conta

de eventos reais que associamos a ele: a passagem dos dias e das noites, a mudança de estado

ou de lugar dos objetos, de um instante para outro etc. Ou seja, a nossa percepção do tempo

está profundamente ligada às nossas experiências (diretas) com o espaço físico e os elementos

que participam dele. Portanto, é muito conveniente recorrermos a noções relativas ao domínio

ESPAÇO para entendermos e, inclusive, falarmos sobre o tempo.

Esse tipo de operação – que compreende o estabelecimento de relações entre domínios

conceptuais para promover a construção de conceitos (novos) – se cumpre por um processo de

projeção. De natureza unidirecional, “projeção conceptual” consiste em, “sistematicamente, se

estender a estrutura de um domínio concreto para se elaborar a estrutura de outro domínio,

mais abstrato”93 (EVANS; GREEN, 2006, p. 46). Um tipo de projeção bastante privilegiado

93 [Embodied concepts of this kind can be systematically extended to provide more abstract concepts and 
conceptual domains with structure. This process is called conceptual projection.]



58

no campo de estudos da linguística cognitiva são, justamente, as metáforas (aliás, de natureza

cognitiva, ou seja, as metáforas conceptuais)94. Apresentada, pela primeira vez, por Lakoff e

Johnson (2002 [1980]95), a abordagem conceptual concebe a metáfora como sendo antes um

fenômeno do pensamento do que um recurso linguístico. Nas palavras dos seus autores (ibid.),

“a essência da metáfora é compreender ou experienciar uma coisa em termos de outra” (p.

48), e não apenas falar sobre ela. A partir desse postulado, esse fenômeno passou a ser enten-

dido não mais como uma mera combinação sofisticada de palavras, mas, acima de tudo, como

um processo específico – e, muitas vezes, inconsciente – de conceptualização.

No processo de realização de uma metáfora, nos moldes da abordagem conceptual (cf.

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), parte de um certo domínio conceptual

– em geral, mais abstrato – se estrutura nas bases de outro domínio mais concreto, fruto das

nossas experiências tidas mais diretamente através dos sentidos. A esse último, dá-se o nome

de “domínio-fonte” [source domain]; o primeiro, por sua vez, se denomina “domínio-alvo”

[target domain] (LAKOFF, ibid., p. 207). Considere-se, a título de ilustração, uma metáfora

conceptual O AMOR É UMA VIAGEM96 (cf. ibid.). De acordo com essa metáfora, um parte das

nossas noções relativas às nossas experiências concretas (tanto individuais quanto culturais)

com viagens – tais como meios de transporte, trajetos, viajantes, obstáculos, destinos etc. – é

projetada para o domínio conceptual de  AMOR, estruturando algo do nosso conhecimento a

respeito de relacionamentos amorosos. É essa metáfora conceptual que permite, por exemplo,

que sentenças como as em (8) a (10), abaixo, façam algum sentido.

(8) Este namoro está indo rápido demais.

(9) Não voltarei atrás quanto ao divórcio.

(10) O nosso casamento não sai do lugar.

94 Outro tipo de projeção conceptual fundamental para a linguística cognitiva é a metonímia. De acordo com 
Lakoff e Johnson (2002 [1980]), uma metonímia acontece quando recrutamos uma entidade para 
identificarmos outra entidade com a qual ela está associada. Há um exemplo de metonímia na sentença 
“estou lendo Camões”, pois “Camões” está sendo usado, aqui, para se referir à obra desse autor.

95 O livro Metaphors we live by (LAKOFF; JOHNSON, 1980) é comumente referido como a obra inaugural da
abordagem conceptual da metáfora, visto que trata desse fenômeno de forma sistemática. Contudo, algo do 
aspecto conceptual da metáfora já havia sido discutido, um ano antes, por Reddy (1993 [1979]).

96 Neste trabalho, atende-se à convenção, dos estudos no campo da linguística cognitiva, de se grafarem em 
caixa alta as proposições que representam uma metáfora conceptual.
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Como é possível se perceber, a partir desses exemplos, um aspecto muito importante

dos mapeamentos que compõem uma metáfora conceptual é a sua sistematicidade. Ou seja, as

relações que se estabelecem entre os domínios envolvidos em uma metáfora não poderiam ser

aleatórias. Na verdade, para que o nosso entendimento de um domínio qualquer em termos de

outro domínio seja consistente – e para que as coisas que falamos sobre ele, nesse caso, façam

algum sentido –, a maneira como estruturamos o primeiro nas bases do segundo precisa ser

sistemática. Por exemplo, o fato de recorrermos a várias expressões relativas a viagens – tais

como “ir rápido”, “voltar atrás”, “sair do lugar” etc. –, de forma sistemática, para falar sobre

relacionamentos amorosos significa que concebemos, também sistematicamente, aspectos do

próprio amor como se fossem uma viagem, e não como qualquer coisa fortuita: ora como uma

viagem, ora como um concerto musical, ora como uma refeição etc.

A sistematicidade da metáfora é responsável, ainda, por fazer com que apenas alguns

elementos do domínio-fonte (e não todos eles) sejam, de fato, mapeados para o domínio-alvo.

A explicação que Lakoff e Johnson (2002 [1980]) dão para isso é a de que, “ao nos permitir

focalizar um aspecto determinado de um conceito [o domínio-fonte], um conceito metafórico

pode nos impedir de focalizar outros aspectos desse mesmo conceito que sejam inconsistentes

com essa metáfora” (p. 53). Nesse sentido, quando conceptualizamos, por exemplo, relaciona-

mentos amorosos em termos de viagens, somente projetamos os componentes do domínio de

VIAGEM que encontram alguma correspondência topológica97 no domínio de AMOR. No caso

de O AMOR É UMA VIAGEM, então, os companheiros da viagem correspondem aos parceiros

no relacionamento; o veículo corresponde ao próprio relacionamento; a distância percorrida,

ao progresso do relacionamento; os eventuais obstáculos da viagem, às dificuldades que os

parceiros precisam enfrentar; o destino, aos seus objetivos; para se citarem alguns. Entretanto,

certos aspectos relativos à viagem – tais como, talvez, o tipo de viagem: se de negócios, se de

férias, se um passeio escolar etc. –, que parecem não encontrar quaisquer correspondências no

domínio do AMOR, acabam não sendo mapeados nessa metáfora.

Além da sistematicidade, outro aspecto que caracteriza as metáforas conceptuais, de

maneira contundente, é a sua natureza unidirecional. Ao dizer que a metáfora é unidirecional,

entende-se que o mapeamento que a fundamenta estabelece correspondências, em princípio, a

partir de um domínio, em geral, mais concreto (isto é, o domínio-fonte) para um domínio mais

abstrato (o domínio-alvo), e nunca o contrário (cf. LAKOFF; TURNER, 1989). Na verdade, o

processo de recorrermos a aspectos de VIAGEM – que constitui um domínio suficientemente

97 De acordo com Lakoff (1990), toda metáfora conceptual tende a preservar a topologia cognitiva – ou seja, a 
estrutura de experiências coocorrentes ou confluentes – do domínio-fonte que participa do seu mapeamento.
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elaborado nos seus próprios termos – para conceptualizarmos a nossa noção de amor parece

se desenrolar de um modo bastante automático. Afinal de contas, não precisamos empreender

qualquer raciocínio consciente para que esse mapeamento aconteça e faça algum sentido. Por

outro lado, o mapeamento contrário – ou seja, concebermos uma noção de viagem com base

nas nossas experiências com o amor – soa um pouco mais improvável, visto que o domínio

conceptual de AMOR não parece estar suficientemente estruturado nos seus próprios termos.

Grady (1997) observa, a esse respeito, que a unidirecionalidade das metáforas contesta a ideia

de que a metáfora consistiria em uma relação de similaridade entre conceitos. Se fosse esse o

caso, ela se prestaria à estruturação de ambos os conceitos envolvidos no seu mapeamento.

No entanto, não é isso que acontece: até onde se arrisca afirmar, a sentença em (11), abaixo,

soa muito provável; já a sentença em (12) parece ser menos autêntica.

(11) O amor é o combustível de um relacionamento.

(12) Meu carro ficou sem afeto; preciso abastecê-lo.

Deve se acrescentar, ainda, para efeitos de esclarecimento, que toda metáfora, a partir

da teoria conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, [2002] 1980; LAKOFF, 1993), se realiza em

duas dimensões, uma cognitiva e outra linguística (ou material). No nível da cognição, tem-se

a “metáfora conceptual” [conceptual metaphor] (LAKOFF, ibid., p. 206), que diz respeito ao

mapeamento entre domínios responsável por estruturar o pensamento metafórico. O raciocínio

representado pela proposição O AMOR É UMA VIAGEM, por exemplo, constitui uma metáfora

conceptual. Já “expressões metafóricas” [metaphorical expressions] (loc. cit.) são as unidades

concretas (isto é, as palavras, sintagmas, sentenças etc.) que atualizam (ou instanciam) alguma

metáfora conceptual. As sentenças em (8) a (11), acima, contêm expressões metafóricas de O

AMOR É UMA VIAGEM98. Entre as duas dimensões – a cognitiva e a linguística –, estabelece-

se uma relação indissociável, pois, ao mesmo tempo que a metáfora conceptual dá sentido às

suas expressões, são elas que tornam o mapeamento uma realidade99.

98 De fato, a metáfora conceptual nunca é verbalizada. Ela reside na mente do falante e licencia (ou seja, 
motiva) expressões metafóricas. Esse licenciamento é responsável pela inteligibilidade das várias expressões
associadas a uma metáfora conceptual (cf., por exemplo, BERBER SARDINHA, 2010).

99 Deve se comentar que o termo “metáfora”, na abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 
[1980]; LAKOFF, 1993), se refere, por via de regra, a metáforas conceptuais e, dificilmente, a metáforas 
linguísticas. Embora a distinção entre essas e aquelas seja fundamental aqui, este trabalho encarrega a sua 
identificação ao contexto (sintático) em que esse termo ocorre ao longo das suas páginas.
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Há razões para se pensar, pelo que se apresentou até aqui, que, diferentemente do que

a visão tradicional afirma, a metáfora talvez não seja um mero artifício de expressão poética,

presente somente na superfície da linguagem. Mais do que isso, para Lakoff e Johnson (2002

[1980]), esse fenômeno está “infiltrad[o] na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas

também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual

não só pensamos mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza” (p. 45,

grifo meu). Conforme Grady (1997), metáforas podem, inclusive, compor uma forma muito

elementar de pensamento. Em muitas vezes, as metáforas representam o procedimento mais

básico para a conceptualização de certos tipos de experiência – em especial, os absolutamente

abstratos. A dificuldade de concebermos, por exemplo, sentimentos, tais como raiva, angústia,

amor etc., nos seus próprios termos nos leva, por via de regra, a evocar projeções metafóricas

para podermos lidar com eles e, principalmente, os exprimir verbalmente.

Duas metáforas conceptuais bastante comuns, nesse caso, são as que estabelecem, por

exemplo, que  ESTADOS EMOCIONAIS SÃO OBJETOS e que  O CORPO É UM RECIPIENTE

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). Atualizações dessas metáforas, tais como as em (13)

a (15), abaixo, insinuam que entender sentimentos em termos de entidades físicas (ou objetos)

– que podemos possuir, dar, receber, medir, quantificar – constitui um procedimento cognitivo

bastante frequente e, no que se refere à comunicação, realmente eficiente.

(13) Ele tem um carinho enorme pelos seus alunos.

(14) A notícia nos deixou cheios de esperança.

(15) Os seus pais sempre lhe deram muito amor.

Com o avanço dos estudos da metáfora no território da linguística cognitiva, ao longo

da década de 1990 e no início dos anos 2000, postulados fundamentais da teoria conceptual,

proposta por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), acabam sofrendo reformulações. E a principal

delas teria a ver com o interesse quase exclusivo dessa abordagem pela dimensão cognitiva

daquele fenômeno, que deixava de fora a complexidade do seu funcionamento no nível do uso

da linguagem. Conforme uma crítica feita por Cameron (2003), “a teoria cognitiva considera a

metáfora como sendo o processo e o produto de mapeamentos entre domínios conceptuais” e,

“embora reconheça a diferença entre metáforas conceptuais e metáforas linguísticas, a teoria
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não está realmente preocupada com isso”100 (p. 21). Tanto o é, que os estudos focados apenas

nos aspectos mentais da metáfora procedem, de um modo geral, com um inventário forjado de

tantas expressões metafóricas quantas bastem – sem considerarem as especificidades que mar-

cam o seu uso – para verificarem dedutivamente a realidade das suas metáforas conceptuais. É

esse o método, a propósito, com que Lakoff e Johnson (ibid.) operam.

Acredita-se que, por dar pouca atenção aos aspectos discursivos que poderiam intervir

no funcionamento da metáfora, uma abordagem preferencialmente conceptual compromete o

entendimento global sobre a natureza real desse fenômeno. Ainda segundo Cameron (2003),

“linguagem e pensamento não devem ser vistos como sendo duas entidades únicas, separadas

e abstratas, mas como algo construído em conjunto e em tempo real”101 (p. 26). E, porque são

empiricamente questionáveis, os procedimentos primeiros da abordagem conceptual acabam

sendo substituídos pelo esforço de se garimparem, no uso concreto da linguagem, atualizações

autênticas que possam dar acesso a mapeamentos cognitivamente plausíveis. É a partir disso

que se busca explicar, então, as realidades psicológica e, acima de tudo, social das metáforas.

Sendo assim, sem deixarem de considerar a dimensão cognitiva das metáforas, investigações

sobre esse fenômeno começam a explorar, também, as suas propriedades discursivas (cf., por

exemplo, CAMERON; LOW, 1999; DEIGNAN, 2005; ZANOTTO et al., 2008; STEEN et al.,

2010). A partir dessa mudança de paradigma, que representa uma virada cognitivo-discursiva

nos estudos da metáfora, entende-se, em última análise, que

a metáfora é de natureza tanto linguística quanto (socio)cognitiva, e o discurso
promove  e  possibilita  essa  articulação  [entre  cognição  e  linguagem]  e,  ao
mesmo tempo, dela depende. Dessa forma, o lócus da metáfora passa a ser o
discurso,  se  entendermos  esse  conceito  como  o  espaço  em  que  aspectos
sociocognitivos e linguísticos – se é que se pode fazer essa separação – se
encontram para tecer a figuratividade. (VEREZA, 2010a, p. 208).

Esse novo desdobramento teórico e metodológico abre caminho, por exemplo, para os

estudos da metáfora dentro de uma linguística de corpus, que começam a se ocupar do seu uso

sistemático em interações verbais reais, inseridas em contextos particulares. O que se analisa,

nesses casos, é a recorrência e o papel da linguagem metafórica em função das propriedades

concretas – sociais, culturais, históricas etc. – do momento discursivo em que se insere. Com

100 [Cognitive theory sees metaphor as a process and a product of mapping across concept domains. (…) 
Although the theory recognizes the distinction between linguistic and process metaphors, it is not really 
concerned with it.]

101 [Talking and thinking are not to be seen as individual, separated and abstracted, but on-line, in the moment 
and jointly constructed.]
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isso, em vez de considerarem somente a sistematicidade que há entre metáforas conceptuais e

as suas atualizações linguísticas, as investigações sobre a metáfora no discurso se propõem a

explorar os padrões de uso da linguagem metafórica no cruzamento das suas mais diversas

dimensões, que são tanto cognitiva quanto linguística, tanto individual quanto social. É o caso

de pesquisas que investigam, por exemplo, a função ideacional das metáforas em contextos

pedagógicos (cf., por exemplo, CAMERON, 2003), os encadeamentos discursivo e cognitivo

da linguagem metafórica em textos argumentativos (cf., por exemplo, VEREZA, 2007a), ou a

importância semântico-discursiva das metáforas em determinados tipos de discurso (cf., por

exemplo, ESPÍNDOLA, 2010), para se mencionarem algumas.

Um trabalho recente nesse eixo, que interessa de modo particular a esta discussão, é o

de Berber Sardinha (2011), em que ele cruza dados referentes, de um lado, à identificação de

metáforas e, de outro, à caracterização de gêneros discursivos102. Os seus resultados levam às

conclusões, dentre outras, de que, “em determinados gêneros e registros, a probabilidade de

uso de alguma linguagem metafórica é diferente do que a da linguagem literal” e que “o uso

de metáforas varia sistematicamente entre os diferentes gêneros e registros, e isso poderia dar

origem a dimensões de variação metafórica”103 (p. 331-332). É importante se comentar que

esse estudo de Berber Sardinha (ibid.) analisa, exclusivamente, a probabilidade matemática do

uso de metáforas em diferentes gêneros. Ele desconsidera, na sua análise (ibid.), os aspectos

internos dessa relação – como, por exemplo, o que o tipo de discurso poderia revelar quanto à

natureza dessa relação; ou, ainda, como a natureza da linguagem metafórica poderia servir à

categorização dos discursos em que ocorre. São essas lacunas – relativas às relações entre os

gêneros e as metáforas – que se busca preencher aqui. Para tanto, segue-se, agora, à discussão

sobre algo da natureza das metáforas, isto é, a sua metaforicidade.

3.2 METAFORICIDADE NO SISTEMA

Um postulado bastante comum sobre a natureza das metáforas – mais especificamente,

sobre a metaforicidade da linguagem metafórica – está representada pelo que Lakoff e Turner

(1989) chamam de a “teoria da metáfora morta” [dead metaphor theory] (p. 128). Na verdade,

102 Pode se comparar a investigação de Berber Sardinha (2011) a um amplo empreendimento do Metaphor Lab, 
da Universidade Livre de Amsterdam, cuja proposta é a identificação e descrição de metáforas em gêneros e 
registros particulares (cf., principalmente, STEEN et al., 2010).

103 [In particular genres or registers, metaphorically used language has probabilities of use that are different 
from those in literal language. (…) Metaphor use varies systematically across different genres and registers 
and this may give rise to dimensions of metaphor variation.]
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a noção de metáfora morta é bastante antiga; algumas observações feitas por Richards (1936)

a respeito dessa questão sugerem que ela já atravessa quase um século. Contudo, a formulação

mais célebre dessa teoria – que diz que “a única classificação consistente [de metáforas] está

fundamentada na oposição elementar (ela mesma expressa metaforicamente) entre metáforas

mortas e vivas”104 – está atribuída a Black (1993 [1979], p. 25, grifos no original). Nos moldes

da teoria da metáfora morta (cf. BLACK, ibid.), portanto, a noção de metaforicidade pode ser

traduzida, basicamente, por uma suposta vitalidade das metáforas.

Em linhas muito gerais, a classificação das metáforas com base na sua vitalidade (cf.

BLACK, 1993 [1979]) marca como vivas as expressões metafóricas que são suficientemente

transparentes, a ponto de poderem ser percebidas como tais. Já, as metáforas que não podem

mais ser reconhecidas como metafóricas, por outro lado, estariam mortas. Para se ilustrar essa

classificação, analise-se a sentença em (16) (MONTEIRO, 2013, p. 16), abaixo.

(16) Preço do leite sobe 17,5% após fraude.

A partir da abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF,

1993), não devem restar dúvidas de que o autor da sentença em (16) lançou mão de uma

expressão metafórica – mais precisamente, “preço sobe” – para anunciar um reajuste no valor

comercial  de  um produto.  Afinal  de  contas,  preço  representa  um atributo  essencialmente

abstrato e, logo, não possui verticalidade, que é uma propriedade de entidades concretas. Essa

expressão seria uma atualização da metáfora conceptual MAIS É PARA CIMA (cf. LAKOFF;

JOHNSON, ibid.), que está alicerçada no nosso conhecimento de que, por exemplo, quanto

mais quantidade de uma substância colocamos em um recipiente, mais alto fica o seu nível

dentro dele. A respeito dessa metáfora, ainda, supõe-se que ela constitua uma maneira muito

convencionalizada de se falar e, principalmente, de se pensar a respeito do preço das coisas na

nossa cultura. Na verdade, ela soa tão convencional, que talvez seja a maneira mais elementar

– ou quase literal, diga-se de passagem – de entendermos a dinâmica dos preços.

Em função da alta convencionalidade de algumas expressões metafóricas – se não, da

maioria delas – que usamos na nossa vida cotidiana, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) afirmam

que quase nunca tomamos consciência de que são metafóricas. Em outras palavras, entende-se

que expressões bastante convencionalizadas (tais como “preço sobe”) pressupõem ambas uma

104 [The only entrenched classification is grounded in the trite opposition – itself expressed metaphorically – 
between dead and live metaphors.]
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produção e uma interpretação tão automáticas, que é muito pouco provável que atentemos

para o fato de que existe uma metáfora por trás delas. Já o mesmo não se esperaria de uma

expressão aparentemente inédita105 – como, por exemplo, “preços no céu”, em (17) (PASSOS,

2009, p. 03), abaixo. Ainda que possamos compreendê-la a partir da mesma metáfora MAIS É

PARA CIMA, esse exemplo constitui uma expressão metafórica menos convencionalizada – do

que “preço sobe”, pelo menos – para se falar do valor comercial de um produto106. Visto que a

metáfora em (17), abaixo, não parece poder ser usada de uma forma automático, portanto, não

deveria passar despercebido o fato de ela ser metafórica.

(17) Submarinos com preços no céu.

É basicamente nesse aspecto da natureza das metáforas – a sua convencionalidade107 –

que, de acordo com Müller (2008), a teoria da metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]) se

fundamenta. O juízo que sustenta a classificação das metáforas com base na sua vitalidade (cf.

ibid.) é, principalmente, o de que, posto que expressões metafóricas convencionalizadas não

ativariam conscientemente a metáfora conceptual que as licencia (cf. LAKOFF; JOHNSON,

2002 [1980]), a sua condição de metáfora não estaria mais acessível à nossa percepção. E o

fato de não podermos percebê-las como metafóricas faria com que elas, de alguma maneira,

deixassem de sê-lo. Portanto, elas estariam mortas (enquanto metáforas). Esse seria o caso da

expressão “preço sobe” (MONTEIRO, 2013, p. 16). Em alguma medida, pode se comentar,

ainda, que expressões metafóricas muito convencionalizadas – ou seja, institucionalizadas e

lexicalizadas – seriam processadas de uma forma tão automática quanto quaisquer expressões

literais. Contudo, essa alegação, por si só, já é bastante controversa (cf., por exemplo, GIBBS,

1984; CLOSS TRAUGOTT, 1985; SEARLE, 1993 [1979]; GIORA, 1997).

105 Para efeitos de consistência, opta-se, neste trabalho, pelo termo “metáfora inédita” para designar expressões 
metafóricas não convencionalizadas, que têm sido referidas variavelmente como metáforas novas, metáforas 
criativas ou metáforas deliberadas na literatura em língua portuguesa sobre esse tema. Essa escolha se 
justifica pelo fato de o epíteto “inédita” se referir, em princípio, a uma condição da expressão metafórica no 
sistema, enquanto que, por exemplo, “criativa” parece aludir a algo pertinente ao falante.    

106 Não se encontra nos Novo dicionário eletrônico Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2004) e 
Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS et al., 2009), por exemplo, uma acepção de “céu” que 
denote uma forma de se referir ao valor comercial de produtos e serviços.

107 A noção de convencionalidade, aqui, teria a ver com a semântica das unidades linguísticas, ou seja, com a 
sua representação formal lógica. Convencionalidade, nesse caso, pode equivaler à interpretação computada a
partir de supostos sentidos lexicais automaticamente associados às formas, antes que quaisquer inferências 
externas, baseadas em dados contextuais, possam ser derivadas (cf. GIORA, 1997).
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Uma observação que precisa ser feita aqui é a de que, porque expressões metafóricas

convencionalizadas não poderiam mais ser reconhecidas como tais, a teoria da metáfora morta

(cf. BLACK, 1993 [1979]) sequer as considera como sendo casos autênticos de metáfora. E a

postura que essa visão assume soa bastante radical: “não faz sentido, por exemplo, tratarmos

um cadáver como um tipo especial de pessoa; da mesma forma, uma metáfora supostamente

morta não é, de modo algum, uma metáfora”108 (ibid., p. 25). É interessante se notar, aliás, que

essa postura segue de perto a ideia que Ricoeur (1975) sustenta sobre as metáforas. Para esse

autor (ibid.), também, uma metáfora existe, tão-somente na medida em que a sua ocorrência

pode ser reconhecida como tal, no contexto imediato em que ela é reconhecida. (Com efeito,

Ricoeur (ibid.) apenas considerara metáfora aquilo que este trabalho chama de metáfora iné-

dita). Partindo-se dessa visão, são metáforas, pois, somente as expressões metafóricas vivas.

Um exemplo disso seria a expressão “preços no céu”, em (17).

Em última análise, o que está assumido em uma classificação das metáforas com base

na sua vitalidade (cf. BLACK, 1993 [1979]) é que “a convencionalização das metáforas seria

responsável, em princípio, pela perda imediata da sua transparência, bem como da percepção

da sua metaforicidade”109 (MÜLLER, 2008, p. 179). Em outras palavras, segundo a teoria da

metáfora morta, da forma como está descrita por Black (ibid.), a metaforicidade – ou seja, a

possibilidade de uma metáfora ser reconhecida como tal – é produto necessário e irremediável

da sua convencionalização dentro do sistema linguístico a que pertence.

No entanto, ainda que possua alguma consistência, essa explicação de metaforicidade

não está imune a objeções. Em uma crítica à classificação das metáforas reduzida à dicotomia

entre mortas e vivas, Black (1993) mesmo propõe um modelo mais abrangente, que inclui, em

vez de duas, três categorias: as de “metáforas extintas” [extinct metaphors], de “dormentes”

[dormant metaphors] e de “ativas” [active metaphors] (p. 25). Com esse modelo, Black (ibid.)

tenta dar conta da distinção que identifica entre, respectivamente,

108 [This is no more helpful than, say, treating a corpse as a special case of a person: a so-called dead metaphor 
is not a metaphor at all.]

109 [The conventionalization of metaphors is supposed to lead automatically and instantaneously to a loss of 
transparency and of awareness of metaphoricity.]
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expressões cuja etimologia real ou imaginada sugere uma metáfora impossível
de  ser  ressuscitada  (músculo  como  um  camundongo  pequeno,  musculus);
aquelas cuja metáfora original, que geralmente passa despercebida, ainda pode
ser recuperada (obrigação como envolvendo algum tipo de amarra); e aquelas,
objeto do meu interesse, que são e podem ser reconhecidas como efetivamente
metafóricas.110 (p. 25, grifos no original)

Contudo, o modelo de classificação das metáforas em extintas, dormentes e ativas (cf.

BLACK, 1993 [1979]) parece não avançar muito em relação à distinção entre mortas e vivas

que esse autor pretende superar. De fato, Black (ibid.) não se presta a uma reformulação dos

critérios que sustentam a teoria da metáfora morta, senão que apenas acrescenta uma categoria

nova à classificação antiga. O seu modelo (cf. ibid.), no final das contas, continua reduzido a

uma suposta vitalidade das expressões metafóricas, que se acha igualmente vinculada à sua

convencionalização na língua. Por outro lado, uma visão que contesta, de uma maneira mais

veemente, a classificação das metáforas com base na sua vitalidade (cf. BLACK, ibid.) e, de

certa forma, a teoria de Ricoeur (1975) é a abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON,

2002 [1980]; LAKOFF, 1993), pois define esse fenômeno a partir de uma percepção mais

conceptual do que linguística. Em oposição à teoria da metáfora morta (cf. BLACK, ibid.),

por exemplo, Lakoff e Turner (1989) defendem que o que está convencionalizado no sistema

linguístico não está necessariamente morto. O que a convencionalização de certas expressões

metafóricas faz, na verdade, é dar testemunho do quão entranhadas e influentes conseguem

ser as metáforas (conceptuais) que governam o nosso pensamento.

Considerem-se, por exemplo, as expressões “aumento de salário”, “queda do dólar” e

“preço alto”. Até onde se supõe, elas se encontram bastante convencionalizadas no português

brasileiro – geral e, até mesmo, em alguma variedade muito especializada. Essas são algumas

das tantas atualizações da metáfora conceptual MAIS É PARA CIMA que evocamos de maneira

tão espontânea no nosso cotidiano, que, geralmente, não nos damos conta de que se trata de

expressões metafóricas. Porém, uma análise mais profunda desses exemplos – feita, digamos,

por um especialista em metáforas – consegue deixar claro que a metáfora que as licencia está,

de alguma maneira, presente no nosso pensamento. É possível se afirmar isso, sobretudo, pelo

fato de essa metáfora ser muito produtiva em diversas situações em que usamos a linguagem,

desde as mais prosaicas até às mais artísticas ou técnicas.

110 [One might consider distinguishing perhaps between expressions whose etymologies, genuine or fancied, 
suggest a metaphor beyond resuscitation (a muscle as a little mouse, musculus); those where the original, 
now usually unnoticed, metaphor can be usefully restored (obligation as involving some kind of bondage); 
and those, the objects of my present interest, that are, and are perceived to be, actively metaphoric.]
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De fato, uma grande variedade de domínios, a que recorremos com alguma frequência,

está estruturada (de um modo muito automático) nas bases da metáfora MAIS É PARA CIMA.

Esses domínios correspondem, dentre outras coisas, a conceitos quantitativos (“alto índice de

mortalidade”) e qualitativos (“baixo desempenho escolar”); a hierarquias (“cargo mais alto da

empresa”, “cargo de subchefe”); a status sociais (“subir na vida”, “classe média”) etc. Nesse

sentido, um comentário de Lakoff e Turner (1989) que contradiz a teoria da metáfora morta

(cf. BALCK, 1993 [1979]) é a de que “as metáforas que estão vivas e que são efetivamente

consistentes, vigorosas e eficientes, são aquelas tão automáticas, a ponto de serem usadas de

maneira inconsciente e sem esforço algum”111 (p. 129). Isso quer dizer que são as expressões

metafóricas convencionalizadas – que, em geral, nos passam despercebidas – que atestam, em

grande medida, a forma como o nosso pensamento, no seu nível mais elementar, realmente

funciona. Sendo assim, não seria prudente as julgarmos mortas.

Aliás, embora conteste a classificação das metáforas com base na sua vitalidade (cf.

BLACK, 1993 [1979]),  a  abordagem conceptual  (cf.  LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980];

LAKOFF, 1993) não rejeita a possibilidade de existirem metáforas mortas. Nessa abordagem

entretanto, elas não seriam fruto da convencionalização da expressão metafórica no sistema

linguístico, senão que resultariam da prescrição da metáfora como um todo. Para ilustrar a

morte de uma metáfora, evidente à luz de qualquer teoria, Lakoff (1987b) examina a palavra

“pedigree”, que significa algo como “genealogia de um animal de raça, esp. cão ou cavalo”

(HOUAISS et al., 2009). Essa palavra deriva do francês antigo “pied de gru” [pé de pássaro]

(HARPER, 2016) e era originalmente usada para se referir ao diagrama da árvore genealógica

de uma família, cuja forma se parecia, de fato, com a pata de uma ave.

O que pode se presumir disso, então, é que, na época em que “pied de gru” era usada

para se falar – e para se pensar – sobre a linhagem de alguém, o conceito de genealogia estava

cognitiva e, sobretudo, metaforicamente estruturado em termos da figura de um pé de pássaro.

No entanto, esse mapeamento não parece mais se ativar no nosso sistema conceptual quando

usamos, atualmente, o conceito de pedigree para nos referirmos à raça de algum animal112. Ou

seja, pode se afirmar que o processamento de “pedigree” como metáfora não acontece mais,

nem consciente e nem inconscientemente. Além do mais, a sua produtividade está restrita, até

111 [Those (metaphors) that are most alive and most deeply entrenched, efficient, and powerful are those that are
so automatic as to be unconscious and effortless]

112 A imagem que parece ser metaforicamente evocada, no nosso sistema conceptual geral, quando falamos e 
pensamos, hoje em dia, sobre a ascendência de uma pessoa (ou animal) é a figura de uma árvore. Isso se 
encontra lexicalizado tanto em língua portuguesa (cf., por exemplo, HOUAISS et al., 2009) quanto em 
língua francesa (cf. por exemplo, GIRAC MARINIER; BAT, 2012).
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onde se sabe, a esse único termo – que, aliás, dificilmente seria assinalado, em uma análise

especializada de metáforas, como uma palavra sendo usada metaforicamente (salvo em uma

análise etimológica mais pretensiosa, que revelasse a sua origem).

Conforme deve estar evidente, aqui, a ideia da morte de uma metáfora não é a mesma

para Lakoff (1987b) e para a teoria da metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]), uma vez

que as duas alicerçam a sua concepção de vitalidade em aspectos diferentes desse fenômeno.

Por exemplo, afirmar que “pedigree” é uma metáfora morta, a partir da abordagem conceptual

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), não significa, apenas, que ela está

convencionalizada, mas que o seu mapeamento não constitui mais uma realidade psicológica.

Nesse caso, Lakoff (1987b) sugere que, em vez de se recorrer à classificação tradicional entre

vivas e mortas, “mais importante é fazer uma distinção entre metáforas convencionalizadas e

metáforas que deixaram de existir”113 (p. 145). A sua solução conceitual para essas últimas é a

categoria de “metáforas históricas” [historical metaphors] (loc. cit.).

É preciso se comentar, no entanto, que, ainda que tome uma posição no debate sobre a

morte das metáforas, a teoria conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF,

1993) não dedica, em princípio, qualquer atenção pontual à distinção entre metáforas mortas e

vivas. Com o foco central da abordagem conceptual da metáfora (cf. ibid.) incidindo sobre a

dimensão cognitiva desse fenômeno, o seu funcionamento na linguagem – que inclui, aliás, a

convencionalidade das respectivas atualizações – acaba sendo arredada a um segundo plano.

O interesse em se abordar a questão da metaforicidade de um modo sistemática, por exemplo,

a partir dessa abordagem, é muito recente (cf., por exemplo, GOATLY, 1997; KYRATZIS,

2003; STEEN, 2004; DEIGNAN, 2005; MÜLLER, 2008; DUNN, 2011).

Portanto, se, para a teoria da metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]), o fato de uma

expressão metafórica qualquer poder ser reconhecida (ou não) como tal a coloca em alguma

condição especial – isto é, ou viva ou morta –, para a abordagem conceptual (cf. LAKOFF;

JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), isso não é relevante. Com respeito a essa questão,

Müller (2008) observa que “a teoria conceptual considera as metáforas inéditas como sendo

atualizações particulares de uma metáfora conceptual, mas que estão supostamente tão vivas

quanto outras expressões convencionalizadas, posto que estão igualmente fundamentadas em

metáforas conceptuais ativas e vivas”114 (p. 184). Para Lakoff e Johnson (ibid.), com efeito, as

113 [It is extremely important to distinguish metaphors that are conventional from metaphors that do not exist 
anymore.]

114 [Conceptual metaphor theory considers them (creative metaphors) to be a specific, creative way of realizing 
a conceptual metaphor, but they are supposed to be as much alive as their conventional companions because 
they are similarly grounded in active and vital conceptual metaphors.]
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expressões metafóricas – tanto convencionais quanto inéditas – servem, acima de tudo, para

darem indícios do que realmente importa para a sua teoria, isto é, as metáforas conceptuais.

Esses autores (ibid.) sequer se prestam a quaisquer caracterizações sistemáticas de expressões

metafóricas, e todas acabam recebendo o mesmo tratamento.

Até mesmo a noção de convencionalidade, no âmbito da abordagem conceptual (cf.,

sobretudo, LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), é atribuída às metáforas de maneira diferente

– ela está associada antes à sua dimensão cognitiva do que à sua dimensão linguística. Uma

das explicações que Lakoff e Johnson (ibid.) oferecem, ao proporem a sua teoria conceptual,

por exemplo, estabelece uma distinção importante entre o que chamam de “metáforas conven-

cionais” e aquilo a que passam a se referir como “metáforas novas” (p. 235, grifo no original).

Até onde se percebe, convencionalidade115, nesse caso, não teria a ver com algo da natureza

das expressões metafóricas. Por metáforas convencionais, Lakoff e Johnson (ibid.) entendem,

na verdade, “metáforas que estruturam o sistema conceptual ordinário da nossa cultura, o qual

se reflete na nossa linguagem do dia a dia” (loc. cit.). Um exemplo de metáfora convencional,

conforme essa visão, são as que evocamos para falar e pensar a nossa própria linguagem e que

Reddy (1993 [1979]) chama de “metáfora do canal” [conduit metaphor] (p. 164):

IDEIAS (OU SIGNIFICADOS) SÃO OBJETOS

EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES

COMUNICAÇÃO É ENVIAR116

De acordo com esse conjunto de metáforas, significados seriam entendidos em termos

de entidades físicas, que podem ser colocadas dentro de palavras; essas palavra, por sua vez,

podem ser enviadas de um emissor a um receptor, viabilizando, dessa maneira, a comunicação

entre eles. Desse raciocínio, emerge um rol de expressões (em português e, até onde se supõe,

em outras línguas117) para se falar sobre a linguagem – como, por exemplo, “passar um recado

adiante”, “palavras vazias de sentido” e “apreender o significado de uma frase”. É importante

115 Na verdade, a partir da teoria conceptual da metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), até mesmo a 
noção de convencionalidade das expressões metafóricas adquire uma fibra mais complexa. Nessa 
perspectiva, pode se pensar, de fato, em diferentes tipos e graus de convencionalização da linguagem 
metafórica, determinados pela combinação de diversos fatores, tais como frequência, familiaridade, 
concretude, gramaticalização, etimologia etc. (cf. GIORA, 1997), que não somente a sua lexicalização. No 
entanto, problematizar e tentar resolver essa questão parecem exceder o escopo central deste trabalho.

116 Cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 54.
117 Reddy (1993 [1979], p. 311-320), por exemplo, fornece uma lista de mais de cem exemplos de expressões, 

em língua inglesa, que seriam licenciadas pela metáfora do conduto.
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se observar, aliás, que essas expressões parecem refletir uma “maneira tão convencionalizada

de se pensar sobre a linguagem que fica difícil imaginar que esse modo de pensar possa não

corresponder à realidade” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 55). Porque representa um

mapeamento muito elementar  do nosso sistema conceptual  básico,  a metáfora do conduto

parece ser intrínseca à própria noção de linguagem de tal modo, que temos a impressão de não

existir outra maneira, senão a metafórica, de concebê-la.

Por outro lado, quando uma metáfora não representa (ainda) um raciocínio elementar

dentro do nosso sistema conceptual – o que significa entender automaticamente um domínio

em termos de outro –, ela constitui, para Lakoff e Johnson (2002 [1980]), uma metáfora nova.

Metáforas novas118 representam, grosso modo, desdobramentos de metáforas convencionais e

são responsáveis por promover entendimentos novos a respeito das nossas experiências. Logo,

“elas podem dar sentido novo ao nosso passado, às nossas atividades diárias, ao nosso saber e

às nossas crenças” (ibid., p. 235). É possível se ilustrar isso com o que Reddy (1993 [1979])

introduz como o “paradigma dos fabricantes de ferramentas” [toolmaker paradigm] (p. 292),

que representa uma metáfora conceptual alternativa à metáfora do conduto, com que o funcio-

namento da linguagem também poderia ser entendido (e explicado).

Em linhas gerais, pelo paradigma dos fabricantes de ferramentas (cf. REDDY, 1993

[1979]) – que não parece ser muito convencional no nosso sistema conceptual básico, diga-se

de passagem –, significados são entendidos em termos de materiais, e as palavras, em termos

de instruções, as quais são particulares a cada indivíduo. A comunicação, nesse caso, se daria

pela troca de instruções entre os indivíduos, que as aplicariam aos seus respectivos materiais.

Sendo assim, as ferramentas – ou, ainda, os sentidos – que eles acabassem produzindo seriam

resultado da soma das instruções que lhes fossem dadas, ao longo das trocas, com aquilo que

os seus respectivos materiais fossem capazes de produzir. Até onde pode se deduzir, no final

das contas, cada indivíduo faria um entendimento único daquilo que fosse comunicado, já que

nem as trocas de instruções, nem os materiais seriam idênticos entre eles.

 Algo interessante que precisa ser dito a respeito de metáforas novas é que elas têm o

poder de criar uma realidade nova, e “isso pode começar a acontecer quando começamos a

entender a nossa experiência em termos de uma metáfora, e ela se torna uma realidade mais

profunda quando começamos a agir em função dela” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p.

118 Não devem se confundir metáforas conceptuais novas e expressões metafóricas inéditas. As primeiras dizem
respeito a desdobramentos emergentes e relativamente novos de metáforas convencionais do nosso sistema 
conceptual. As segundas se referem às expressões não convencionalizadas (ou não lexicalizadas) no nosso 
sistema linguístico. É importante se lembrar que toda expressão metafórica (convencional ou inédita) é, em 
princípio, licenciada por alguma metáfora conceptual, independentemente do seu grau de convencionalidade.
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242). De alguma maneira, a criação de uma metáfora conceptual implica mudanças na forma

como concebemos as nossas experiências, visto que, quando ela se insere no nosso sistema

conceptual, modifica esse sistema, bem como todas as percepções que emergem dele. Deve se

acrescentar, porém, que, ainda que metáforas novas possam ser propostas – e, eventualmente,

se convencionalizar –, elas nunca poderiam ser impostas.

O esforço para se entender, por exemplo, a comunicação como sendo um processo de

fabricação de ferramentas (em vez de um processo de transferência), gera o que Reddy (1993

[1979]) chama de “conflito de frames” [frame conflict] (p. 165). Ainda que aquele paradigma

possa refletir a maneira como a linguagem realmente funciona, ele não parece representar a

forma como a conceptualizamos. De acordo com um levantamento feito por esse autor (ibid.),

a grande maioria das expressões mais convencionalizadas (em língua inglesa) que se referem

à comunicação emerge da metáfora do conduto. Isso mostra que, “querendo ou não, a língua

adere a esse ponto de vista, que oferece respostas por meio de uma infinidade de expressões

metafóricas coerentes com a noção de que a comunicação se daria pela transferência física de

pensamentos e emoções”119 (ibid., p. 287). Pode se concluir, nesse sentido, que a maneira mais

elementar – e por isso mesmo, mais espontânea – de conceptualizarmos a linguagem deve ser,

necessariamente, através da metáfora do conduto.

Algo que é possível se supor, aqui, é que os níveis de consciência ao se processar uma

metáfora convencional e uma metáfora nova, nos moldes da teoria conceptual (cf. LAKOFF;

JOHNSON, 2002 [1980]), podem variar bastante. Uma observação interessante desses autores

(ibid.) diz que “nosso sistema conceptual não é algo do qual normalmente temos consciência”

e que, “na maioria dos pequenos atos da nossa vida cotidiana, pensamos e agimos mais ou

menos automaticamente” (p. 46). Ou seja, a não ser que nos dispuséssemos – seriamente – a

refletir sobre a forma como pensamos e agimos, o nosso sistema conceptual básico não ficaria

prontamente acessível à nossa consciência. Espera-se, como resultado disso, que metáforas

conceptuais convencionais desse sistema – como, por exemplo, as metáforas primárias120 – se

comportem de modo igualmente automático, a ponto de sequer atentarmos para elas quando

as evocamos. Por outro lado, metáforas conceptuais novas, que ainda não estão presentes no

119 [Whether we like it or not, the English language does follow this viewpoint. It provides answers, in the form 
of a wealth of metaphorical expressions, (…) all of which answers are perfectly coherent with the 
assumption that human communication achieves the physical transfer of thoughts and feelings.]

120 Metáforas primárias são metáforas conceptuais relacionadas mais diretamente a experiências corpóreas, não 
marcadas culturalmente e potencialmente universais (cf., originalmente, GRADY, 1997). Um exemplo 
comum de metáfora primária é a metáfora MAIS É PARA CIMA, que resulta da coocorrência frequente de 
dois domínios distintos – MAIS e CIMA – em diversas circunstâncias, tal como quando colocamos muito 
líquido em um recipiente ou mais objetos em uma pilha e o nível de ambos sobe.
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nosso sistema conceptual básico – tais como o paradigma dos fabricantes de ferramentas (cf.

REDDY, 1993 [1979]) –, dificilmente funcionariam de maneira automática. Com efeito, ainda

que sejam muito consistentes, metáforas desse tipo implicam um raciocínio tão artificial, que

o mais coerente de se supor é que apenas possam ser usadas conscientemente.

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) não estendem os seus postulados acerca das metáforas

conceptuais convencionais e novas para uma discussão sobre o reconhecimento de expressões

metafóricas. De fato, o modo como a convencionalidade das metáforas no nível conceptual

pode intervir na questão relativa à metaforicidade não parece estar muito clara. Uma hipótese

que poderia, talvez, ser feita é a de que metáforas conceptuais novas são plausíveis apenas se

forem depreendidas de expressões metafóricas inéditas. Entretanto, é preciso se reiterar que a

relação entre uma metáfora conceptual qualquer e as suas eventuais atualizações nunca é de

equivalência. Ou seja, uma metáfora conceptual não é a mera representação cognitiva das suas

expressões metafóricas, mas o raciocínio – ou, ainda, o mapeamento entre domínios – que as

licencia (cf. LAKOFF, 1993) (cf. nota de rodapé 98 deste trabalho)

Seja como for, deve se fazer uma ressalva quanto à confiança excessiva que tem se

depositado na convencionalidade das metáforas – principalmente, na sua dimensão linguística

– para se determinar a metaforicidade de expressões metafóricas. Pelo que está sugerido em

uma teoria de metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]), por exemplo, a convencionalidade

representa uma propriedade suficientemente estável, atribuída às metáforas aprioristicamente.

Ou seja, uma expressão qualquer – tal como “preço subiu” – é considerada convencionalizada

(ou inédita) independentemente da sua ocorrência (em algum contexto). Logo, recorrer à sua

convencionalidade como critério essencial da sua metaforicidade significa assumir que essa

última também se determina a priori: a possibilidade de uma metáfora ser reconhecida como

tal constitui uma condição que emerge da própria expressão metafórica. Com efeito, para uma

classificação de metáforas com base na sua vitalidade (cf. BLACK, ibid.), “uma expressão

metafórica está ou ativa ou dormente ou extinta. Ela não pode estar extinta em um contexto e

ativa em outro”121 (MÜLLER, 2008, p. 188, grifos no original). Em última análise, o que fica

estabelecido nessa visão é que, porque a convencionalidade das metáforas dentro do sistema é

sempre a mesma, a sua metaforicidade, por via de regra, não deve mudar, sejam quais forem

as circunstâncias em que elas estiverem sendo usadas.

121 [A (metaphorical) expression is either active or dormant or extinct; it cannot be dormant in one context and 
active in another one.]
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No entanto, quando se parte de uma visão de metáfora ancorada na sua representação

mental – tal como a teoria conceptual (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993)

–, a relação entre a convencionalidade de uma expressão metafórica qualquer e a forma como

a processamos e a percebemos se torna bastante complexa. Closs Traugott (1985) observa, por

exemplo, que “um falante pode muito bem recuperar etimologicamente uma metáfora morta –

especialmente, se possuir algum conhecimento sobre a história da língua –, ao evocar o seu

conceito mais antigo”122 (p. 21). Esse seria o caso, por exemplo, de “apreender o significado

de uma frase” e “passar um recado adiante”. Apesar de elas serem muito convencionais, a sua

base metafórica – isto é, a metáfora do conduto – pode ser conscientemente ativada através de

uma reflexão simples: a sua condição metafórica poderia ficar evidente se o falante atentasse,

seja pela razão que fosse, para os sentidos básicos123 de “apreender” e “passar”. Isso bastaria

para se colocar em xeque, pois, a ideia de metaforicidade como um aspecto estável, como está

sugerido na teoria da metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979])

Outro fato que contesta a classificação das metáforas com base na sua vitalidade (cf.

BLACK, 1993 [1979]) é o de que, se algo está convencionalizado no sistema linguístico e/ou

conceptual da nossa cultura – como, por exemplo, a concepção de amor em termos de viagem

–, isso não significa que ele esteja opaco à nossa percepção particular dele; pelo menos, não o

tempo todo. De acordo com Müller (2008), em um comentário a respeito disso, “um aspecto

que as teorias de metáfora costumam deixar de lado é a distinção entre o nível coletivo dos

sistemas linguísticos/conceptuais e o nível individual de representação e materialização desses

sistemas”124 (p. 12). Pode se perceber, no caso específico da noção de convencionalidade, que,

tanto para a teoria da metáfora morta (cf. BLACK, ibid,) quanto para a abordagem conceptual

da metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), os princípios que a

sustentam não fazem um discernimento muito claro entre os dois. Ambas atribuem a condição

das metáforas (se convencionais ou não) a uma suposta estrutura linguística/conceptual geral,

compartilhada por todos os falantes de forma convenientemente homogênea.

Não se prestar uma atenção séria à distinção entre as dimensões social e individual dos

sistemas linguístico e/ou conceptual, no entanto, tende a limitar uma compreensão global da

natureza das metáforas. Ainda que o grosso do nosso sistema esteja profundamente ancorado

122 [One can fairly readily reetymologize a dead metaphor, especially with a little competence in earlier stages 
of a language, (…) by bringing the historically earlier form to consciousness.]

123 Por sentido básico, entende-se, aqui, o sentido mais concreto, mais corpóreo, mais preciso ou mais antigo de 
um item lexical (cf. PRAGGLEJAZ, 2009 [2007]). Este trabalho tratará dessa questão mais adiante.

124 [A distinction that metaphor theories tend not to reflect upon systematically (is) the distinction between the 
collective level of linguistic/conceptual systems and the individual level of representation and actualization 
of those systems.]
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no plano de domínios compartilhados – pois, de outro modo, a comunicação entre as pessoas

nunca teria sucesso –, muito da sua estrutura emerge de e se ajusta a experiências particulares.

Algo que interessa, para esta parte da discussão, é que “as experiências dos falantes de uma

comunidade linguística podem divergir substancialmente”, e, como consequência óbvia disso,

a estrutura dos seus sistemas linguístico e/ou conceptual particulares também; “é por isso que

a saliência das expressões metafóricas não poderia ser igual para todos”125 (PAUWELS, 1995,

p. 126). De fato, em virtude das particularidades que podem compôr os sistemas linguístico

e/ou conceptual de cada falante, pode se presumir, enfim, que algo que é muito convencional

para um falante talvez não o seja para outro falante.

Dessa forma, decidir se uma metáfora pode ser reconhecida ou não com base, apenas,

na sua condição dentro de um sistema linguístico e/ou conceptual geral – como, por exemplo,

na sua convencionalidade – se torna uma tarefa pouco concludente. Uma razão para isso seria

a de que “a convencionalidade é um parâmetro que se aplica ao nível do sistema”, ao passo

que “a metaforicidade somente é detectável no nível particular de quem fala, de quem ouve,

de quem escreve ou de quem lê”126 (MÜLLER, 2008, p. 188). Ainda que possa se considerar,

em alguma medida, a convencionalidade da linguagem metafórica na determinação de alguma

metaforicidade sua, não deve se ignorar o fato de ela sempre estar subordinada à percepção do

falante – inserido, nesse caso, em algum contexto particular.

Algo que deve ficar claro, no final das contas, é que postulados que se fundamentam

essencialmente na forma como as metáforas se arranjam dentro do nosso sistema linguístico/

conceptual mais geral (cf., por exemplo, LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; BLACK, 1993

[1979]) não parecem ser suficientes para se dar conta da sua real natureza – que compreende,

inclusive, a sua metaforicidade. Porque se entende a metáfora como um fenômeno, ao mesmo

tempo, cognitivo e linguístico, social e individual (cf. VEREZA, 2010a), o seu funcionamento

somente pode ser explicado com base na articulação de todas as suas dimensões. Isso significa

dizer que uma noção realmente consistente de metaforicidade deve partir de uma concepção

de metáfora antes discursiva do que essencialmente conceptual ou linguística, individual ou

geral. É dessa noção de metaforicidade que este trabalho se ocupa a seguir.

125 [The experiences of its members (of a linguistic community) may differ substantially, which is why salience 
(of metaphors), too, may differ for individual language users.]

126 [Consciousness of metaphoricity is only detectable on the individual level of a speaker, listener, writer or 
reader. Conventionalization is a criterion that applies to the level of a linguistic system.]
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3.3 METAFORICIDADE NO USO

Em vista das limitações que marcam uma concepção de metaforicidade como sendo

produto exclusivo da disposição das metáforas dentro de um sistema – como, por exemplo, a

teoria da metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]) –, passa-se a se considerar, aqui, uma

visão mais dinâmica sobre esse aspecto. Essa visão está representada pela noção de “metáfora

adormecida” – introduzida, originalmente, por Goatly (1997, p. 30) – e pode ser resumida na

afirmação de que “a metaforicidade de uma metáfora que se fala ou se escreve não depende

somente de processos cognitivos; […] ela também está inserida no curso da fala, da escrita e

da consciência”127 (MÜLLER, 2008, p. 36). Em outras palavras, essa visão argumenta que a

metaforicidade seja entendida antes como sendo um aspecto do uso concreto da linguagem do

que como algo que emerge do nosso sistema linguístico/conceptual.

Algo que é fundamental para uma teoria de metáfora adormecida (cf. MÜLLER, 2008)

– e que, geralmente, não é problematizado em outras teorias de metáfora – é a diferença que

existe entre o nível social dos sistemas linguístico e/ou conceptual e o nível individual do uso

desses sistemas. Até onde se assume, o funcionamento das metáforas está condicionado a duas

dimensões específicas, porém, fatalmente conectadas (cf., por exemplo, STEEN, 2006, 2007;

VEREZA, 2013b). De um lado, tem-se a representação das metáforas dentro de um sistema, o

que supõe um tipo de cognição offline, compartilhada, descontextualizada. De outro, tem-se o

uso desse sistema, que implica uma cognição online, individual, situada. No que se refere ao

reconhecimento de expressões metafóricas, Müller (2008) nota que “a metaforicidade é uma

propriedade do processamento da metáfora, ou seja, uma propriedade da mente do indivíduo.

E, enquanto tal, deveria ser vinculada à mente do indivíduo. Não constitui simplesmente uma

qualidade do item lexical per se”128 (p. 189). Sendo assim, ao contrário do que afirmaria uma

classificação de expressões metafóricas com base na sua vitalidade (cf BLACK, 1993 [1979]),

a possibilidade de uma metáfora ser reconhecida como tal não se define nos termos de um

sistema geral, representado por um falante indeterminado. O que define essa possibilidade é o

uso individual e contextualizado desse sistema.

É essa dependência do contexto, aliás, que faz com que uma noção de metaforicidade

fundamentada apenas em uma suposta convencionalidade da metáfora não possa se sustentar

127 [Not only does the metaphoricity of a spoken or written metaphor depend on the cognitive process (…), but 
this activity is also embedded in the flow of speech, writing, and in the flow of consciousness.]

128 [Metaphoricity is a property of the processing of metaphors, that is, a property of the individual mind. As 
such, it needs to be related to individual minds. It simply cannot be a feature of a lexical item per se.]
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empiricamente. Essa dependência permite se entender, na verdade, por que a metaforicidade

de uma metáfora pode não ser a mesma, nem o tempo inteiro e nem para todo o mundo. Até

mesmo Black (1993 [1979]) parece concordar, em algum momento, que a possibilidade de as

metáforas serem reconhecidas como tais dependeria do contexto. Na ocasião em que introduz

a classificação de metáforas com base na sua vitalidade, esse autor (ibid.) afirma que, “a partir

de então, vai se concentrar nas metáforas que não precisam de respiração artificial para serem

reconhecidas pelo falante ou pelo ouvinte como realmente vivas ou ativas”129 (p. 25, grifos no

original). Algo que tal referência a uma respiração artificial parece insinuar, nesse caso, é que

Black (ibid.) cogita, de alguma forma, a possibilidade de uma metáfora morta, em uma dada

circunstância, poder ser percebida como tal. Considerem-se, mais uma vez, as chances de um

falante qualquer reconhecer a expressão “passar um recado adiante” como metafórica se, seja

pela razão que for, reparar no sentido mais básico de “passar”. E, se metáforas mortas podem

voltar a viver, a depender das circunstâncias em que ocorrerem, não é equivocado se esperar

que metáforas vivas, às vezes, passem despercebidas.

O que está assumido em uma teoria de metáfora adormecida (cf. MÜLLER, 2008), em

última análise, é que a metaforicidade – isto é, a possibilidade de se reconhecer uma metáfora

como tal – não se resolveria a partir de uma suposta vitalidade da expressão metafórica, senão

a partir das condições concretas e situadas da sua ativação. Sendo assim, mais importante do

que a convencionalidade das metáforas para explicar a sua metaforicidade, seria, nesse caso, a

sua contextualização. Em uma investigação a respeito da relação entre metáforas e piadas, por

exemplo, Kyratzis (2003) observa que “certas intervenções criativas, por parte dos falantes, na

fronteira entre conceitos metaforicamente relacionados afetam a metaforicidade de expressões

no discurso e dão provas de que esse aspecto depende do contexto”130 (p. 17). Para se ilustrar

esse tipo de efeito, considere-se o uso metafórico da palavra “buraco”, no adágio popular em

(18) (autor desconhecido), reproduzido abaixo. Nessa máxima, a metaforicidade dessa palavra

parece se alterar, em alguma medida, ao longo da sentença.

(18) Por maior que seja o buraco em que você se encontra, lembre-se que, pelo 

menos, ainda não há terra em cima.

129 [I shall be concerned hereafter only with metaphors needing no artificial respiration, recognized by speaker 
and hearer as authentically “vital” or “active”.]

130 [Creative interventions (on the part of the speakers) in relation to the boundaries between concepts that are 
metaphorically related affects the metaphoricity of expressions in discourse and provides further evidence 
that metaphoricity is dependent on context.]
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Uma interpretação possível da sentença em (18), acima, está licenciada pela metáfora

conceptual BOM É PARA CIMA (ou RUIM É PARA BAIXO) (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002

[1980]), visto que o uso da palavra “buraco”, aqui, expressa metaforicamente uma situação

assaz difícil ou problemática. Esse uso, a propósito, constitui uma metáfora bastante comum

em língua portuguesa (do Brasil) (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS et al., 2009). Poderia se

imaginar, portanto, a partir de uma teoria de metáfora morta (cf. BLACK, 1993 [1979]), que

ele dificilmente seria reconhecido como metafórico. Apesar disso, tendo em vista que o seu

contexto sintático, em algum momento, acessa explicitamente o domínio-fonte PARA BAIXO

da sua metáfora – através, principalmente, da expressão “terra em cima” –, “buraco” passa a

denotar, também, um sentido básico seu, isto é, o de cova ou o de sepultura e, metonimica-

mente, o de morte. Essa escolha, em (18), – de evidenciar certos aspectos do domínio-fonte da

sua metáfora – parece, de algum modo, ser capaz de promover o reconhecimento de “buraco”

como tendo um sentido metafórico (em contraste com um sentido literal seu). Em tempo, as

chances de se perceber a metáfora por trás de “buraco” talvez fossem outras em uma sentença

em que essa palavra expressasse somente o seu sentido metafórico.

Um outro exemplo semelhante, que reforça a noção da metaforicidade como sendo um

aspecto dependente do contexto, é o aforismo em (19) (SAGAN, 1997, p. 177), a seguir, que

inclui a expressão “mente aberta”. Essa é uma atualização da metáfora conceptual A MENTE

É UM RECIPIENTE (cf. LAKOFF, 1987a), segundo a qual ideias são entendidas em termos de

objetos, que podem estar dentro ou fora da mente – que, por sua vez, pode ser interpretada,

aqui, como uma metonímia para cérebro. Quanto mais aberta for a sua mente, portanto, mais

ela permitirá que ideias novas entrem. Porque constitui uma expressão muito convenciona-

lizada – a propósito, lexicalizada no português brasileiro (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS et

al., 2009) –, presume-se que a unidade “mente aberta” pode não ser  prontamente reconhecida

como metafórica.  No entanto,  a  sua  ocorrência  em (19)  parece  não  se  manter  tão  opaca

enquanto sendo uma metáfora. Nessa sentença, a referência que se faz ao cérebro – que é algo

concreto e está literalmente dentro da cabeça – coloca em evidência um entendimento metafó-

rico de mente em termos de um recipiente. Essa referência parece trazer, de fato, a condição

de “mente aberta” como metafórica para mais próximo de uma percepção consciente – tanto

de quem a produz quanto de quem a interpreta.
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(19) Possuir uma mente aberta é uma virtude; mas não tão aberta a ponto de o 

cérebro cair.131

Exemplos como os das sentenças em (18) e (19), acima, deixam claro que, a depender

das circunstâncias em que ocorre, uma mesma metáfora pode apresentar estados diferentes de

metaforicidade. A propósito, nesses dois exemplos, em particular, essa metaforicidade parece

cumprir alguma função humorística – tal como está discutido por Kyratzis (2003). Seja como

for, algo que Müller (2008) argumenta, nesse sentido, é que “expressões metafóricas podem

ser ativadas em diferentes graus, em função do contexto e do foco de interesse ou do conheci-

mento prévio do falante ou do ouvinte”132 (p. 198). Ou seja, uma das consequências de se

tomar a metaforicidade como sendo um aspecto dependente do contexto é que ela se torna

variável na mesma medida em que o contexto também pode mudar. E, porque a variedade de

contextos em que uma metáfora pode ocorrer é virtualmente infinita, o mais lógico seria enca-

rar a possibilidade do seu reconhecimento como tal não como um aspecto binário e imutável,

como em uma teoria de metáforas mortas (cf. BLACK, 1993 [1979]), mas múltiplo e variável.

Como uma alternativa à classificação das metáforas em classes fechadas – tal como no caso

de se distinguirem as metáforas apenas entre mortas e vivas (cf. ibid.) –, Müller (2008) propõe

se analisar a metaforicidade em termos de categorias mais flexíveis, menos fatalistas e neces-

sariamente situadas, que seriam as metáforas adormecidas e as “metáforas despertas” [waking

metaphors] (p. 08). Segundo a explicação dessa autora (ibid.),

metáforas adormecidas são expressões que ocorrem na fala ou no texto e que
têm algum potencial metafórico (determinado a partir do ponto de vista do
analista);  metáforas  despertas  são  expressões  cujo  potencial  metafórico  é
ativado em tempo real, durante a interação (determinado a partir do ponto de
vista do falante), através de indicadores de ativação, ou seja, a ativação [da
metaforicidade] é empiricamente observável.133 (p. 196)

131 [Keeping an open mind is a virtue, but not so open that your brains fall out.]
132 [Verbal metaphors may be activated to different degrees – depending on the context and on an individual 

speaker/listener’s focus of interest or background knowledge.]
133 [Sleeping metaphors are metaphors that are realized in an utterance or written text and have metaphoric 

potential (determined from the analyst’s point of view); waking metaphors are metaphors whose metaphoric 
potential is activated online during speaking (determined from the user’s point of view through activation 
indicators, i.e., activation (of metaphoricity) is empirically observable.]
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É importante se esclarecer, a propósito, que, uma vez que se define a metaforicidade

como sendo um aspecto dependente do contexto, o fato de estar adormecida ou desperta não

constitui uma condição da expressão metafórica per se; essa condição é consequência do uso

dessa expressão. Sendo assim, pode se admitir a possibilidade de uma mesma metáfora estar

adormecida em um determinado contexto, para um dado falante, e estar muito ativa em outro

contexto, para um outro (ou, ainda, para aquele mesmo) falante134. Além disso, levando-se em

consideração, também, que a diversidade de contextos de uso da linguagem metafórica pode

variar entre muito e pouco, a metaforicidade passa a refletir um aspecto gradiente – ou seja,

antes uma questão de “mais ou menos” do que de “sim ou não”. Isso significa dizer que a

possibilidade de uma metáfora ser reconhecida como tal será definida em um eixo continuo,

inserido entre adormecidas e despertas, com essa expressão ocupando, em cada contexto de

uso, uma posição mais próxima de uma ou de outra categoria.

A partir de um ponto de vista metodológico, por fim, entende-se que apelar para uma

noção de metáfora adormecida para se analisar a metaforicidade de expressões metafóricas

constitui um procedimento realmente complexo. Determinar se uma metáfora está mais ou

menos ativa, por exemplo, com base nas condições particulares da sua ocorrência supõe um

grande desafio prático, visto que as especificidades que marcam os sistemas conceptual e/ou

linguístico de cada falante – bem como as circunstâncias em que esses sistemas são usados –

são bastante imprevisíveis. Alguns meios de se avaliar a metaforicidade das metáforas, a partir

desse modelo, de acordo com Müller (2008), poderiam ser

ou a análise de metáforas no discurso, com base em métodos da linguística de
corpus;  ou  estudos  experimentais  do  processamento  de  metáforas  em uma
amostra representativa de sujeitos; ou estudos qualitativos que reconstituíssem
a metaforicidade de itens lexicais a partir de indicadores de metaforicidade.135

(p. 195)

Porque indicadores de metaforicidade interessam, de maneira particular, a este estudo,

faz-se um parêntese para uma explicação minuciosa sobre isso… Uma discussão preliminar

sobre recursos de ativação de metaforicidade pode ser encontrada em um trabalho de Stibbe

134 Ficam fora desse modelo as expressões cuja origem metafórica já prescreveu totalmente e somente pode ser 
recuperada por meio de uma análise etimológica. É o caso da palavra “pedigree”, cuja metáfora que já 
licenciou o seu uso não está adormecida e sequer poderia ser despertada no uso; ela simplesmente não 
constitui mais uma realidade no nosso sistema conceptual.

135 [We would need to either base our theories on corpus-linguistic analyses of metaphors in discourse, or on 
experimental studies of metaphor processing covering a representative sample of subjects, or on qualitative 
studies that reconstruct in detail the metaphoricity of lexical units based on indicators of metaphoricity.]
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(1995) a respeito da “ativação metafórica” [metaphorical activation] (p. 68 et seq.), isto é, da

possibilidade de metáforas, em determinados contextos, se tornarem mais ativas – ou menos

automáticas. Esse autor (ibid.) fundamenta o seu argumento principal no fato de que algumas

estratégias verbais seriam capazes de interferir no nosso reconhecimento das metáforas, ao

colocarem em evidência o mapeamento que as licencia – ou, especificamente, o seu domínio-

fonte. Considerem-se, mais uma vez, as intervenções verbais “cérebro cair” e “terra em cima”,

que acompanham as expressões metafóricas “mente aberta” e “buraco”, utilizadas em (18) e

(19), respectivamente. Porque tendem a evidenciar a natureza metafórica dessas expressões e

aumentar a possibilidade de elas serem reconhecidas como tais, essas estratégias passariam a

constituir, ainda segundo a proposta de Müller (2008), o que a autora denomina “recursos de

ativação de metaforicidade” [activation devices of metaphoricity] (p. 109).

Para se ilustrar o funcionamento desses recursos, analise-se uma ocorrência particular

da expressão “real forte”, licenciada pela metáfora conceptual ESTABILIDADE ABSTRATA É

FORÇA FÍSICA (cf. KÖVECSES, 2010). O que dá sentido a essa expressão é o fato de que,

em muitas ocasiões, entendemos um sistema abstrato – como, por exemplo, a economia de um

país e, consequentemente, a sua moeda – em termos de alguma estrutura física – tal como um

prédio ou o próprio corpo humano. No âmbito do domínio-fonte dessa metáfora, sabe-se que

um corpo (literalmente) forte possui uma compleição vigorosa e firme. De um modo análogo,

entende-se que, quanto mais estável e firme estiver a economia de um país, mais (metaforica-

mente) forte será a sua moeda. E, por já estar bastante convencionalizada na nossa língua (cf.,

por exemplo, FERREIRA, 2004; HOUAISS et al., 2009) – como jargão em certos domínios

discursivos muito específicos, aliás, tais como os da economia, da política e do jornalismo –,

espera-se que a expressão “real forte” não seja prontamente reconhecida como metafórica. De

alguma forma, reconhece-se que essa expressão, sozinha, seria um recurso impotente para a

ativação da sua própria metaforicidade. Entretanto, a depender do contexto em que ela estiver,

a sua metaforicidade não pode ser definida de modo tão inocente e imediato. Agora, analise-

se, a titulo de comparação, a ocorrência da expressão “real forte” na capa de uma edição da

revista Veja (18/04/2007), reproduzida a seguir (cf. Figura 1).
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Figura 1. Capa de edição 2004 da revista Veja (18/04/2007)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

Assim como a expressão “real forte”, na manchete dessa capa de Veja (18/04/2007), a

expressão “rosto da economia”, no texto de chamada, também atualiza o entendimento de um

sistema econômico como sendo um corpo humano; mas, diferentemente da primeira, não soa

tão convencional136. A palavra “rosto”, nessa capa, (cf. Figura 1) faz uma referência franca ao

domínio-fonte desse mapeamento – ou seja, à personificação da economia –, o que consegue

tornar ainda mais evidente a base metafórica que motiva ambas as expressões. Além do mais,

a capa inclui, também, uma reprodução da efígie da República137 – que estampa as moedas e

cédulas de dinheiro brasileiras – exibindo um braço musculoso e (aparentemente) muito forte.

Da forma como está reproduzida, essa imagem também parece pôr em evidência elementos do

domínio de FORÇA FÍSCA que compõe a metáfora por trás de “real forte”.

136 Nos dicionários gerais consultados (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS et al., 2009), a propósito, não existe, 
para a palavra “rosto”, quaisquer acepções que aludam à noção de economia ou moeda.

137 A efígie da República é a personificação da nação brasileira, representada por uma mulher e inspirada na 
obra plástica A liberdade guiando o povo [La Liberté guidant le peuple] (DELACROIX, 1830). Foi usada, 
pela primeira vez, para simbolizar a proclamação da república brasileira em 1889 (cf. BRASIL, 1994).

http://veja.abril.com.br/
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Algo importante de se comentar – e que está sugerido na análise acima – , é que, além

de estratégias verbais, tais como o ineditismo de expressões metafóricas ou outras construções

que a cercam, pode ocorrer, no seu cotexto de uso, recursos não verbais capazes de eventual-

mente, interferir no reconhecimento das metáforas. Na sua discussão sobre a metaforicidade,

por exemplo, Müller (2008) explora a forma como componentes visuais concomitantes à fala

de sujeitos – nesse caso, os seus gestos – podem contribuir para ativar as metáforas que usam.

Algo que ela (ibid.) observa é que, “ainda que o grau de metaforicidade possa ser observado

apenas no nível linguístico, ele pode ser alterado, de modo significativo, pela combinação de

palavras e modalidades visuais, tais como figuras e gestos”138 (p. 202). A reprodução da efígie

da República, na capa acima (cf. Figura 1), é um exemplo claro disso. Quando empresta o seu

rosto para – metonimicamente – fazer o papel da moeda brasileira e um braço musculoso para

representar a sua estabilidade, essa imagem não apenas atualiza a metáfora de sistema abstrato

como corpo humano, como o faz de uma maneira realmente ostensiva.

Em uma análise da metaforicidade com base em recursos de ativação das metáforas (cf

MÜLLLER, 2008), a avaliação dessa propriedade se resolve de maneira bastante direta. Mais

especificamente, a possibilidade de se reconhecer uma metáfora como tal, nesse modelo, está

imediatamente associada aos recursos de ativação de metaforicidade que convivem com a sua

ocorrência no discurso. Sendo assim, “quanto mais material for utilizado para expressar a sua

metaforicidade, mais saliente uma metáfora será para o ouvinte ou o leitor e, logo, mais ativa

ela estará para o falante ou o autor”139 (ibid., p. 202, grifo no original). Dessa forma, um meio

de se determinar a metaforicidade de uma expressão metafórica seria através da comparação

da quantidade e da qualidade de recursos – tanto verbais quanto não verbais – da sua ativação

dentro dos e entre os diversos contextos em que ela venha a ocorrer.

Um ganho desse modelo de análise de metáforas (com base na sua metaforicidade) (cf.

MÜLLER, 2008) é que ele não considera como recursos de ativação unicamente os elementos

pertinentes à sua dimensão linguística. Até onde se percebe, todos os e quaisquer elementos –

verbais ou não verbais, textuais ou contextuais – do discurso podem, de alguma forma e em

alguma medida, atuar como recursos de ativação da metaforicidade e, portanto, interferir na

possibilidade da eventual linguagem metafórica ser reconhecida como tal. Além do mais, esse

modelo permite se inferir, com algum grau de testabilidade, a metaforicidade das metáforas

no discurso sem se recorrer ao julgamento de informantes específicos. Deve se comentar, por

138 [The gradability of metaphoricity is observable on the verbal level only, but that it may be significantly 
altered by combining words and visual modalities, such as pictures and gestures.]

139 [The more material is used to express metaphoricity, the more salient this metaphor is for a listener or reader,
and hence the more active it is for a speaker/writer.]
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fim, que essa proposta de análise da metaforicidade, feita a partir de recursos da sua ativação,

oferece, ainda, uma possibilidade de se especularem relações entre a natureza das metáforas e

os gêneros. Isso o é, porque, antes de virem a operar como recursos de metaforicidade, esses

elementos constituem, na verdade, componentes pertinentes ao discurso em que se inscrevem

e estão igualmente disponíveis à sua caracterização. É a partir, justamente, desse princípio que

o capítulo a seguir passa a discutir as relações prováveis entre os gêneros e a metaforicidade

típica da linguagem metafórica nos respectivos discursos.
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4 A METAFORICIDADE E OS GÊNEROS DISCURSIVOS

Conforme o que se tentou mostrar até aqui, existem questões teóricas consistentes para

se cogitar alguma relação possível entre os dois fenômenos de que este trabalho se ocupa, isto

é, os gêneros e a metaforicidade. Uma delas se refere à acomodação de modelos cognitivos –

tais como as propostas das superestruturas e dos frames (cf., basicamente, FILLMORE, 1982;

VAN DIJK; KINTSCH, 1983), nos postulados (de base essencialmente sociossemiótica) sobre

formação e a organização dos gêneros. Outro fator é um avanço da abordagem conceptual da

metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993) no terreno do discurso,o

que permite que as investigações recentes sobre esse fenômeno explorem, principalmente, o

seu funcionamento na linguagem em uso (cf., por exemplo, DEIGNAN, 2005; STEEN, 2007;

SEMINO, 2008; ZANOTTO et al., 2008). Como consequência disso, por um lado, entende-se

o gênero como tendo uma dimensão cognitiva, que encerra operações relativas ao processa-

mento da linguagem na mente (cf., por exemplo, PALTRIDGE, 1995, 1997; STEEN, 2011a;

VAN DIJK, 2014) – inclusive, o raciocínio metafórico. Por outro  lado, a possibilidade de

reconhecimento das metáforas como tais – ou, ainda, a sua metaforicidade – passa a ser vista

como sendo dependente, principalmente, de aspectos contextuais do momento discursivo que

cerca o seu uso (cf., por exemplo, GOATLY, 1997; MÜLLER, 2008).

A partir dessa perspectiva, o presente capítulo busca tecer, com base no que foi discu-

tido anteriormente, um itinerário argumentativo – de natureza lógico-dedutiva – que se dispõe

a sustentar a hipótese da existência de possíveis relações de determinação mútua entre algo da

natureza da linguagem metafórica e os gêneros. Em outras palavras, reconhece-se que esta

parte da discussão não se presta somente ao levantamento da literatura a respeito das questões

que este trabalho aborda. Ela procura, de fato, construir as bases conceituais da sua proposta

teórica, que, em um momento posterior, é explorada empiricamente.

Portanto, em primeiro lugar, é feita uma breve exposição de pesquisas que, de alguma

forma (não necessariamente sistemática), têm tentado articular o tema das metáforas com a

questão dos gêneros. A partir disso, então, discute-se de que maneira as relações entre ambos

parecem interferir na caracterização dos tipos de discurso e, portanto, na sua categorização.

Nesse momento, faz-se referência ao postulado de que o grau de metaforicidade da linguagem

metafórica também constitui um aspecto prototípico do processo de construção do frame de

um gênero, participando, dessa forma, da sua estrutura. Por último, explora-se o papel que o

gênero, enquanto um sistema abstrato de convenções de uso da linguagem, desempenharia na
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determinação da metaforicidade das eventuais metáforas presentes nos respectivos discursos.

Interessa, nesse sentido, o argumento de que essa propriedade estaria condicionada pelos ele-

mentos que compõem o frame do gênero desses discursos.

4.1 ALGUNS ESTUDOS DE METÁFORA NOS GÊNEROS

Reflexões que se debruçam sobre alguma relação entre as metáforas e os gêneros são

feitas, pelo menos, desde a antiguidade clássica. Nas obras Poética (ARISTÓTELES, 2003 [c.

335 a.C.]) e Retórica (ibid., 2005 [c. 330 a.C.]), por exemplo, esses dois fenômenos são, em

muitas vezes, descritos em função um do outro. As relações que Aristóteles (ibid.) apresenta,

ao longo das suas considerações, são relativas, basicamente, a dois pontos de interseção entre

eles. Um deles se refere à maneira que certos aspectos dos gêneros da retórica – em particular,

a sua finalidade – servem para condicionar a aplicação adequada do recurso da metáfora. De

acordo com o filósofo grego (ibid.), de fato, “a prosa possui menos recursos do que a poesia.

[…] É necessário empregar no discurso [oratório] quer epítetos, quer metáforas ajustadas” (p.

246). Outro ponto diz respeito aos efeitos (principalmente estilísticos) que o uso da metáfora

teria tanto sobre a poética quanto sobre a retórica. Segundo Aristóteles (ibid.), nesse mesmo

sentido, o uso demasiado de metáforas poéticas ou majestosas, no discurso oratório, poderia,

em alguma medida, comprometer o seu efeito persuasivo.

De um modo geral, as observações que Aristóteles (2003 [c. 335 a.C.], 2005 [c. 330

a.C.]) dá sobre o emprego das metáforas nos diferentes gêneros são de caráter principalmente

prescritivo. Elas se prestam, antes de qualquer coisa, à formalização dos limites do uso desse

recurso no discurso prosaico ou das imposições do seu emprego na criação poética. É, de fato,

essa maneira de se associarem esses dois fenômenos que parece resistir, até onde se reconhece

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; ORTONY, 1993b [1979]; KÖVECSES, 2010), no

pensamento ocidental dos séculos seguintes ao de Aristóteles (ibid.). Restritas aos estudos da

literatura e da retórica, as explicações tradicionais sobre metáforas apenas reverberam a noção

clássica que exalta a sua função estilística para os discursos literário e argumentativo (cf., por

exemplo, QUINTILIANO, 1933 [c. 95 d.C.]; CÍCERO, 1967 [c. 55 a.C.]).

Entretanto, a virada cognitiva no campo de estudos da psicologia e da linguagem (cf.

EVANS; GREEN, 2006), em meados do século XX, e a virada cognitivo-discursiva no campo

de estudos da metáfora (cf. VEREZA, 2010a), no começo dos anos 2000, fazem com que as
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relações entre esse fenômeno e os diferentes tipos de discurso precisem ser repensadas. Uma

objeção bastante incisiva à opinião de que a metáfora não passaria de um recurso estilístico

está enunciada na afirmação de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) de que

a metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética e
um ornamento retórico. […] Por essa razão, a maioria das pessoas acha que
pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós descobrimos, ao contrário,
que a metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem,
mas no pensamento e na ação. (p. 45)

Algo que essa observação sugere, em última análise, é que a metáfora pode realmente

estar presente em quaisquer tipos de discurso e que a relação entre esse fenômeno e os vários

eventos de uso da linguagem pode ser bastante fecunda. De fato, vários estudos que se filiam

à teoria conceptual da metáfora (cf. LAKOFF; JOHNSON 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), dão

testemunho da ocorrência – em geral, bastante abundante – e da importância das metáforas em

diferentes gêneros. Alguns desses estudos serão discutidos mais adiante.

Um trabalho relevante, que trata da relação entre a metáfora e os gêneros, a partir de

uma perspectiva fundamentalmente linguística, é o de Cameron (2003). Em linhas gerais, a

sua pesquisa descreve e analisa as funções pedagógicas que as metáforas desempenhariam em

usos específicos da linguagem. Os gêneros que Cameron (ibid.) aborda, nesse trabalho, são

aqueles que se realizam em situações de sala de aula. Uma das suas descobertas, que se refere

aos papéis dos participantes nos contextos discursivos em questão, aponta “uma disparidade

entre os alunos e os professores quanto à forma e à função das suas metáforas, o que reflete a

diferença das suas posições no discurso”140 (ibid., p. 87). Outros estudos que, de uma maneira

semelhante, buscam explicar as relações entre a metáforas e os gêneros são o de Steen (2002),

em que analisa as propriedades textuais típicas das metáforas no gênero canção; o de Vereza

(2007a, 2010b), que descreve o efeito argumentativo do uso de metáforas inéditas em colunas

de opinião e editoriais; o de Espíndola (2010), em que busca identificar as funções semântico-

discursivas desse fenômeno em textos publicitários, cartunes e reportagens policiais; e o de

Semino (2011), em que se sugere que haveria, dentro do domínio discursivo das ciências, um

continuum entre metáforas mais convencionalizadas e menos convencionalizadas demarcado

pelo grau de especialidade dos gêneros em que ocorrem.

140 [There was also a difference between teachers and students in the form and function of metaphors that 
reflected their different status in the discourse.]
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Ainda dentro desse contexto, volta-se uma atenção especial a um trabalho particular de

Berber Sardinha (2011), em que também se considera a possibilidade de alguma relação entre

a metáfora e os gêneros – porém, sob um olhar menos qualitativo do que quantitativo. Os

esforços desse autor (ibid.) se focam na tentativa de verificar de que forma a variação da

quantidade de expressões metafóricas que ocorrem em certos tipos de discurso poderia servir

à caracterização dos respectivos gêneros. Ancorando os seus procedimentos em abordagens

tanto conceptuais quanto discursivas da metáfora, Berber Sardinha (ibid.) argumenta que “a

ocorrência de metáforas varia sistematicamente entre diferentes gêneros e registros,  o que

poderia dar origem a uma dimensão de variação metafórica”141 (p. 332). A importância dessa

investigação, para este trabalho, em especial, reside no fato de ela fornecer evidências para

uma possível contribuição de algum aspecto das expressões metáforas – nesse caso, a suposta

densidade da sua ocorrência – na caracterização dos tipos de discurso. Com disso, ela parece

realmente dialogar com alguma parte do escopo aqui pretendido. Entretanto, este trabalho se

propõe a avançar em relação à pesquisa de Berber Sardinha (ibid.), na medida em que busca

explicar a relação entre a metáfora e os gêneros com base antes na natureza cognitivo-discur-

siva de ambos os fenômenos do que apenas na ocorrência das metáforas.

Comenta-se, por último, um estudo de Swales (2009) que também aproxima a questão

das metáforas com algum aspecto relativo aos gêneros. Nele, Swales (ibid.) descreve algumas

das analogias que diversas teorias dos gêneros recrutam para conceptualizar e explicar esse

fenômeno. Das seis metáforas que esse autor (ibid.) consegue elencar, a primeira – que é a de

“gênero como modelo social” [genre as social frames] (p. 149) – se baseia nas explicações de

Bazerman (1997) para esse fenômeno. De acordo com essa metáfora, gêneros são entendidos

“como modos de vida, modos de ser, […] que moldam as ideias que criamos e as mensagens

por meio das quais interagimos”142 (ibid., p. 19). A segunda analogia identificada por Swales

(ibid.) – a de “gênero como padrões linguísticos” [genre as language standards] (p. 149) –

caracteriza a explicação que o próprio autor dá para esse fenômeno. Essa explicação define os

gêneros, grosso modo, como um conjunto de noções convencionais, tais como as convenções

que estruturam a linguagem de uma forma geral.

As outras quatro metáforas que Swales (2009) apresenta se baseiam em um trabalho

de Fishelov (1993) e estruturam a noção de gênero: (i) “como espécie biológica” [genres as

biological species] (p. 149), para dar conta do seu surgimento, evolução e morte; (iii) “como

141 [Metaphor use varies systematically across different genres and registers and this may give rise to 
dimensions of metaphor variation.]

142 [Genres are forms of life, ways of being. (…) Genres shape the thoughts we form and the communications 
by which we interact.]
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instituição social” [genres as social institutions] (loc. cit.), para representar os arranjos social

e cultural do momento em que se realizam; (ii) “como família” [genres as families] (loc. cit.),

para explicar as relações de similaridade ou de parentesco entre os gêneros; e (iv) “como atos

de fala” [genres as speech acts] (loc. cit.), para dar conta da materialização do gênero dentro

do discurso. Na verdade, das pesquisas que articulam a metáfora e os gêneros descritas aqui, a

de Swales (ibid.) é a que parece ser menos pertinente aos propósitos deste trabalho. O que o

seu estudo (ibid.) revela, na verdade, é que o raciocínio metafórico também estaria por trás da

conceptualização da noção de gênero no discurso acadêmico, o que contribui com o postulado

de ubiquidade desse recurso. Contudo, ainda que não trate de possíveis vínculos internos entre

os dois fenômenos, o estudo de Swales (ibid.) representa, pelo menos, um meio de se perceber

como a metáfora pode se colocar a serviço dos estudos dos gêneros.

4.2 O GÊNERO EM FUNÇÃO DA METAFORICIDADE

Algumas conclusões que abrem precedentes para se cogitar alguma implicação que a

metáfora – e, mais especificamente, o seu emprego – poderia ter na organização da identidade

dos gêneros podem ser encontradas nas obras Poética (2003 [c. 335 a.C.]) e Retórica (2005

[c. 330 a.C.]), de Aristóteles. Em ambas, há diversas passagens que tratam dessa questão, das

quais algumas estabelecem, por exemplo, que “dos vários nomes, […] as metáforas seriam os

mais apropriados aos versos jâmbicos” (2003 [c. 335 a.C.], p. 138); ou ainda, que “só o termo

próprio e  apropriado e a metáfora são valiosos no estilo da prosa. Sinal disso é que são só

esses que todos utilizam” (2005 [c. 330 a.C.], p. 246, grifos no original). Conforme trechos da

doutrina aristotélica, portanto, a criação de uma poesia bem-feita ou de um discurso oratório

eficiente é resultado, também, do uso apropriado das metáforas. Logo, as relações – algumas

muito rígidas –, estabelecidas por Aristóteles (ibid.), entre o emprego de metáforas e os tipos

de discurso refletem princípios que, de alguma forma, acabam se infiltrando nas condutas de

caracterização dos gêneros de ambas a retórica e a poética clássicas.

Em virtude da opinião de que a metáfora seria um recurso linguístico na sua essência,

bem como do caráter exótico que ela adquire – a partir, principalmente, das observações de

Aristóteles (2003 [c. 335 a.C.], 2005 [c. 330 a.C.]) a respeito disso –, esse fenômeno tem sido

tradicionalmente associado a certos tipos de discurso e não a outros. De uma maneira geral, é

lugar-comum vincular a ocorrência – em diversos casos, ostensiva – de metáforas aos gêneros
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vistos como mais criativos,  cujos  principais  representantes seriam os  literários.  Conforme

Kövecses (2010), ainda hoje, “há uma noção predominante entre leigos e certos estudiosos de

que a verdadeira fonte da metáfora está na literatura e nas artes. Acredita-se que seja o gênio

criativo do poeta e do artista que produza os exemplos mais legítimos de metáforas”143 (p. 49,

grifo no original). Isso permite que, em algum momento, a metáfora seja proclamada como

um aspecto típico do discurso poético e literário – o que está sugerido nas definições, já men-

cionadas aqui (cf. página 49 deste trabalho), de metáfora como figura de linguagem.

Na mesma medida, seguindo o mesmo raciocínio, a não ocorrência (ou a ausência) de

metáforas também estaria identificada com tipos particulares de discurso. A busca veemente

pela univocidade e pela precisão dos sentidos, por exemplo, estimulada pela visão objetivista

dos séculos XIX e XX144, tende a evitar a metáfora – e outros recursos de figuratividade – das

linguagens especializadas, tais como as relativas aos discursos acadêmico, científico, técnico

etc145. Isso o é, porque o suposto compromisso das ciências com uma caracterização rigorosa

da realidade conduz, em geral, à convicção de que “a metáfora e os outros tipos de linguagem

poética 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; JOHNSON, 2002 [1980], p. 296). Pode se dizer, então, que a

ausência de metáforas tem se prestado, na visão do senso comum, pelo menos, para se carac-

terizarem os tipos de discurso mais especializados e mais técnicos.

No entanto, alegações como a de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), de que a metáfora

seria onipresente na vida cotidiana, contrariam o estatuto da metáfora como sendo um fator

distintivo de alguma classe particular de discurso. Por causa da provável ubiquidade desse

fenômeno – sobretudo, no nosso sistema conceptual, que “é fundamentalmente metafórico por

natureza” (p. 45) –, é procedente se presumir que ele esteja presente em, praticamente, quais-

quer eventos em que utilizamos linguagem. Com efeito, muitos estudos ancorados na teoria

conceptual da metáfora (cf. ibid.; LAKOFF, 1993) têm verificado não somente a ocorrência

recorrente das metáforas como, também, a sua importância em tantos domínios discursivos

143 [There is a widespread notion among lay people and scholars alike that the “real” source of metaphor is in 
literature and the arts. It is believed that it is the creative genius of the poet and the artist that creates the 
most authentic examples of metaphor.]

144 O objetivismo é uma concepção filosófica, cuja origem remete às obras do filósofo Gottlob Frege (1848–
1925) do final do século XIX, que sustenta a existência de uma realidade independente do sujeito (mente) e, 
por isso, a possibilidade de uma relação lógica entre a realidade e a sua descrição (cf. NORRIS, 2006).

145 Aristóteles reitera a noção de que a metáfora seria um recurso estilístico, ao resolver, em tratados científicos,
tais como Meteorologica, De generatione animalium e Analytica posteriora (c. 330 a.C. apud MARCOS, 
1996), por exemplo, que ela não deveria ser empregada na metodologia científica, visto que ela não exprime 
a realidade e o pensamento de maneira lógica.
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quanto podemos conceber. Esses domínios compreendem desde gêneros literários e religiosos

até gêneros pertinentes aos discursos político, jornalístico, pedagógico, técnico e acadêmico-

científico, publicitário, cotidiano etc. (cf. página 12 deste trabalho).

Sendo assim, somente a ocorrência (em oposição à ausência) de linguagem metafórica

em categorias particulares de discurso parece ser insuficiente enquanto um parâmetro para se

identificarem os seus gêneros. Porém, não se deve rejeitar a possibilidade de esse fenômeno

poder intervir, de alguma forma e em alguma medida, na caracterização dos tipos de discurso.

O que Berber Sardinha (2011), no estudo referido acima, busca mostrar, por exemplo, é que

certos tipos de discurso apresentam certa especificidade em relação, justamente, à ocorrência

de metáforas. Com base em dados em corpora, que revelam que a quantidade de itens lexicais

usados metaforicamente varia sistematicamente entre a linguagem cotidiana e as linguagens

de especialidade (cf. BERBER SARDINHA, 2007b, 2008), esse autor (2011) acaba associan-

do essa variação ao registro e, consequentemente, ao gênero desses corpora. Berber Sardinha

(ibid.) explora tipos diferentes de discurso – isto é, conversas orais,  textos acadêmicos e

textos jornalísticos – para chegar à conclusão de que “os registros parecem divergir quanto à

quantidade de metáforas presentes em cada um, com os registros escritos apresentando um

maior número de metáforas; e a conversa oral, um número menor”146 (p. 352). Nesse sentido,

um aspecto que parece representar uma dimensão de caracterização dos gêneros seria o que

ele (ibid.) chama de “densidade metafórica”147 [metaphor density] (p. 344).

É interessante se observar que o estudo de Berber Sardinha (2011) aborda unicamente

a probabilidade matemática da ocorrência de metáforas em diferentes corpora. Apesar disso,

argumenta-se, aqui, que outros aspectos da natureza da linguagem metafórica poderiam fazer

tanta ou, até, mais diferença na caracterização dos gêneros do que somente a sua ocorrência.

Com efeito, por mais expressões metafóricas que um texto acadêmico possa vir a abrigar – até

mais do que uma conversa oral –, parece ingênuo se apontar a ocorrência de metáforas como

um aspecto espontâneo da sua caracterização – especialmente, do ponto de vista de um falante

comum ou, ainda, do leitor mais típico desse tipo texto. As dezenas ou centenas de expressões

metafóricas (em geral, muito convencionalizadas) presentes, digamos, em um artigo científico

podem não ter o mesmo efeito de uma única metáfora inédita em um poema ou um anúncio

publicitário, quando o que está em jogo é a caracterização do seu gênero. Comparem-se, por

146 [Registers seemed to be distinguished in terms of the quantity of metaphors present in them, with written 
registers sharing most of the metaphors, and conversation the fewest.]

147 A noção de densidade metafórica vem sendo recrutada, dentro do campo dos estudos da metáfora, desde, 
pelo menos, o trabalho de Salomon e Mio (1988). Ela se refere, em linhas gerais, à proporção entre o 
número de expressões metafóricas em um texto e o seu número total de palavras (cf. CAMERON, 2008). 
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exemplo, as duas primeiras estrofes do soneto Ao parque (MATTOSO, 2003a), em (20), com

parte do resumo de um artigo científico (MEURER; NETTO, 2009, p. 14), em (21), publicado

no periódico virtual da Sociedade Brasileira de Ecologia.

(20) Oásis148 de verdura no concreto | Canteiro de graminha na calçada | Assim 

parece o parque, da sacada | da típica babel beirando o teto. || Em meio ao 

quente caos, um lugar quieto | Pelo Ibirapuera, a caminhada | Rente ao Jardim 

da Luz, uma fachada, | projeto inacabado do arquiteto.

(21) A clorofila a e feopigmentos seguiram uma tendência sazonal similar, com 

menores valores de biomassa no inverno, maiores no verão. […] Enquanto o 

número de espécies e a densidade da macrofauna foram maiores na primavera e

verão, para a meiofauna, tanto o número de taxa quanto a densidade foram 

maiores durante o inverno e outono.

Por causa da escassez de dados, não pode se chegar a qualquer conclusão segura sobre

de que maneira a densidade metafórica – como está proposta por Berber Sardinha (2011) – de

(20) e de (21) poderia distinguir um tipo de discurso do outro. Do ponto de vista quantitativo,

a proporção de metáforas nos dois excertos não é decisivamente distintiva. Contam-se oito

palavras usadas metaforicamente, nas 45 palavras dos versos em (20), e dez palavras usadas

metaforicamente, para 54 palavras no trecho do resumo em (21). Por outro lado, em termos

qualitativos, a diferença quanto à natureza dessas expressões metafóricas – em particular, com

respeito à possibilidade do seu reconhecimento –, parece revelar algo interessante sobre, pelo

menos, o tipo de linguagem que tipicamente preenche esses textos.

Os itens destacados em (21) são usos metafóricos altamente convencionalizados em

português (do Brasil), o que parece ser coerente, a propósito, com um registro pouco ou nada

inventivo de uma grande variedade de textos acadêmicos – não apenas no campo das ciências

biológicas. Os dois primeiros usos, “seguiram” e “tendência”, são licenciados pela metáfora

conceptual MUDANÇA DE ESTADO É DESLOCAMENTO (cf. GRADY, 1997), que emerge da

correlação entre a condição em que alguma entidade se apresenta e o lugar que ela ocupa no

148 A partir deste ponto do trabalho, atende-se à convenção, do campo dos estudos da metáfora no discurso, de 
se destacarem com sublinhado os itens lexicais identificados como sendo metafóricos. O método utilizado 
para essa identificação (STEEN et al., 2010) será descrito mais detalhadamente no próximo capítulo.
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espaço. Nesse sentido, mover-se ou seguir em direção a um lugar específico coloca um objeto

mais próximo das condições que aquele lugar oferece. Expressões menos especializadas que

atualizam essa metáfora são, por exemplo, “ir de mal a pior” e “partir desta para melhor”. As

ocorrências de “maiores” e “menores”, em (21), são atualizações de uma metáfora conceptual

QUANTIDADE É TAMANHO (cf. GRADY, 1997)149, que reflete uma relação simples entre o

nosso julgamento de quantidade e a nossa percepção de volume. Com base em impressões

empíricas muito básicas, sabemos que, quanto mais elementos de um dado conjunto – animais

de uma mesma espécie, por exemplo – estiverem agrupados em um mesmo lugar, maior será

o espaço que eles ocuparão ou, ainda, maior será o volume do conjunto como um todo. Além

dessas, são muito convencionais, também, as outras ocorrências sublinhadas nesse trecho: “no

inverno”, “no verão” e “na primavera”, licenciadas pela metáfora que conceptualiza TEMPO

em termos de ESPAÇO FÍSICO (cf. LAKOFF, 1990) e sendo, inclusive, exemplos nítidos de

processos de gramaticalização150 na língua.

Porque representam formas muito convencionalizadas, as expressões metafóricas em

(21) constituem, até onde se supõe, recursos pouco efetivos para a sua própria ativação. Além

disso, não existem outros elementos, no trecho em questão – e, tampouco, ao longo de todo o

resumo –, que operam como recursos de ativação da sua metaforicidade. (Não se discute, por

enquanto, o efeito de outros elementos – tais como a saturação e a repetição das metáforas (cf.

STIBBE, 1995 e STEEN, 2002, 2004) etc. – sobre a metaforicidade desses itens.) Já o mesmo

não pode se dizer dos itens destacados em (20). Embora não existam, dentro do soneto, outros

indicadores da sua metaforicidade, a não convencionalidade dessas expressões parece, por si

só, operar como um recurso realmente eficiente para a sua ativação. O mapeamento entre os

domínios referentes a “canteiros” e a “oásis”; ou os entendimentos de “prédio” em termos de

“babel” e de “céu” em termos de “teto”; ou, ainda, o entendimento de “caos” em termos de

uma substância que pode ser “quente” acarretam raciocínios tão inusitados, que alguns deles

parecem supor, de fato, metáforas conceptuais muito singulares. Analise-se, por exemplo, o

quão automática deve ser a leitura de “maior valor de biomassa” – condicionada, sobretudo,

aos propósitos de um resumo –, ao ser comparada com a possibilidade de se reconhecerem

“oásis de verdura no concreto” ou “quente caos” como expressões metafóricas – ocorrendo

149 Há quem sustente (cf., por exemplo, STIBBE, 1995; STEEN, 2004) que a repetição de expressões 
metafóricas ou, ainda, a ocorrência de expressões referentes a uma mesma metáfora conceptual, dentro de 
um mesmo enunciado, aumentariam as chances de essas expressões serem reconhecidas como metafóricas. 
Esse aspecto da metaforicidade será retomado mais detalhadamente no próximo capítulo.

150 Por gramaticalização, este trabalho entende, grosso modo, o processo por meio do qual uma palavra, um 
sintagma ou uma oração perdem o seu significado referencial original e passam a denotar um significado (ou
função) gramatical (cf. BROWN; MILLER, 2013).
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dentro de um texto literário, diga-se de passagem.

Conforme o que se pretende argumentar aqui, em última análise, somente a ocorrência

de metáforas pode, em muitas vezes, não representar um critério suficientemente consistente –

do ponto de vista de um falante comum, sem dúvida – para se distinguir um gênero discursivo

de outro. Em geral, não parece haver qualquer restrição quanto ao uso (sobretudo, automático)

de expressões metafóricas em nenhum tipo de discurso, já que as metáforas são onipresentes

na linguagem, nas ações e no pensamento (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). E o fato

de a ocorrência de metáforas ser menor em certos tipos de discurso e maior em outros (cf.

BERBER SARDINHA, 2011) serve à distinção dos seus gêneros apenas no caso de análises

muito especializadas, capazes de identificar e contabilizar expressões metafóricas no discurso

independentemente da possibilidade de se as reconhecerem como tais151. Afinal de contas, ao

se entender a metaforicidade como um aspecto condicionado pelo contexto, a possibilidade de

as metáforas, em um único texto, serem intuitivamente reconhecidas como tais poderia não se

dar sempre na mesma medida – senão, talvez, em uma tarefa especializada de identificação de

metáforas em corpora. Sendo assim, a percepção espontânea da densidade metafórica real dos

diferentes discursos não seria um fator tão constante a ponto de poder ser convocada, de modo

concludente, na caracterização dos seus gêneros.

Por outro lado, um aspecto que parece fazer uma diferença realmente significativa na

particularização dos gêneros, em termos da ocorrência de metáforas nos respectivos discursos

é, justamente, aquilo que está representado, neste trabalho, pela noção de metaforicidade – o

que caracteriza, a propósito, a hipótese central explorada aqui. Algo que se presume, nesse

sentido, é que diferentes graus de metaforicidade estariam identificados com tipos particulares

de discurso. Isto é, metáforas com maiores chances de serem reconhecidas como tais estariam

mais frequentemente associadas a certos gêneros do que a outros. Ou, ainda, a ocorrência de

recursos de ativação das eventuais metáforas presentes em determinados discursos seria mais

(proto)típica em alguns gêneros do que em outros. Müller (2008) já insinua uma relação entre

o uso desses recursos – e, portanto, da possibilidade de reconhecimento das metáforas como

tais – e os tipos de discurso na sua constatação de que,

151 Na sua análise de metáforas no discurso, por exemplo, Berber Sardinha (2007b, 2008) recorre a ferramentas 
computacionais especializadas na identificação de palavras usadas metaforicamente em corpora. Essas 
ferramentas, em princípio, não fazem distinção quanto à natureza desses usos metafóricos.
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quando se analisam as modalidades em que a linguagem se insere, indicadores
de metaforicidade entram naturalmente em cena. […] A linguagem falada é
sempre corporificada. Ela compõe uma combinação multimodal de posturas,
gestos, olhares, expressões faciais. No caso da linguagem escrita, isso não é
tão óbvio. Porém, especialmente em modalidades públicas de discurso escrito
(jornais, revistas, anúncios publicitários, cartazes), a palavra escrita, em geral,
vem acompanhada de figuras.152 (p. 202, grifo meu)

E, da mesma forma que existem eventos de uso da linguagem – tais como conversas

orais, jornais, revistas, anúncios publicitários etc. – que estariam naturalmente associados à

ocorrência de recursos de ativação da sua eventual linguagem metafórica – sejam eles verbais,

gestuais ou pictóricos –, poderia se presumir que certos eventos discursivos não assimilem –

pelo menos, não de uma maneira tão espontânea – o emprego desses recursos. Isso poderia

explicar, por um lado, a ocorrência de metáforas supostamente mais reconhecíveis em gêneros

literários, por exemplo; e, por outro, o reconhecimento – por parte de um falante comum – de

poucas ou quase nenhuma expressão metafórica em artigos científicos ou manuais técnicos

(embora seja muito provável que esses textos abriguem um número considerável delas) (cf.,

por exemplo, HALLYN, 2000; BAAKE, 2003; STEEN et al., 2010).

Nesse caso, estariam identificados com um alto grau de metaforicidade os gêneros que

disponibilizassem mais meios para que as suas metáforas pudessem ser reconhecidas como

tais – ou seja, que apelassem a uma ocorrência favorável de recursos para a ativação da sua

linguagem metafórica. Os gêneros que, por sua vez, não lançassem mão de tais elementos

acabariam sendo caracterizados por uma baixa metaforicidade: as metáforas estão nos textos,

mas a escassez de recursos para a sua ativação não permite que sejam reconhecidas como tais

ou, tampouco, que sejam tipicamente associadas a eles. Analise-se, por exemplo, um trecho de

uma bula de medicamento (ASPIRINA®, 2014), em (22), abaixo.

(22) Aspirina® diminui a ação: de certos medicamentos que aumentam a excreção 

de urina; […] medicamentos para baixar a pressão arterial; medicamentos para 

o tratamento da gota, que aumentam a excreção de ácido úrico.

 

152 [When taking into account some of the modalities in which language is embedded, such indicators (of 
metaphoricity) quite naturally appear on stage. (…) The spoken word is always embodied. It is part and 
parcel of a multimodal ensemble of gesture, posture, gaze, and facial expression. For written language, it is 
not as clear. However, especially in public forms of written discourse (newspapers, magazines, 
advertisements, and billboards), the written word is often accompanied by pictures.]
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As expressões metafóricas identificadas em (22) atualizam as metáforas conceptuais

QUANTIDADE É TAMANHO (“diminui a ação” e “aumentam a excreção”) e  MAIS É PARA

CIMA (“baixar a pressão”). Como já se explicou, elas decorrem da correlação, no caso dessa,

entre a quantidade de uma substância qualquer e a altura do seu nível em um recipiente e, no

caso daquela, entre a quantidade dessa substância e o volume que ela acaba ocupando. Como

também já se observou, essas expressões constituem usos muito convencionalizados, ou seja,

a sua produção e a sua interpretação parecem poder acontecer de um modo muito automático.

Além disso, não existem – nem nesse trecho, nem ao longo de todo o texto – outros recursos

(verbais ou não verbais) que se prestem, de modo incisivo, à sua ativação. Portanto, não se

reivindica aqui  nenhuma atenção particular a essas metáforas.  Atualizações semelhantes  a

essas – convencionalizadas e desacompanhadas de recursos de ativação da sua metaforicidade

– podem ser identificadas em outros trechos do mesmo texto, bem como em outros textos do

mesmo gênero. Comparem-se as expressões metafóricas em bulas de outros medicamentos e

licenciadas pelas mesmas metáforas conceptuais em (23) a (25), abaixo.

(23) Caso ocorra […] aumento dos batimentos cardíacos, diminua a dose diária de 

Neosaldina®. (NEOSALDINA®, 2013)

(24) Tylenol® reduz a febre […] e diminui a sensibilidade para a dor. 

(TYLENOL®, 2014)

(25) Doses baixas de ácido acetilsalicílico reduzem a excreção de ácido úrico. 

(ASPIRINA®, 2014)

O que se percebe, no final das contas, é que muito pouco (ou realmente nada) parece

promover o reconhecimento das expressões metafóricas identificadas nos trechos em (22) a

(25), acima. De fato, tão típica quanto a ocorrência de expressões metafóricas nesses textos é

a ausência de recursos realmente eficientes para a sua ativação – exceto, talvez, a saturação

dos seus mapeamentos, conforme será discutido mais adiante. Pode se supor, a partir disso,

que, embora chegue a conter um número expressivo de metáforas, o tipo de discurso represen-

tado por (22) a (25) dificilmente seria caracterizado, de maneira espontânea, pela ocorrência

delas. Isso se verifica tanto no discurso próprio das bulas de medicamento quanto no de outros

gêneros técnicos, científicos e acadêmicos. Considere-se, mais uma vez, o trecho do resumo

de artigo científico reproduzido em (21). Deve se chamar a atenção, aliás, para o fato de que,
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se alguma tarefa de identificação de metáforas se ocupasse das páginas que compõem este

trabalho, seria possível constatar que muito da sua linguagem se constrói metaforicamente153.

Mesmo assim, não há, aqui, qualquer interesse em se colocar em evidência outras expressões

metafóricas, senão aquelas que servem de exemplos. A título de comparação, analise-se, a

partir de agora, o funcionamento da linguagem metafórica em outro tipo de discurso: a capa

de uma edição da revista Veja (20/12/2006) (cf. Figura 2), reproduzida abaixo.

Figura 2. Capa de edição 1897 da revista Veja (20/12/2006)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

Na manchete dessa capa de Veja (20/12/2006), interpreta-se o uso da palavra “sufoco”

como sendo atualização da metáfora conceptual EVENTOS SÃO RECIPIENTES (cf. LAKOFF;

JOHNSON, 2002 [1980]). Ela se refere (metaforicamente) a uma situação difícil e, às vezes,

urgente, dentro da qual estamos presos (e sem ar). Esse uso parece muito convencionalizado:

153 Exemplos de expressões metafóricas, somente neste parágrafo, são “se percebe, no final das contas”, 
“conter um número expressivo de expressões metafórica”, “sua linguagem se constrói metaforicamente” e 
“colocar em evidência expressões metafóricas”.

http://veja.abril.com.br/


98

uma pesquisa simples na ferramenta de busca digital Google Search (GOOGLE, 2016) mostra

que, em especial, a combinação “no sufoco” é usada, principalmente, no seu sentido figurado.

Isso permite se supor que o seu uso seja tão automático, a ponto de essa metáfora, na maioria

das vezes, sequer poder ser reconhecida como tal. Contudo, no caso particular dessa capa (cf.

Figura 2), outras atualizações da mesma metáfora, que cercam a sua manchete, – a imagem de

pessoas dentro de uma bolha e o uso das expressões “asfixiada por impostos” e “libertar seus

ímpetos de riqueza” – parecem ser capazes de alterar a possibilidade do seu reconhecimento.

Fazendo uma referência franca a aspectos do domínio-fonte RECIPIENTE, traduzidos na ideia

de clausura e dificuldade para respirar, tais recursos tendem a promover a desautomatização154

do uso de “sufoco” enquanto sendo metáfora. Deve se notar, a propósito, que investimentos na

ativação da sua linguagem metafórica não são raros nesse tipo de discurso. Analise-se a capa

de outra edição de Veja (07/04/2010), abaixo (cf. Figura 3).

Figura 3. Capa de edição 2159 da revista Veja (07/04/2010)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

154 Segundo Kyratzis (apud MÜLLER, 2008, p. 190), “desautomatização” [deautomatization] se refere à 
possibilidade de determinadas estratégias – verbais ou não verbais –, em certos contextos, poderem intervir 
no processamento inconsciente de uma metáfora (cf. página 81 deste trabalho).

http://veja.abril.com.br/
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A expressão “insuportável peso de voar” na manchete dessa capa (Veja, 07/04/2010) é

uma atualização da metáfora primária DIFICULDADE É PESO (cf. GRADY, 1997), que pode

ser explicada, de forma simples, com base na coocorrência de experiências corpóreas bastante

triviais no nosso cotidiano. As nossas tentativas de levantar ou arrastar algo pesado – como,

por exemplo, um armário ou uma cama – vêm sempre acompanhadas de um esforço físico e

uma dificuldade tais, que são muito diferentes da força que temos de desprender para erguer

algo leve, tal como uma bolsa ou um livro. Portanto, por conta de um processo de projeção,

quando dizemos – e pensamos – que alguma situação é pesada, estamos metaforicamente nos

referindo à dificuldade que existe em lidarmos com ela. No caso da manchete dessa capa (cf.

Figura 3), essa situação são as viagens de avião no Brasil.

Em geral, metáforas primárias, tais como DIFICULDADE É PESO, que se baseiam em

experiências corpóreas muito básicas, são convencionais e, acima de tudo, independem de

fatores culturais. Muitas das atualizações que decorrem delas também são convencionalizadas

– como, por exemplo, “trabalho pesado”, “treino pesado” e “aula leve” – e, na grande maioria

das vezes, passam despercebidas. É o que poderia se esperar, portanto, que acontecesse com a

expressão “peso de voar”, na manchete da capa acima (Veja, 07/04/2010). Contudo, o seu uso

nessa capa, em particular, não parece ser tão automático, que não possa ser reconhecido como

metafórico. A imagem de uma pessoa carregando, nas costas, uma aeronave comercial – cujo

peso é, sem dúvidas, maior do que ele é literalmente capaz de suportar – coloca em evidência

a noção de peso físico relativo ao domínio-fonte da metáfora (cf. Figura 3). A metaforicidade

de “peso de voar” está, pois, sendo levada para outra direção.

A favor do que se quer defender neste trabalho, deve se observar que, tão importante

quanto a forma como operam os recursos de ativação de metaforicidade nas capas de revista

reproduzidas acima (cf. Figuras 2 e 3), é o fato de esses elementos (verbais e não verbais) não

serem algo extraordinário nesse tipo de discurso. Esse gênero em questão poderia, de fato, ser

caracterizado não unicamente pela ocorrência efetiva de alguma linguagem metafórica, mas,

também e principalmente, pelo emprego saliente desse fenômeno – muito diferentemente do

que acontece, como se demonstrou, em bulas de medicamento e resumos de artigo científico.

O mesmo poderia ser dito, ainda, dos gestos em uma conversa oral ou em um discurso público

(cf., por exemplo, MÜLLER, 2008; CIENKI; MÜLLER, 2008); das expressões metafóricas

inéditas em textos literários. Observem-se, outra vez, as metáforas identificadas nos versos do

soneto Ao parque (MATTOSO, 2003a), em (20); das figuras e fotografias em artigos de jornal

(cf., por exemplo,  MÜLLER, ibid.); dentre tantos outros exemplos.
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Sendo assim, as discrepâncias no que se refere à ocorrência de recursos de ativação de

metaforicidade – que se verificam em um exame rápido dos exemplos apresentados até aqui –

implicam, de um modo geral, o mesmo argumento que, em outro momento (cf., por exemplo,

BERBER SARDINHA, 2011), se vinculava à densidade metafórica: a metaforicidade também

varia em função do gênero. E, visto que certos tipos de discurso tendem, (proto)tipicamente, a

uma ocorrência maior de recursos de ativação das metáforas nos respectivos textos – enquanto

que outros não –, não seria infundado se admitir que gêneros diferentes poderiam ser, a partir

de um ponto de vista analítico, caracterizados por diferentes graus de metaforicidade.

Essa lógica de caracterização dos tipos de discurso em função da possibilidade de se

reconhecerem as suas metáforas como tais passaria a constituir uma realidade (psicológica), à

medida que o grau de metaforicidade comum de cada gênero se infundisse, como um aspecto

prototípico, no processo de formação do seu frame. Com efeito, de acordo com postulados já

introduzidos aqui, sabe-se que é pela generalização de propriedades – textuais e contextuais –

recorrentes em uma dada classe de eventos discursivos que, em geral, se constrói o frame do

seu gênero – bem como as expectativas relativas a ele (cf. FILLMORE, 1982). Sendo assim,

para que a distinção dos gêneros com base na metaforicidade seja um fator cognitivamente

plausível, é fundamental que se assuma, como uma dessas propriedades, a possibilidade de a

eventual linguagem metafórica nos respectivos discursos ser reconhecida como tal. Por isso, o

grau de metaforicidade precisa ser constante em tantos textos do mesmo tipo quantos forem

necessários, para que chegue a constituir um aspecto genérico do esquema que compõe o seu

frame. Esse é um dos pontos fundamentais que este trabalho defende.

Quando Lakoff e Johnson (2002 [1980]) enunciam que, para a maioria das pessoas, a

metáfora seria um recurso da criação poética e de ornamentação retórica, eles parecem querer

insinuar que, do ponto de vista do senso comum, esse fenômeno seria um elemento próprio de

determinados domínios discursivos – especificamente, os discursos argumentativo e literário.

Isso significa dizer, em última análise, que o frame (e, portanto, as expectativas) de um falante

comum relativo aos gêneros que participam desses domínios discursivos – tais como anúncios

publicitários e, sobretudo, poemas – estaria relacionado com uma ocorrência significativa de

linguagem metafórica. O que pode se presumir, nesse sentido, é que as expressões metafóricas

– uma parte delas, pelo menos –, quando ocorrem nesses tipos de discursos, sejam suficiente-

mente reconhecíveis como tais, a ponto de poderem ser percebidas pelo falante e contabili-

zadas na sua caracterização dos respectivos gêneros. Nesses casos, a ocorrência de recursos de

ativação da metaforicidade dessas expressões é realmente imprescindível.



101

Em outras palavras, ao se afirmar que o alto grau de metaforicidade é realmente capaz

de distinguir um determinado tipo de discurso – um anúncio publicitário ou um poema, por

exemplo –, está se assumindo que a ocorrência de metáforas que poderiam ser reconhecidas

como tais, de fato, constitui uma propriedade do seu frame. De um ponto de vista analítico,

então, pode se admitir a ocorrência de recursos de ativação de metaforicidade, que promovem

esse reconhecimento, como sendo um aspecto típico desse gênero. A partir desse princípio, é

coerente se concordar que a ausência de metáforas – reconhecíveis como tais, a propósito –

também deveria servir à caracterização de algum tipo de discurso. Na mesma ocasião, Lakoff

e Johnson (2002 [1980]) observam acerca do “medo da metáfora” (p. 298) que tem marcado a

tradição das ciências, da academia, dos negócios, da economia, das leis etc., e que motivaria

essa particularização. De acordo com esses autores (ibid.), uma convicção que parece permear

o pensamento ocidental, de um modo geral, é a de que

as palavras são vistas como se tivessem “sentidos próprios” em termos dos
quais as verdades podem ser expressas. Empregar as palavras metaforicamente
é usá-las em um sentido impróprio, para excitar a imaginação e também as
emoções, e então conduzir-nos para longe da verdade e na direção da ilusão
(p. 301, grifos no original)

Dessa maneira de compreendermos as metáforas, decorre a opinião de que elas não

deveriam fazer parte de domínios discursivos comprometidos com uma descrição objetiva e

precisa da realidade, tais como os das ciências, das leis e da terminologia. É por isso, portanto,

que esse fenômeno não é esperado – e, em algumas vezes, não é bem recebido – nos diversos

usos especializados da linguagem. Ortony (1993b [1979]), ao tratar dessa questão, comenta,

por exemplo, que, “para a visão não-construcionista155, […] metáforas caracterizam o discurso

retórico, e não o científico. Elas seriam um adorno impreciso e dispensável, conveniente aos

propósitos de políticos e de poetas, mas não aos propósitos dos cientistas”156 (p. 03). Pode se

concluir, nesse sentido, que o frame mais prototípico dos gêneros pertinentes a esses domínios

se constrói sobre a expectativa de que os respectivos textos estariam livres da ocorrência de

metáforas157. No entanto, pelo que a teoria conceptual alega (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002

155 Não-construcionismo é uma postura científica e filosófica que se contrapõe ao construcionismo, uma 
concepção filosófica, cuja origem remete às obras de Wilhelm Kamlah (1905–1976) e Paul Lorenzen (1915–
1994) da década de 1960 e que dá ênfase à participação particular do observador no processo de construção 
do conhecimento (cf. BURR, 1995).

156 [To the nonconstructivist position, (…) metaphors characterizes rhetoric, not scientific discourse. They are 
vague, inessential frills, appropriate for the purposes of politicians and poets, but not for those of scientists.]

157 Em nenhum momento deste trabalho, propõe-se um retorno à visão tradicional da metáfora, que restringem 
esse fenômeno aos domínios da poesia e da retórica, como sendo um desvio ou ornamento de linguagem. 
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[1980]; LAKOFF, 1993), nem o discurso científico e nem qualquer outro domínio discursivo

– seja ele especializado ou não – estão totalmente isentos de alguma linguagem metafórica.

Um esclarecimento que deve ser feito nesse caso, então, é que, na caracterização espontânea

de gêneros especializados, a eventual linguagem metafórica presente nos respectivos textos

não deveria poder ser reconhecida como tal.

Com efeito, diferentemente do que acontece, por exemplo, no discurso literário, o que

se espera é que as metáforas que eventualmente ocorrem em textos especializados – técnicos,

acadêmicos, científicos etc. – sejam suficientemente automáticas, a ponto de não chegarem a

ser percebidas como tais (pelo menos, não de uma forma imediata ou muito frequentemente);

e, tampouco, que sejam abstraídas, ao frame dos seus gêneros, como sendo algo prototípico

seu. Considerem-se, outra vez, as expressões metafóricas identificadas nos trechos das bulas

de medicamento e do resumo de artigo científico, em (21) a (25), acima. Partindo-se do ponto

de vista da abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993),

não deve nos surpreender mais o fato de elas estarem lá. No entanto, seria muito estranho que

elas fossem muito salientes ou transparentes. Recursos de ativação de metaforicidade não são

um componente comum nesses tipos de discurso. Portanto, metáforas – muito fáceis de serem

reconhecidas como tais, aliás – não deveriam servir para os caracterizar.

Essa primeira reflexão a respeito da possibilidade de se caracterizarem – e, em última

análise, se organizarem cognitivamente – os tipos de discurso em função da metaforicidade da

eventual linguagem metafórica presente nos respectivos discursos parece servir de indicativo

para alguma relação (determinante) entre os gêneros e a natureza das metáforas. Essa relação,

conforme está explicada aqui, se dá para além do nível essencialmente linguístico e acarreta

uma certa dependência de base cognitiva. De fato, até onde pode se supor, uma caracterização

espontânea dos gêneros não se alicerçaria na ocorrência real de expressões metafóricas nos

discursos, senão no nosso reconhecimento dessas expressões como sendo metafóricas. Isso já

permite, inclusive, que se considerem outras relações possíveis entre os dois fenômenos em

questão, que envolveriam, por sua vez, os efeitos do nosso conhecimento dos gêneros sobre a

metaforicidade da linguagem metafórica que produzimos e que interpretamos nos diferentes

eventos de uso da linguagem. Discute-se essa possibilidade na próxima seção.

Deve se reiterar, nesse caso, o compromisso cognitivo da abordagem conceptual da metáfora (cf. LAKOFF, 
1990) de que a metáfora está em todas as dimensões do pensamento e da linguagem e, portanto, pode estar 
presente em quaisquer domínios discursivos.
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4.3 A METAFORICIDADE EM FUNÇÃO DO GÊNERO

Pelo que se demonstrou na seção anterior, uma relação plausível entre os gêneros e a

linguagem metafórica presente nos respectivos textos ficaria por conta da possibilidade de se

caracterizarem os tipos de discurso em função do grau mais prototípico da sua metaforicidade.

Outro meio de se articularem esses dois fenômenos – que segue a direção inversa, porém, não

contraditória – seria se admitir que os gêneros discursivos teriam, também, alguma influência

sobre algum aspecto da natureza das metáforas. Conforme este trabalho propõe, esse aspecto

tem a ver, justamente, com a sua metaforicidade. De fato, a partir de uma discussão conduzida

em outro momento (cf. capítulo 3 deste trabalho), entende-se a metaforicidade da linguagem

metafórica como sendo uma propriedade tanto cognitiva quanto discursiva sua, dependente do

contexto em que elas ocorrem (cf., principalmente, GOATLY, 1997; MÜLLER, 2008). Sendo

assim, a possibilidade de se reconhecerem como tais as eventuais metáforas presentes em um

dado texto se determinaria, sobretudo, em virtude das particularidades – textuais e contextuais

– que marcam a sua ocorrência. Com a intenção de se dar conta dessas particularidades, lança-

se mão, neste momento, da noção de gênero discursivo.

De acordo com o que tem se assumido desde, pelo menos, as observações feitas por

Bakhtin (2003 [1953]) acerca do uso da linguagem, em meados do século XX, a essência dos

gêneros está definida por estruturas discursivas profundamente convencionalizadas. Por conta

disso, conforme reitera Bhatia (2004), essas estruturas estão identificadas com formas textuais

suficientemente estáveis, “impondo restrições em relação ao emprego de recursos gramaticais

e lexicais, bem como de recursos discursivos”158 (p. 23). Pode se argumentar, portanto, que os

gêneros se sustentam como tais, na medida em que supõem algum grau de regularidade no

que se refere, dentre outras coisas, às formas linguísticas que tradicionalmente adquirem. Faz

sentido se argumentar, então, que as convenções que estruturam o grosso dos gêneros também

recaem, em algum momento, sobre as eventuais metáforas dos seus textos.

Algo que já se sabe, por exemplo, é que as convenções que orientam a realização dos

gêneros, de fato, não conseguem restringir a ocorrência de metáforas. Porque constituem um

fenômeno fundamental do nosso pensamento, insiste-se que as metáforas são onipresentes (cf.

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]) e podem ocorrer, por via de regra, em qualquer tipo de

discurso. Entretanto, se for considerada a natureza da linguagem metafórica presente nesses

158 [(Genres) give rise to stable structural forms by imposing constrains on the use of lexica-grammatical as well
as discoursal resources.]
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discursos  – em vez somente da sua ocorrência (oposta à sua ausência) –, observa-se que ela

não se comporta da mesma maneira em todos os gêneros. A fim de se ilustrar essa variação,

analisem-se as expressões metafóricas usadas no soneto Oficina irritada (ANDRADE, 1995,

p. 42), reproduzido em (26), abaixo, que constitui um tipo de discurso fortemente engessado,

cujas propriedades, sobretudo, textuais são bastante rígidas.

(26) Eu quero compor um soneto duro

como poeta algum ousara escrever.

Eu quero pintar um soneto escuro,

seco, abafado, difícil de ler.

Quero que meu soneto, no futuro,

não desperte em ninguém nenhum prazer.

E que, no seu maligno ar imaturo,

ao mesmo tempo saiba ser, não ser.

Esse meu verbo antipático e impuro

há de pungir, há de fazer sofrer,

tendão de Vênus sob o pedicuro.

Ninguém o lembrará: tiro no muro,

cão mijando no caos, enquanto Arcturo,

claro enigma, se deixa surpreender.

A ocorrência de metáforas em (26) (ANDRADE, 1995, p. 42) é bastante significativa.

Identifica-se uma ou mais expressões metafóricas em treze dos seus quatorze versos. Muitas

delas tomam o domínio TEXTO ou, mais exatamente, SONETO como alvo e o conceptualizam

de muitas maneiras diferentes: em termos de um objeto físico (“compor um soneto  duro” e

“[meu verbo] há de pungir); em termos de um cômodo (“soneto escuro, seco, abafado”); em

termos de uma obra de arte plástica (“quero pintar um soneto”); e em termos de pessoa (“seu

maligno ar imaturo”, “que [meu soneto] saiba ser” e “meu verbo antipático”). A concepção de

texto, nesse poema (loc. cit.), se estrutura, ainda, na base de outras imagens circunstanciais,

com uma carga figurativa muito particular, tais como o “tendão de Vênus sob o pedicuro”, um

“tiro no muro” e um “cão mijando no caos”. Finalmente, na última estrofe, enuncia-se, como
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epíteto de Arcturo159, a expressão “claro enigma”, que atualiza uma combinação de metáforas

que compreende os mapeamentos EVENTOS SÃO OBJETOS (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002

[1980]) e CONHECER É VER (cf. SWEETSER, 1990). Pelo raciocínio que tais mapeamentos

representam aqui, pode se entender que a resolução de um jogo de adivinhação se daria por

meio da sua visibilidade (metafórica) enquanto uma entidade física.

As anotações a respeito da linguagem metafórica em (26) (ANDRADE, 1995, p. 42)

poderiam render mais linhas. Porém, o que torna o soneto Oficina irritada (loc. cit.) relevante

para esta discussão não é tanto a sua alta densidade metafórica. Afinal de contas, até onde se

sabe, diversos gêneros – que sequer pertencem ao discurso literário – poderiam consentir com

uma ocorrência igualmente considerável de metáforas. Interessa, na verdade, o fato de muitas

das suas expressões metafóricas constituírem, elas mesmas, recursos positivos de ativação da

sua metaforicidade e, por conta isso, terem grandes chances de serem reconhecidas como tais.

Grande parte dessas expressões é evidentemente inédita, e algumas delas têm a sua concepção

original no próprio poema de Andrade (loc. cit.) – como, por exemplo, as combinações “cão

mijando no caos” e “tendão de Vênus sob o pedicuro”. Isso bastaria para se argumentar que o

uso de certas metáforas, ao longo desse soneto (loc. cit.), não deve acontecer de uma maneira

automática. Pelo menos, não deve ser tão automático quanto o uso de expressões metafóricas

mais convencionalizadas, que também conceptualizam, por exemplo, textos em termos de um

objeto – tais como “um discurso afiado” ou “um texto denso”.

Chama-se uma atenção especial, ainda quanto a isso, para o oximoro160 “claro enigma”

(ANDRADE, 1995, p. 42). De acordo com Ritondale (2012), a natureza paradoxal desse tipo

de combinação lhe confere um sentido literal tão absurdo, que ela acaba forçando a atribuição

de um sentido figurado de modo quase inevitável. De fato, conceber Arcturo, enquanto estrela

(que possui o próprio brilho literal), como um enigma que, por sua vez, seria metaforicamente

claro parece supor uma equação semântica altamente imbricada. E, porque a sua interpretação

exige um olhar mais demorado – por parte de um leitor interessado, pelo menos –, suspeita-se

que a condição metafórica de “claro enigma” não deve passar despercebida. Outro texto que

daria testemunho da metaforicidade prototípica do discurso poético é o soneto Remissão, em

159 Na mitologia romana, Arcturo equivale ao personagem ateniense Icário, que, segundo a narrativa grega (cf. 
HIGINO, 1960 [c. 12 d.C.]), foi morto por pastores que acreditavam terem sido envenenados por ele. Ele 
teria, então, se transformado em estrela. Arcturo, uma estrela média alaranjada fria, é o corpo celeste mais 
brilhante (estrela α) da constelação de Boieiro no hemisfério celestial norte (cf. JANSEN, 2004).

160 Oximoro, termo derivado da palavra grega “oxymoron” (“oxys”, “aguçadamente”; “moros”, “néscio”) (cf. 
HARPER, 2016), é uma figura clássica de linguagem que consiste na combinação, em uma única unidade 
sintática, de dois conceitos que se contradizem mutuamente (cf. MOISÉS, 2004). Disso, resulta um terceiro 
conceito, cujo significado sempre depende da interpretação do leitor ou ouvinte.
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(27), abaixo, também da autoria de Andrade (1995, p. 17).

(27) Tua memória, pasto de poesia,

tua poesia, pasto dos vulgares,

vão se engastando numa coisa fria

a que tu chamas: vida, e seus pesares.

Mas, pesares de quê? Perguntaria,

se esse travo de angústia nos cantares,

se o que dorme na base da elegia

vai correndo e secando pelos ares,

e nada resta, mesmo, do que escreve

se te forçou ao exílio das palavras,

senão contentamento de escrever,

enquanto o tempo, em suas formas breves

ou longas, que sutil interpretavas,

se evapora no fundo do teu ser?

Em (27) (ANDRADE, 1995, p. 17), acima, também se identificam muitas expressões

motivadas metaforicamente. Nas primeiras linhas, “memória” e “poesia” são conceptualizadas

em termos do mesmo domínio-fonte ALIMENTO (“memória [é] pasto de poesia” e “poesia [é]

pasto dos vulgares”). Nessa estrofe, poesia também é entendida como algum ser vivo, que se

“alimenta” de memória. Tanto “memória” e “poesia” quanto “vida” e “pesares” são, por fim,

conceptualizados em termos de algum objeto físico, que, no caso das duas primeiras, pode ser

“engastado” e, no caso das duas últimas, possui alguma temperatura (“coisa fria […]: vida, e

seus pesares”). Ao longo dos versos seguintes, outras metáforas conceptuais dizem respeito

às: conceptualização de ESTADOS EMOCIONAIS quer seja em termos de alimento (“travo de

angústia”), quer seja em termos de um ser vivo (“o [sentimento] que dorme | vai correndo e

secando”); conceptualização de TEXTO em termos de uma construção ou prédio (“nas bases

da elegia”) e, também, de espaço (“te forçou ao exílio das palavras”); e conceptualização de

TEMPO ora em termos de um objeto (“o tempo, em suas formas breves e longas” e “que sutil

interpretavas), ora em termos de uma substância no interior do indivíduo, que é entendido, por

sua vez, como um recipiente (“se evapora no fundo do teu ser”).
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Da mesma maneira como acontece no poema Oficina irritada (ANDRADE, 1995, p.

42), em (26), muitas das expressões metafóricas em (27), acima, – tais como “memória, pasto

de poesia” e “poesia, pasto dos vulgares” – devem a sua origem ao soneto de Andrade (ibid.,

p. 17). Presume-se que o ineditismo dessas expressões implica uma atenção muito particular

em ambas a sua produção e a sua interpretação. Portanto, as chances de serem reconhecidas

como metafóricas devem ser muito maiores do que as de expressões metafóricas mais triviais,

licenciadas, inclusive, por mapeamentos que também conceptualizam conceitos abstratos (tais

como ideias e explicações) em termos de alimento (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]).

Compare-se, a título de exemplo, o quão automático deve ser o uso de expressões cotidianas,

tais como “engolir uma mentira”, “palavras doces” e “piada de mau gosto” – sobretudo, em

textos não literários –, com os esforços que marcam o uso de “memória, pasto de poesia” ou

“travo de angústia nos cantares” em um poema (ANDRADE, ibid.).

Analise-se, a título de comparação, a linguagem metafórica presente em outro tipo de

discurso: o resumo de artigo científico, tal como nos textos em (28) (MANFREDI et al., 2012,

p. 777) e (29) (KRAMER; KRUPEK, 2012, p. 647), abaixo. Deve se comentar que ambos

foram retirados de um periódico de ciências biológicas.

(28) Elevados tempos de tratamento e valores de pH intensificaram os efeitos da 

ultrassonificação. O tratamento ultrassônico melhorou as propriedades 

mecânicas do papel de forma semelhante ao refino em PFI, embora com menor

intensidade. […] Também foram investigados os impactos da adição de xilanas

na polpa. Os resultados indicaram que, mesmo com pequenas dosagens de 

xilanas (10 g/kg), foi possível aumentar significativamente a resistência 

mecânica do papel. Dosagens acima de 50 g/kg não são justificáveis. As 

tecnologias de ultrassonificação e adição de xilanas evidenciaram grande 

potencial técnico para melhorar a qualidade do papel reciclado.

(29) Com relação à origem, a maioria das espécies, tanto em riqueza quanto em 

abundância, é exótica. Os valores de riqueza, abundância, H' e equidade foram 

relativamente altos, enquanto que os de dominância e similaridade foram 

baixos. Apesar do alto valor de riqueza e diversidade, a alta frequência de 

poucas espécies e o baixo número de indivíduos por área amostrada têm 

colocado as praças públicas da área avaliada em condições ecológicas ainda 

longe das ideais. O alto número de espécies exóticas reflete, ainda, a falta de 
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interesse na conservação da flora regional.

Algo que chama a atenção nos resumos em (28) (MANFREDI et al., 2012, p. 777) e

(29) (KRAMER; KRUPEK, 2012, p. 647), acima, é a recorrência de expressões metafóricas –

bastante convencionalizadas, a propósito – que atualizam metáforas conceptuais identificadas

em outros exemplos anteriores, que são QUANTIDADE É TAMANHO e MAIS É PARA CIMA.

Pelo primeiro mapeamento, são licenciadas as expressões “menor intensidade”,  “pequenas

dosagens”, “aumentar a resistência mecânica” e “grande potencial técnico”, no texto em (28).

Licenciadas pela segunda metáfora, estão “elevados tempos de tratamento”, “dosagens acima

de 50 g/kg”, em (28); e “valores relativamente altos”, “[valores] foram baixos”, “alto valor de

riqueza”, “alta frequência de espécies”, “baixo número de indivíduos” e “o  alto número de

espécies”, em (29). Com efeito, a grande recorrência desses usos parece poder evidenciar a

convencionalidade e a sistematicidade dessas metáforas dentro dos domínios discursivos que

integram o campo das ciências e, em particular, o das ciências da saúde.

São identificadas muitas outras expressões metafóricas nos dois trechos reproduzidos

acima, das quais podem se mencionar, por exemplo, “impactos da adição de xilana”, “valores

de pH intensificaram os efeitos” e “melhorou […] com menor intensidade”, em (28), relativas

à conceptualização de EFEITO em termos de contato físico ou de força física (cf. LAKOFF;

JOHNSON, 2002 [1980]). Nessa metáfora, ações concretas, tais como a adição de xilena, são

entendidas como entidades físicas. A qualidade do efeito dessas ações sobre um determinado

fenômeno – que é, nesse caso, a polpa da massa de papel – acaba se estruturando com base na

qualidade de um certo contato (metafórico) entre ambos. E, em (29), por sua vez, atualizam a

metáfora conceptual CONDIÇÃO É LOCALIZAÇÃO (cf. GRADY, 1997) os usos metafóricos

em “têm colocado as praças […] em condições longe das ideais”. Essa metáfora poderia ser

explicada pela correlação entre a localização de algo e as condições que o afetam nesse lugar.

Sendo assim, a posição atual das praças públicas está metaforicamente distante do lugar onde

as condições lhe seriam supostamente as mais favoráveis.

Porque as expressões metafóricas identificadas em (28) (MANFREDI et al., 2012, p.

777) e (29) (KRAMER; KRUPEK, 2012, p. 647) constituem usos muito convencionalizados

– dentro e fora – do domínio discursivo das ciências biológicas, não seria absurdo se admitir,

então, que elas possam ocorrer de um modo realmente automático, tanto para quem as produz

quanto para quem tipicamente as interpreta. Além disso, não se encontram, nos seus contextos

de uso, outros recursos que se prestariam à ativação da sua metaforicidade. Portanto, espera-
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se que a ocorrência dessas metáforas passe, em geral, despercebida ao longo das atividades de

escrita e leitura – mais prototípicas, pelo menos – desses textos.

Pelo que essa análise simples da linguagem metafórica identificada em (26) a (29) já

sugere, determinados tipos de discurso tendem, de fato, a ser relativamente mais tolerantes do

que outros à possibilidade de as suas metáforas serem reconhecidas. Observa-se, por exemplo,

que, enquanto sonetos (e capas de revista) normalmente acomodam, junto às suas expressões

metafóricas, recursos para a ativação da sua metaforicidade, resumos de artigo científico (e

bulas de medicamento) tipicamente não o fazem. O que se supõe, a partir dessa constatação, é

que haveria, na verdade, alguma relação de dependência entre a metaforicidade da linguagem

metafórica presente nesses (e em tantos outros) tipos de discurso e os gêneros com que eles se

identificam. Uma explicação para isso seria a de que a ocorrência de recursos de ativação de

metaforicidade se determinaria, em grande medida, em função do conjunto total de aspectos –

textuais e contextuais – típicos do seu contexto. Em outras palavras, entende-se que, em geral,

a possibilidade de reconhecimento das metáforas em um dado tipo de discurso não deve ser

resultado de aspectos isolados da sua estrutura – tais como a ocorrência real de metáforas nos

textos –, senão de propriedades relativas ao seu gênero como um todo. Sendo assim, poderia

se arriscar o postulado de que a metaforicidade constitui, pois, um aspecto que emerge antes

do gênero discursivo do que da linguagem metafórica em si.

Com base em observações feitas por Fillmore (1982), sabe-se que o reconhecimento

de um texto qualquer como sendo, por exemplo, uma lenda popular, um contrato de trabalho

ou um obituário evoca um sistema abstrato de expectativas – isto é, o frame do seu gênero –

relativas às propriedades que são tipicamente associadas a ele. Essas propriedades se referem,

dentre outras coisas, à atividade (social) em que esse texto é evocado, aos usuários desse texto

(quem o pronuncia/escreve e quem o ouve/lê) e aos propósitos a que ele se propõe. Além de

aspectos contextuais, o frame de cada gênero traz consigo, ainda, informações que têm a ver

com as estruturas convencionais e, em algum sentido, naturais do texto em si, tais como a sua

forma, o seu estilo e o seu conteúdo. É razoável se supor, portanto, que o uso desse sistema de

expectativas, que define cada gênero, também recaia sobre a ocorrência – aparente, diga-se de

passagem – de metáforas. Sustenta-se, aqui, que a metaforicidade seria fundamental para que

essas expectativas, em particular, fossem devidamente atendidas.

Apesar da afirmação definitiva de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) de que as metáforas

são inevitáveis e onipresentes, em ambos o pensamento e a linguagem, é compreensível o fato

de que, do ponto de vista do falante comum, alguns gêneros – especialmente, os pertinentes
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ao discurso literário – sejam (muito) mais propensos à ocorrência de metáforas do que outros

(cf. KÖVECSES, 2010). A opinião geral ainda é a de que certos tipos de discurso – tais como

os relativos aos discursos técnico e científico –, seriam (ou deveriam ser), em grande medida,

imunes a alguma linguagem metafórica (cf. ORTONY, 1993 [1979]). Esses juízos, de fato,

poderiam se confirmar – e eles geralmente se confirmam – quando, por exemplo, uma leitura

interessada de um poema é capaz de identificar muitas e diversas metáforas nas suas linhas.

Eles se confirmam, também, quando nenhuma ou poucas metáforas são reconhecidas em um

resumo de artigo científico – lido com os propósitos que o seu gênero supõe –, mesmo que o

seu texto encerre tantas expressões metafóricas quanto o poema.

Uma explicação para isso seria a de que, visto que algumas expressões metafóricas – a

maioria delas, segundo defendem Lakoff e Johnson (2002 [1980]) – são usadas (produzidas e

interpretadas) de modo automático, sem recursos para a sua ativação, elas geralmente passam

despercebidas aos olhos do falante comum. Esse seria o caso das metáforas mais prováveis de

ocorrerem em bulas de medicamento, artigos científicos161, contratos  de trabalho, por exem-

plo, em que o seu reconhecimento não teria, por via de regra, quaisquer funções especiais. Já,

em um poema ou um anúncio publicitário, em que, em princípio, se espera a ocorrência de

alguma ou muitas metáforas, é realmente aceitável que elas sejam tão salientes, a ponto de

poderem ser reconhecidas como tais. Ou seja, do ponto de vista do senso comum, o fato de

existirem ou de  não existirem metáforas em um determinado tipo de discurso teria a ver,

essencialmente, com a possibilidade de essas expressões poderem ser reconhecidas (ou não)

nos respectivos textos. O que condicionaria essa possibilidade seria, conforme este trabalho

tem argumentado, as expectativas evocadas pelo frame do seu gênero.

Se, por exemplo, o nosso frame de um gênero qualquer – o de bula de medicamento,

digamos –, tipicamente evoca a ocorrência de nenhuma ou poucas metáforas nos seus textos,

é provável que a possibilidade de reconhecimento das suas eventuais expressões metafóricas

como tais tenha sido, na maioria das vezes, muito pequena. No que se refere à produção, o uso

do frame de bula de medicamento – ou de quaisquer gêneros, de fato – não consegue impor

grandes restrições sobre a ocorrência real de metáforas, afinal de contas, elas são inevitáveis,

onipresentes e, principalmente, inconscientes (cf. LAKOFF; JOHNSON 2002 [1980]). Apesar

disso, esse frame restringe, de alguma maneira, a ocorrência de recursos para a ativação da

metaforicidade dessas metáforas. Isso o é, porque as expectativas que esse  frame (de bula)

161 Por exemplo, o estudo de Cerdera (2002) sobre metáforas em artigos científicos primários em inglês, na área
de química, mostra uma forte presença de metáforas ontológicas – tais como o termo “bond” (“ligação”), 
para explicar as forças de atração molecular –, cuja alta convencionalidade (logo, baixa reconhecibilidade) 
implica a solidificação de conceitos que contribuem para a reificação e criação das bases da própria ciência.
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evoca não dizem respeito à sua linguagem metafórica em si, senão ao reconhecimento dessa

linguagem como sendo, de fato, metafórica. Ou seja, o uso espontâneo – mesmo que eventual

–  de  expressões  metafóricas  (convencionalizadas,  pelo  menos)  nesses  textos  continuaria

invariavelmente acontecendo. O que estaria sendo controlado pelo frame desse gênero seria,

em última análise, a sua metaforicidade.

Por outro lado, se o frame de outro gênero – o de poema, por exemplo – prevê a ocor-

rência de alguma ou muitas metáforas nos respectivos textos, deve ser porque elas têm sido

tão frequentes e salientes nos eventos discursivos em que são evocados, que esse fenômeno

acabou configurando, cognitivamente, uma propriedade prototípica sua. Nesses casos, tanto o

uso efetivo de expressões metafóricas quanto a ativação e, portanto, o reconhecimento dessas

expressões poderiam satisfazer as nossas expectativas gerais quanto à ocorrência de metáforas

evocadas pelo  frame desse gênero. Com relação à produção, o  frame de poema permitiria,

ainda, que fossem explorados tantos recursos de ativação de metaforicidade – tais como jogos

de linguagem162, expressões inéditas, imagens, gestos etc. – quantos fossem oportunos ou, até

mesmo, necessários para se tornar, em alguma medida, reconhecível a linguagem metafórica

eventualmente presente nos seus textos. As expectativas referentes a um dado tipo de discurso

operariam, também, sobre o processo de compreensão: o frame do seu gênero poderia induzir,

de alguma forma, a nossa atenção para as suas metáforas163.

Algo importante de se observar aqui, a respeito da metaforicidade, é que, ao se tomar

essa propriedade como sendo algo típico (e não fundamental) do frame de algum gênero – por

exemplo, o de poema ou o de capa de revista –, entende-se a relação entre ambos como não

sendo absolutamente necessária. Em outras palavras, a ocorrência de metáforas reconhecíveis

como tais constituiria, em geral, uma característica prototípica dos discursos referentes àquele

gênero; contudo, não seria imprescindível a eles. (Não se ignora, por exemplo, a possibilidade

de existirem poemas que não apresentam uma metáfora sequer em toda a sua extensão164.)

Reconhece-se, por exemplo, que a ocorrência de metáforas inéditas, tais como as identificadas

162 Por jogos de linguagem, este trabalho entende, grosso modo, os usos metalinguísticas da linguagem, isto é, 
as práticas linguísticas que se voltam a si próprias e que refletem os acordos a respeito das suas palavras, 
conceitos e noções, bem como as relações pertinentes a ela. Essa explicação se difere, em grande medida, da 
noção de jogo de linguagem enquanto um conceito filosófico, que se refere, nesse caso, a quaisquer práticas 
sociais mediadas pelo uso da linguagem (cf., principalmente, WITTGENSTEIN, 2014 [1953]).

163 Em um experimento sobre a atenção para metáforas, Steen (1994) verificou, por exemplo, que os 
informantes prestavam mais atenção nas expressões metafóricas presentes em textos que julgavam literários 
do que em expressões semelhantes presentes em textos que julgavam pertencer ao discurso jornalístico.

164 Retome-se, aqui, a observação feita neste trabalho (cf. página 44) a respeito dos poemas concretos. Apesar 
de, geralmente, não apresentem versos ou estrofes, que possam dar suporte a expressões metafóricas – algo 
que constitui uma característica supostamente prototípica do gênero poema –, eles continuam podendo ser 
identificados como sendo poemas.
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nos sonetos em (26) e (27) (cf. ANDRADE, 1995) – que, por via de regra, são mais fáceis de

serem reconhecidas como tais –, seja mais usual nesse gênero do que em gêneros pertinentes a

domínios discursivos acadêmicos, científicos ou técnicos, na medida em que elas seriam mais

coerentes com as expectativas evocadas pelo seu frame. No entanto, Kövecses (2010) observa

que metáforas convencionais são tão comuns na literatura quanto metáforas inéditas. Segundo

esse autor (ibid.), “uma das descobertas mais surpreendentes da linguística cognitiva quanto à

linguagem poética é a de que a maior parte dela está ancorada em metáforas convencionais”165

(p. 50). Isso pode ser verificado nas duas primeiras estrofes de um soneto de Glauco Mattoso

(2003b), Conto podado, reproduzidas em (30), abaixo.

(30) O velho jardineiro fora escravo. | É livre, todavia, enquanto lida | com rosa, 

girassol ou margarida, | hortênsia, lírio, dália, trevo ou cravo. || Entrou de seus 

decênios já no oitavo. | Não tem nenhum desejo mais na vida | exceto uma área 

verde ver florida. | Mas donos só cochicham seu conchavo.

A primeira metáfora que pode ser identificado no trecho em (30) (MATOSSO, 2013b),

em “lida com rosa, girassol ou margarida”, atualiza uma conceptualização de TRABALHO em

termos de guerra, que decorreria, por sua vez, de um entendimento das tarefas profissionais do

jardineiro – a poda, a rega das flores, a adubação etc. – como sendo batalhas. Para ter sucesso

na execução do seu trabalho, então, ele precisa (metaforicamente) triunfar sobre essas tarefas.

As expressões seguintes – “entrou de seus decênios já no oitavo”, que atualizam a metáfora A

VIDA É UM RECIPIENTE (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]) – se baseiam na noção de

que as etapas da vida (ou seja, os decênios) seriam como quartos ou cômodos. Envelhecer,

nesse caso, significa (metaforicamente) sair do cômodo atual e entrar no próximo. Finalmente,

cita-se a expressão “[o jardineiro] não tem nenhum desejo mais na vida”, que está licenciada

pela metáfora conceptual ESTADOS EMOCIONAIS SÃO OBJETOS e reflete o entendimento de

que o desejo seria uma entidade física que podemos possuir.

As expressões metafóricas identificadas em (30) (MATOSSO, 2013b) constituem usos

muito comuns em português (do Brasil, pelo menos) (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS, et al.,

2009). Não seria muito surpreendente, portanto, que elas passassem despercebidas – enquanto

metáforas – aos olhos de um falante comum, inserido em um contexto geral de uso. Além do

165 [One of the startling discoveries of work on poetic language by cognitive linguists is the recognition that 
most poetic language is based on conventional, ordinary metaphors.]
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mais, não existem, no trecho específico em (30), outros recursos decisivos para a ativação da

sua metaforicidade, senão, talvez, o fato de o texto em que essas metáforas são usadas poder

ser identificado, desde antes da sua leitura, como sendo um soneto. Na verdade, não se duvida

que, a depender das circunstâncias de produção e de compreensão desse texto, tais expressões

fossem eventualmente reconhecidas como metafóricas – mesmo que em medidas diferentes.

Uma leitura realmente interessada desse soneto de Mattoso (2003b), que evocasse, nesse caso,

as expectativas relativas ao seu gênero – poderia, de alguma maneira, mobilizar os sentidos

básicos de “lidar” e “entrar”, por exemplo, colocando em evidência a figuratividade desses

usos e, com isso, alterando a sua metaforicidade.

O argumento que se quer defender aqui, em última análise, é o de que seria o gênero,

como um todo, um dos fatores, dentre outros, responsáveis por determinar a metaforicidade

da linguagem metafórica. Por um lado, o uso do frame de um dado tipo de discurso regularia a

ocorrência de recursos que poderiam – ou, no caso de certos gêneros, deveriam – ativar as

eventuais expressões metafóricas presentes nos respectivos textos, aumentando, com isso, a

possibilidade do seu reconhecimento como tais. Por outro lado, as expectativas relativas aos

seus aspectos prototípicos, evocadas por esse frame, poderiam orientar (ou distrair) o foco da

nossa atenção para a ocorrência das suas eventuais expressões metafóricas. Em síntese, o que

se alega aqui é que o fato de identificarmos um texto qualquer como sendo um poema, uma

artigo de jornal, um artigo científico etc. – seja pelas razões que forem, ou pelos seus aspectos

textuais ou contextuais – parece poder condicionar, de algum modo, a nossa disposição para

ativarmos as suas metáforas, bem como para as enxergarmos como tais.

Esse raciocínio já permite se chegar a uma conclusão favorável quanto às prováveis

relações entre os gêneros e o aspecto da linguagem metafórica de que este trabalho se ocupa.

Com efeito, a discussão conduzida nesta parte do presente capítulo reforça a plausibilidade

dessas relações ao sugerir, como uma ampliação às reflexões feitas na seção anterior, que o

nosso conhecimento sobre cada gênero parece mesmo poder determinar, de alguma maneira, a

possibilidade de se reconhecerem como tais as metáforas presentes nos respectivos discursos.

Nas bases dessa reflexão, está o postulado de que a metaforicidade estaria condicionada não

apenas pela sua disposição nos sistemas linguístico e/ou conceptual, mas, acima de tudo, pelas

propriedades particulares que marcam o contexto de uso dessas metáforas (cf. GOATLY, 1997

MÜLLER, 2008). Uma vez que se entende que tais propriedades estariam contidas na noção

de gênero, admite-se que a possibilidade de reconhecimento das metáforas como tais poderia

ser mais sistematicamente analisada e explicada à luz desse fenômeno. Formula-se, por fim,
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que a metaforicidade constitui um aspecto antes do gênero do que da linguagem metafórica

em si. Ao longo das páginas seguintes, são exploradas algumas evidências empíricas capazes,

de, em articulação com a discussão teórico-argumentativa desenvolvida aqui, dar mais funda-

mentação às conclusões que este capítulo alcança.
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5 ANÁLISE DA METAFORICIDADE EM CORPORA

Acompanhando a exposição feita até este momento, já é possível se ter uma ideia – de

um ponto de vista teórico, pelo menos – de como se estabelecem e se organizam algumas das

possíveis relações determinantes entre os gêneros e a natureza da linguagem metafórica. Por

um lado, fica definido que a metaforicidade prototípica de certos tipos de discurso participaria

da formação do frame do seu gênero e serviria, portanto, à sua caracterização. Por outro, pode

se referir ao uso desse frame para se dar conta da possibilidade de se reconhecerem como tais

as metáforas presentes nos respectivos textos. Com a intenção de continuar a explorar as hipó-

teses que o norteiam – isto é, de que o gênero condicionaria a metaforicidade e de que esse

aspecto estaria por trás da nossa identificação cognitiva dos tipos de discurso –, este trabalho

pretende averiguar os princípios que motivariam essa determinação mútua. Uma maneira de

investigar empiricamente, de que modo se dão as relações entre a natureza das metáforas e os

gêneros seria avaliar o grau de metaforicidade da linguagem figurada eventualmente presente

em diferentes tipos de discurso (cf. MÜLLER, 2008) e descrever e analisar os aspectos desses

gêneros que, de alguma forma, estariam afetando essa propriedade.

Na tentativa de entender, portanto, que razões seriam responsáveis pelas relações que

parecem se estabelecer entre os tipos de discurso e a natureza das metáforas, esta investigação

se lança, a partir deste capítulo, à análise da metaforicidade em diferentes corpora, com base

nos diversos aspectos que definem os seus gêneros. Isso permite se esclarecer, principalmente,

de que maneira o frame de um dado gênero poderia intervir na possibilidade de ativarmos e de

reconhecermos a linguagem metafórica nos respectivos textos. Esta análise é conduzida, em

um primeiro momento, pela construção e pela descrição dos seus corpora. A seguir, são feitas

a identificação das expressões metafóricas nos textos e a aferição da sua metaforicidade. Por

fim, procede-se à comparação da metaforicidade entre os diferentes corpora, em função das

propriedades típicas que distinguem os seus gêneros – relativas, aliás, aos seus propósitos, aos

seus participantes e às suas expectativas, às práticas em que se realizam, e aos aspectos do seu

produto. Além do mais, a título de complementação, é realizada uma sondagem que interroga

falantes comuns acerca das suas expectativas quanto à ocorrência de metáforas nos domínios

discursivos e tipos de texto que são abordados nesta análise.
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5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A análise proposta aqui se cumpre, conforme mencionado acima, pela comparação do

grau de metaforicidade mais prototípico entre corpora pertinentes a diferentes gêneros. De um

ponto de vista metodológico, isso implica, basicamente, o cumprimento regular de parâmetros

para: a seleção de textos para os corpora e a análise dos respectivos gêneros; a identificação

das expressões metafóricas nesses textos e a avaliação da sua metaforicidade; e, a título de

complementação, o reconhecimento das expectativas de falantes quanto à ocorrência de metá-

foras nesses gêneros. Esses parâmetros são descritos a partir de agora.  

5.1.1 Construção dos corpora

Para realizar a sua análise, este trabalho recorre a uma variedade razoável de corpora

que estejam identificados com um gênero distinguível dos demais. Com relação à construção

desses corpora, em particular, são levados em consideração critérios de representatividade166

elencados por Biber (1993). Esses critérios dizem respeito, basicamente, aos tipos de texto ou

de discurso que deverão ser contemplados; ao número de textos necessários para se obterem

resultados com algum grau de generalização; e, por fim, aos parâmetros para a sua seleção.

Nesta seção, são apresentados os detalhes dessa seleção.

No que se refere ao tipo, são selecionados, para esta análise, textos identificados com

gêneros minimamente convencionalizados, vinculados a domínios discursivos comuns da vida

social e cultural ocidental. Eles são: o soneto, pertinente ao discurso literário; a bula de medi-

camento, pertinente ao discurso técnico-científico; o resumo de artigo científico, ao discurso

acadêmico-científico; e a capa de revista, ao discurso de mídia. Por serem muito presentes,

pode se confiar que esses gêneros possuam propriedades estruturais – textuais e contextuais –

muito estáveis (cf. BHATIA, 2004). Isso permite se fazerem previsões e generalizações sobre

aspectos específicos seus, relativos, inclusive, à sua linguagem mais prototípica. Sendo assim,

a primeira premissa que fundamenta a escolha dos gêneros feita aqui é a de que eles poderiam

ser comparados entre si em função, também, da natureza da linguagem metafórica típica dos

seus textos. Além dessa, outra razão que motiva essa escolha – e que está diretamente relacio-

166 Segundo as explicações de Biber (1993), a representatividade de um corpus se refere à quantidade mínima 
de unidades (no caso desta análise, de textos) que uma amostra (ou seja, o corpus) precisa ter para conseguir 
incluir a maior extensão possível de variabilidade da sua população (ou seja, do gênero desses textos).
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nada com a hipótese aqui explorada – é o fato de que a ocorrência (ou ausência) aparente de

metáforas (do ponto de vista do falante comum), ou, ainda, um grau muito alto ou muito baixo

de metaforicidade nesses tipos de discurso, parece constituir um fator crucial para a identifica-

ção do seu gênero. Gêneros em que o reconhecimento (ou não) da sua eventual linguagem

metafórica não é algo característico ou saliente – como, por  exemplo, editoriais de jornal ou

conversas orais cotidianas – seriam menos proveitosos para esta análise.

Em relação ao número, cada um dos corpora é composto de oito textos do seu gênero.

Visto que a análise proposta neste trabalho se ocupa, basicamente, da dimensão qualitativa das

metáforas no discurso – mais do que da sua dimensão quantitativa (cf. por exemplo, BERBER

SARDINHA, 2011) –, esta análise se debruça sobre um número não exaustivo de textos. No

entanto, prevalece a regra de que todos eles deveriam conter uma expressão metafórica, pelo

menos, na sua extensão. Esse critério se justifica pelo fato de que, porque esta análise incide

sobre a natureza da linguagem metafórica presente nos gêneros em questão, a ocorrência de

alguma metáfora nos textos constitui uma condição sine qua non.

Outros dois critérios que esta análise observa, quanto à seleção dos seus textos, são:

(i) todos eles devem ter sido escritos, originalmente, em língua portuguesa (do Brasil); e (ii) a

sua estrutura formal deve atender, em grande medida, à descrição mais convencional dos seus

gêneros167. Além do mais, na tentativa de se condicionar todos os corpora a um tema comum,

optou-se por textos que tratassem de questões pertinentes ao meio ambiente (ou à natureza, no

caso específico dos sonetos) ou à saúde humana. O critério de se ancorarem os corpora a uma

mesma temática – nesse caso, o “discurso verde”168 [green discourse] (cf. MANSVELT, 2011)

e o “paradigma da vida saudável”169 [health lifestyle paradigm] (cf. COCKERHAM, 2005) –

está fundamentado no argumento de que isso autorizaria a comparação dos textos em função,

por exemplo, dos domínios conceptuais que recrutam.

167 É importante observar que a identificação dos textos abordados aqui com os respectivos gêneros é uma 
determinação de ordem pessoal. Ela está fundamentada tanto no conhecimento tácito do autor deste trabalho 
(enquanto membro da comunidade discursiva que compartilha dos seus frames) a respeito desses tipos de 
discurso quanto na comparação das características observáveis dos textos com as descrições dos gêneros 
encontradas na literatura geral (cf., principalmente, MOISÉS, 2004, sobre sonetos; BRASIL, 2009b, sobre 
bulas de medicamento; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a, sobre resumos de
artigo científico; e MCLOUGHLIN, 2000, sobre capas de revista).

168 Esse é um discurso político-econômico, pautado no cientificismo, que prega o combate à industrialização, a 
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de economias sustentáveis (cf. MANSVELT, 2011).

169 Esse é um discurso sociologizante, que promove a escolha de padrões de comportamento considerados 
positivos à saúde, feita pelo indivíduo com base na sua situação socioeconômica (cf. COCKERHAM, 2005).
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Quanto à escolha dos sonetos, em particular, esta análise reúne textos (cf. Anexo A) de

quatro escritores brasileiros, consagrados pelo cânone literário, que são Carlos Drummond de

Andrade (1902–1987), Glauco Mattoso (1951–), Manuel Bandeira (1886–1968) e Vinícius de

Moraes (1913–1980). A reputação desses autores pode ser atestada pela frequência com que

são citados em manuais, trabalhos acadêmicos e ensaios de literatura (cf., por exemplo, BOSI,

2006, CÂNDIDO, 2007; SOUSA, 2010). Para a seleção das bulas, está estabelecido que todas

(cf. Anexo B) deveriam ser textos direcionados ao paciente – em vez de bulas direcionadas ao

profissional de saúde – e ser de medicamentos de venda livre, ou seja, cuja comercialização é

isenta da apresentação de prescrição médica (cf. BRASIL, 2003). Com relação aos resumos

de artigo científico, são selecionados textos (cf. Anexo C) derivados de periódicos indexados

e de acesso livre, na página virtual na internet, da coleção Scientific electronic library online

(FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DE SÃO PAULO et al., 2016). Quanto à escolha

das capas de revista, optou-se por textos (cf. Anexo D) vinculados a revistas de escopo geral e

de distribuição semanal. Mais especificamente, as capas foram retiradas de edições de uma

das três revistas gerais mais lidas no Brasil (cf. BRASIL, 2014b) – que são as revistas Veja

(Editora Abril), Época (Editora Globo) e IstoÉ (Editora Três).

A parte da análise que se ocupa da descrição e da análise dos gêneros desses corpora

se debruça sobre aspectos discursivos pertinentes a diferentes elementos seus. Essa parte dá

conta, em um primeiro momento, do arranjo contextual em que cada tipo de discurso mais

comumente se realiza e, em seguida, do plano textual e cotextual – isto é, do produto – da sua

estrutura mais prototípica (cf. BHATIA, 2002, 2004). Para a primeira etapa, são consideradas

as propriedades externas ao produto (cf., basicamente, BHATIA, 2002, 2004; STEEN, 2011a),

que integram o todo do evento discursivo. Essas propriedades são

(i) o domínio discursivo a que esses gêneros pertencem (se científico, político, 

literário etc.), incluindo normas e valores sociais associados a eles;

(ii) os seus propósitos institucionais mais gerais, relativos ao domínio discursivo a 

que esses gêneros pertencem;

(iii) as práticas sociais em que esses gêneros são evocados (mais exatamente, o 

arranjo espaciotemporal em que se realizam); e

(iv) os seus participantes mais comuns (mais exatamente, os seus papéis na 

realização desses gêneros e as relações entre eles).
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No que se refere ao produto de cada gênero, por sua vez, os aspectos discursivos (cf.,

principalmente, STEEN, 1999, 2011a) que são abordados correspondem a

(i) o canal pelo qual esses textos são geralmente comunicados (se oral ou escrito, 

se presencial ou por meio de alguma mídia impressa ou digital etc.);

(ii) as modalidades que integram os textos (se verbais, pictóricas, sonoras etc.);

(iii) a forma em que esses textos geralmente se apresentam (se em prosa ou em 

verso, por exemplo), incluindo as partes que compõem a sua estrutura;

(iv) o seu conteúdo mais prototípico (se ficcional ou real, por exemplo), incluindo 

temáticas e assuntos característicos;

(v) o tipo170 que identifica esses textos (se narrativo, descritivo, expositivo etc.); e

(vi) as suas funções171 mais específicas (se emotiva, denotativa, conativa etc.); e

(vii) o seu registro mais prototípico (se formal ou informal, por exemplo), incluindo 

normas e variedades relativas a região, período, suporte etc.

5.1.2 Aferição da metaforicidade 

No que diz respeito à aferição da metaforicidade da linguagem metafórica presente nos

corpora analisados aqui, é feito, antes de mais nada, o levantamento da ocorrência de palavras

usadas metaforicamente nos respectivos textos. A fim de se proceder de forma sistemática ao

longo de toda a análise, este trabalho lança mão de um paradigma único de identificação, que

é o “procedimento de identificação de metáforas VU” [metaphor identification procedure VU]

no discurso (cf. STEEN et al., 2010, p. 25). Em uma tentativa de mitigar as inconstâncias e

divergências na identificação de expressões metafóricas – decorrentes da subjetividade que

170 Segundo Werlich (1976), são cinco os principais tipos textuais: o narrativo, o descritivo, o expositivo, o 
argumentativo e o injuntivo (ou imperativo), que, a propósito, podem ser comparados, respectivamente, com
as sequências textuais elencadas por Adam (2011 [1993]): a narrativa, a descritiva, a explicativa, a 
argumentativa e a dialógica. Esses tipos ou sequências se definem pela natureza linguística (aspectos 
lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas) da sua composição.

171 Jakobson (2008 [1960]), por exemplo, aponta seis funções básicas para a linguagem: emotiva ou expressiva, 
referencial ou denotativa, apelativa ou conativa, fática ou de contato, poética e a metalinguística. Elas se 
definem em função do foco da comunicação, que pode incidir sobre o remetente, o contexto, o destinatário, 
o canal, a mensagem ou o código, respectivamente. Halliday (1976 [1970]), por sua vez, abrevia em três as 
funções da linguagem: ideacional, quando se volta à representação das experiências do falante; interpessoal, 
quando se volta à expressão de relações sociais; e textual, quando estabelece vínculos com ela mesma.
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pode permear a percepção particular do analista (ou dos analistas) –, esse procedimento fixa,

em linhas gerais, as seguintes diretrizes (ibid., p. 25-26, tradução minha):

(i) encontre palavras usadas metaforicamente no discurso, analisando o texto 

palavra por palavra;

(ii) quando uma palavra é usada indiretamente, e o seu uso pode ser explicado por 

um mapeamento entre domínios a partir de um sentido mais básico172 seu, 

marque essa palavra como metáfora;

(iii) quando uma palavra é usada diretamente, e o seu uso pode ser explicado por 

um mapeamento entre domínios relacionado ao referente ou ao tópico mais 

básicos do texto, marque a palavra como metáfora direta;

(iv) quando uma palavra é usada com função de substituição léxico-gramatical 

(como, por exemplo, pronomes pessoais de terceira pessoa), ou quando ocorre 

uma elipse em algum tipo de coordenação, e quando essa substituição ou elipse

retomam um sentido direto ou indireto que pode ser explicado por um 

mapeamento entre domínios a partir de um sentido, referente ou tópico mais 

básico, marque a substituição ou elipse como metáfora implícita;

(v) quando uma palavra é usada para indicar um mapeamento entre domínios, 

marque essa palavra como sinalizador de metáfora; e

(vi) quando uma palavra composta é inédita, examine as suas partes de forma 

independente, de acordo com as etapas em (i) a (v).

É importante se comentar, sobre esse procedimento de identificação (cf. STEEN et al.,

2010), que ele se ocupa somente das metáforas na sua dimensão linguística e não se presta,

em momento algum, à determinação das metáforas conceptuais que estariam licenciando tais

expressões173. Além do mais, ele não serve para se explicar de que maneira os falantes de uma

172 Por sentido básico, entende-se, aqui, o sentido mais concreto, mais corpóreo, mais preciso ou mais antigo de 
um item lexical (cf. PRAGGLEJAZ, 2009 [2007]). Uma discussão mais aprofundada sobre essa questão é 
desenvolvida por Vereza (2007b). Pode se conhecer o sentido básico de um item lexical qualquer através de 
uma consulta simples em um dicionário geral da língua. No caso deste trabalho, são consultados, quando é 
necessário, o Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa (FERREIRA, 2004) e o Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa (HOUAISS et al., 2009).

173 Um método sistemático para se determinar o(s) mapeamento(s) por trás uma expressão metafórica qualquer 
está proposto por Steen (2011b). Este trabalho, no entanto, não se ocupa rigorosamente dessa tarefa.
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língua qualquer julgam se uma palavra está sendo usada metaforicamente. Na verdade, esse

procedimento (ibid.) se coloca como sendo uma ferramenta simples e objetiva de “análise de

grandes volumes de discurso em um corpus, com vistas a se compararem as propriedades e o

comportamento da linguagem metafórica entre gêneros ou entre falantes ou entre situações de

uso”174 (p. 20). A título de ilustração desse procedimento, acompanhe-se a análise da sentença

em (31), abaixo, copiada de uma bula de medicamento (TYLENOL®, 2014).

(31) Tylenol® […] diminui a sensibilidade para a dor.

A sentença em (31) descreve um dos efeitos esperados, no nosso corpo, da substância

química paracetamol, comercializada na forma do medicamento Tylenol® (2014). A análise

dessa sentença, nos moldes do procedimento de identificação apresentado acima (cf. STEEN

et al., 2010), leva à conclusão de que “diminui” e “para” poderiam ser marcadas como sendo

usadas metaforicamente. O uso de “diminuir”, em (31), se refere à atenuação da sensibilidade

à dor; porém, o sentido mais básico desse verbo é o de fazer ficarem menores as dimensões de

algum objeto (cf. HOUAISS et al., 2009). O sentido de “diminui”, nesse exemplo, poderia ser

explicado, então, em termos do mapeamento entre os domínios TAMANHO (de um objeto) e

INTENSIDADE (da sensibilidade à dor). Já o uso de “para”, aqui, denota um tipo de relação

entre a predisposição do nosso corpo para ser afetado por algum agente e esse agente – isto é,

a relação entre a sensibilidade e a dor. O sentido mais básico de “para”, porém, é o de indicar

a direção de um deslocamento (cf. HOUAISS et al., 2009). O sentido que “para” expressa em

(31) poderia ser explicado, por sua vez, pelo entendimento daquela predisposição como sendo

uma trajetória que se orienta na direção do agente (ou seja, da dor). Os demais itens ao longo

dessa sentença – “Tylenol®”, “a”, “sensibilidade”, “dor” –, cujos usos não implicam qualquer

mapeamento entre domínios, podem ser explicados pelos seus sentidos básicos.

Seguinte à identificação da linguagem metafórica nos corpora, procede-se à análise da

sua metaforicidade. Segundo Müller (2008), uma forma de se resolver essa questão seria pelo

levantamento de elementos textuais e cotextuais – tais como certas estratégias verbais, gestos,

imagens etc. – que se prestassem, nesses contextos, à ativação das suas metáforas. A partir de

uma equação direta, fica estabelecido, portanto, que, “quanto mais material for utilizado para

174 [(…) to analyze large chunks of discourse in a corpus in order to compare the properties and behaviour of 
groups of words related to metaphor across genres or speakers or situations of usage].



122

expressar a sua metaforicidade, mais saliente uma metáfora será para o ouvinte ou o leitor”175

(ibid., p. 202, grifo no original). Até onde se percebe, os parâmetros para esse tipo de análise

estão fixados, em grande medida, em julgamentos estimativo-dedutivos sobre tais elementos.

Apesar disso, é possível se prescrever um elenco de estratégias formalmente observáveis, que

seriam capazes de interferir, de algum modo sistemático, na possibilidade de reconhecimento

da linguagem metafórica presente em um dado texto. De fato, as eventuais listas de recursos

de ativação da metaforicidade que são encontrados nos (poucos) estudos voltados, especifica-

mente, para essa questão parecem ser pouco sistemáticas e/ou pouco consistentes entre si (cf.,

principalmente, STEEN, 2004; MÜLLER, 2008; KRENNMAYR, 2011). Sendo assim, com

base nesses estudos, este trabalho arrisca a proposta de um instrumento relativamente mais

homogêneo e abrangente, que atenderia com maior eficiência as necessidades analíticas desta

investigação. As estratégias que compõem esse instrumento são

(i) não convencionalidade (cf. HANDL, 2011): expressões metafóricas não 

gramaticalizadas/lexicalizadas ou não institucionalizadas176 teriam maiores 

chances de serem reconhecidas como tais;

(ii) repetição (cf. STIBBE, 1995): a repetição de uma expressão metafórica dentro 

do mesmo enunciado aumentaria as chances de ela ser reconhecida como tal;

(iii) saturação (cf. DUNN, 2011): a ocorrência, dentro do mesmo enunciado, de 

expressões metafóricas licenciadas pelo mesmo mapeamento aumentaria as 

chances de elas serem reconhecidas como tais;

(iv) explicitação (cf. CRISP et al., 2002): a ocorrência, no mesmo enunciado, de 

palavras imediatamente relacionadas ao domínio-fonte de uma expressão 

metafórica aumentaria as chances de ela ser reconhecida como tal;

(v) posição (cf. STEEN, 2002, 2004): expressões metafóricas que ocorrem no final

do enunciado ou do parágrafo teriam maiores chances de serem reconhecidas 

como tais – em comparação a expressões metafóricas que ocorressem no início 

ou no meio do enunciado ou do parágrafo;

175 Cf. nota de rodapé 139 deste trabalho.
176 Segundo Schmid (2005), lexicalização e institucionalização constituem os dois processos responsáveis pela 

convencionalização de uma dada expressão linguística. A primeira se refere à fixação dessa expressão em 
termos dos aspectos estruturais da sua forma; a segunda, em termos dos seus aspectos sociopragmáticos. 
Pode se avaliar a convencionalidade de uma expressão por meio de uma consulta em dicionários ou corpora 
gerais da língua. Para a análise feita aqui, são consultados o Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa 
(FERREIRA, 2004) e o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS et al., 2009).
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(vi) acompanhamento adverbial (cf. STIBBE, 1995): expressões metafóricas 

acompanhadas de advérbios – tais como “realmente” e “literalmente”177 – 

teriam maiores chances de serem reconhecidas como tais;

(vii) diretividade (cf. STEEN et al., 2010): expressões metafóricas construídas 

diretamente – através, por exemplo, de “como, “que nem”, “parece” – teriam 

maiores chances de serem reconhecidas como tais;

(viii) mídias visuais (cf. MÜLLER, 2008): a ocorrência, no mesmo contexto, de 

imagens e gestos imediatamente relacionados ao domínio-fonte de uma 

expressão metafórica aumentaria as chances de ela ser reconhecida como tal; e

(ix) marcação prosódica (cf. CLOISEAU, 2007): padrões específicos de 

intensidade e frequência fundamental178 de uma expressão metafórica – 

necessariamente, em um segmento de fala – aumentariam as chances de ela ser 

reconhecida como tal.

Deve se admitir que esse elenco não esgota todas os elementos que podem vir a atuar

como recursos de ativação da linguagem metafórica presente em um texto. Ainda que se tente

antecipar quantas estratégias afetariam a possibilidade do seu reconhecimento, é somente pela

abordagem da linguagem metafórica no discurso real – ou seja, pela sua análise em corpora –

que podem se determinar, em termos tanto quantitativos quanto qualitativos, quais aspectos

desse discurso estariam efetivamente operando como recursos de metaforicidade. De qualquer

forma, a análise conduzida ao longo desta investigação assume, como sendo a sua referência

principal, a lista de estratégias proposta acima.

5.1.3 Sondagem de expectativas

A título de complementação das reflexões feitas aqui, este trabalho realiza, ainda, uma

sondagem sobre as expectativas de falantes comuns a respeito da ocorrência de metáforas nos

domínios e tipos de discurso que identificam os corpora desta análise. Nessa sondagem, são

177 Em muitos usos, de fato, o termo “literalmente” tem o seu sentido estendido para marcar intensidade, sendo 
que esses usos contrariam o sentido básico de “literal” como “ao pé da letra” (cf. VEREZA, 2007b) – tal 
como em “estou literalmente morrendo de fome” e “a casa está literalmente de pernas para o ar”.

178 Dentre os parâmetros prosódicos, intensidade é o correlato físico correspondente à pressão acústica (energia 
vocal) de um segmento de fala; já frequência fundamental é o correlato físico correspondente à melodia (tom
e entoação) que marca esse segmento (cf. HIRST; DI CRISTO, 1998).
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interrogados cinquenta falantes179 (N=50) de português brasileiro (como primeira língua), com

idade entre dezoito e cinquenta anos, e com ensino superior (completo ou incompleto). Ideal-

mente, os informantes deveriam ser leigos em quaisquer teorias sobre metáforas – sobretudo,

na abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993) – e não

deveriam ter tido quaisquer treinamentos específicos para a sua identificação. O questionário

dessa sondagem é fechado (cf. Apêndice A) e interroga os informantes a respeito (i) dos seus

hábitos de leitura – ou seja, a frequência e o tipo de material; (ii) do seu conhecimento sobre o

conceito de metáfora – se claro, vago ou nenhum; (iii) as suas expectativas quanto à probabili-

dade de encontrarem metáforas em determinados domínios discursivos – especificamente, nos

discursos religioso, literário, publicitário, jornalístico, acadêmico e técnico; e, por fim, (iv) as

suas expectativas quanto a essa probabilidade em dados tipos de texto – especificamente, em

poemas, bulas de medicamento, artigos científicos e capas de revista.

Quadro 1. Resumo dos procedimentos metodológicos de análise

Tarefa Procedimentos

Construção dos corpora sonetos
bulas de medicamento
resumos de artigo científico
capas de revista

Identificação de expressões metafóricas MIPVU (STEEN et al., 2010)

Análise da metaforicidade não convencionalidade
repetição
saturação
explicitação
posição
acompanhamento adverbial
diretividade
mídias visuais
marcação prosódica

Metaforicidade em função dos gêneros domínio discursivo
propósitos
práticas
participantes
canal
modalidade
forma
conteúdo
tipo
função
registro

179 Todos os informantes dessa sondagem declararam formalmente, através de um termo de consentimento livre 
e esclarecido (cf. Apêndice A) – que concordavam em participar voluntariamente dessa parte da análise.
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Por fim, tendo sido esclarecidos os procedimentos metodológicos para a investigação

de evidências empíricas – resumidos no Quadro 1, acima –, este trabalho se lança, a partir de

agora, à análise da metaforicidade da linguagem metafórica presente nos quatro corpora, com

base nos aspectos mais prototípicos dos gêneros com que se identificam. Essa análise se dá

em  quatro  momentos  distintos,  ordenados  em  função  de  cada  gênero.  Desse  modo,  na

próxima seção (5.2), desenvolve-se a análise da metaforicidade em sonetos; em seguida, em

bulas de medicamento (Seção 5.3); em resumos de artigo científico (Seção 5.4); e em capas de

revista (Seção 5.5). Ao término deste trabalho, além de se retomarem as reflexões teórico-

analíticas desenvolvidas nos primeiros capítulos e os postulados derivados dessas reflexões, é

elaborada uma síntese comparativa dos resultados – relativos à metaforicidade – obtidos em

todos os corpora (em função das propriedades dos seus gêneros).

5.2 METAFORICIDADE EM SONETOS

Os primeiros resultados obtidos na análise de metaforicidade em corpora revelam que,

das 765 palavras que completam o conjunto de sonetos desta análise (cf. Anexo A), 168 estão

identificadas como sendo usadas metaforicamente; isso corresponde a cerca de 21,96% desse

corpus. Na verdade, a ocorrência (significativa) de metáforas em textos literários constitui um

dado consensual desde, pelo menos, as observações de Aristóteles (2003 [c. 355 a.C]) a esse

respeito. Muitos estudos têm abordado essa ocorrência, inclusive, à luz da teoria conceptual

(cf., por exemplo, LAKOFF; TURNER, 1989; STEEN, 1994; FLUDERNIK, 2011). O estudo

de Steen et al. (2010), dentro desse contexto, talvez seja um dos mais expressivos no que se

refere ao tratamento quantitativo da ocorrência de metáforas dentro do discurso literário. Por

exemplo, ao analisarem essa ocorrência em um conjunto de contos e romances – do British

National Corpus Baby (BURNARD, 2004) –, esses autores (STEEN et al., ibid.) chegam à

conclusão (unânime180) de que 9,4% das palavras que completam esse corpus estariam sendo

usadas metaforicamente – em comparação com 83,4% das palavras que são assinaladas, por

todos os analistas, como não sendo metafóricas; e com 7,2% das palavras, sobre as quais não

chegam a um consenso quanto a serem metafóricas ou não. Quanto à densidade metafórica em

180 O grupo que realizou essa investigação (cf. STEEN et al., 2010) é composto por seis especialistas em 
metáforas. Os resultados dessas tarefas indicavam o número de palavras que todos os analistas marcavam 
como sendo usadas metaforicamente nos corpora, o número de palavras que nenhum analista marcava como 
sendo usadas metaforicamente e o número de palavras sobre as quais, pelo menos, um dos analistas 
discordava dos demais quanto a serem metafóricas.
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textos literários, portanto, os resultados desta análise não parecem divergir, de uma maneira

sugestivo, do que já se acha descrito na literatura (cf. ibid.).

De fato, conforme já se mencionou aqui, é desde as considerações de Aristóteles (2003

[c. 335 a.C.], 2005 [c. 330 a.C.]), sobre as metáforas, que esse fenômeno está categoricamente

associado ao discurso literário e, mais especificamente, à poesia. Além do mais, uma opinião

que persiste no senso comum, até hoje, é a de que o verdadeiro território das metáforas seriam

o discurso literário e as artes (cf. KÖVECSES, 2010). Corroboram essa opinião os resultados

da sondagem acessória a esta análise, que, por meio de um questionário fechado (cf. Apêndice

A), interrogou falantes a respeito das suas expectativas quanto à ocorrência de metáforas nos

gêneros que interessam a esta investigação. Dos cinquenta informantes interrogados, quarenta

e nove (98%181) afirmaram que esperariam encontrar metáforas em textos literários (cf. Apên-

dice B). Quarenta e nove (98%) também foram os que responderam que um tipo de texto em

que provavelmente encontrariam alguma metáfora seria, justamente, o poema. Curiosamente,

um único informante que declarou ser improvável encontrar metáforas em poemas marcou a

opção de textos literários como sendo um tipo de discurso em que poderia encontrá-las. Seja

como for, de um modo geral, as respostas ao questionário dessa sondagem já admitem algum

prognóstico sobre o frame de soneto que seria compartilhado por participantes desse gênero –

ou que, pelo menos, possuam algum conhecimento sobre ele.

5.2.1 Recursos de metaforicidade

Além das expressões metafóricas, foram identificados, no corpus de sonetos, recursos

que parecem ser capazes de afetar a ativação da sua metaforicidade. Distribuídas em sete dos

oito poemas analisados, por exemplo, observam-se metáforas não convencionais (ou inéditas),

conforme é evidenciado no Quadro 2, a seguir. Elas são assinaladas como não convencionais,

na medida em que os seus sentidos – nos respectivos contextos – não constam nos dicionários

consultados nesta análise (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS et al., 2009). Algo que esse dado

já sugere, portanto, é que a não convencionalidade parece constituir um recurso de ativação de

metaforicidade recorrente em sonetos – e, por extensão, em poemas.

181 Porque a sondagem realizada no âmbito desta pesquisa se presta, essencialmente, à complementação das 
análises feitas aqui, um tratamento estatístico exaustivo dos seus resultados, pelo que se julga, não seria 
imprescindível para a sua discussão – além de, em alguma medida, poder distrair o seu principal foco de 
atenção. No entanto, pode se acompanhar, ao final deste trabalho (cf. Apêndice C), o produto de uma análise 
estatística mais detalhada desses resultados.
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Quadro 2. Metáforas inéditas no corpus de sonetos

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Conceptualização182

“E mãos oferecidas e mecânicas,
De um vegetal segredo enfeitiçadas” (ANDRADE, 1978)

informação em termos de planta*

“Por entre as rochas lisas, e um mugido [do leão-marinho]
Se faz ouvir, soturno e diurno, em pura” (ANDRADE, 2013)

leão-marinho em termos de bovídeo*

“Suspendei um momento vossos [dos pescadores] jogos
Na fímbria azul do mar, peitos morenos” (ANDRADE, 2013)

trabalho em termos de jogo*

A doçura do monstro, oclusa, à espera…
Um leão-marinho brinca em nós, e é triste (ANDRADE, 2013)

sentimento em termos de animal*

“D’água o fluido lençol, onde em áscuas cintila
O sol, que no cristal argênteo se refrata” (BANDEIRA, 1966a)

reflexo do sol em termos de brasa*

“Oásis de verdura no concreto […]
Assim parece o parque, da sacada” (MATTOSO, 2003a)

cidade em termos de um deserto*

“Assim prece o parque, da sacada
Da típica babel beirando o teto” (MATTOSO, 2003a)

prédio em termos da torre de Babel183

“As aves são, no jogo democrático,
do verde os deputados, senadores” (MATTOSO, 2003c)

personificação

“As aves são, no jogo democrático,
do verde os deputados, senadores” (MATTOSO, 2003c)

personificação

“No recesso, como ávida ferida
Guardar o plasma último da vida” (MORAES, 1954)

essência em termos de sangue*

“Rosa geral de sonho e plenitude […]
Em novas rosas de carnal virtude” (MORAES, 1954)

personificação

“E se encontro no mato o rubro de uma amora
Vou cuspindo-lhe o sangue nos currais” (MORAES, 1937)

personificação

Outro recurso de ativação de metaforicidade observado – exclusivamente, aliás – nesse

corpus é a diretividade. Conforme uma definição de Steen et al. (2010), metáforas diretas são

aquelas cuja “expressão no texto ativa conceitos diretamente relacionados aos seus referentes

no discurso, isto é, elementos do domínio-fonte são usados diretamente (ou literalmente) na

superfície linguística”184 (p. 93, grifo no original). Um exemplo disso são os versos do soneto

Leão-marinho (ANDRADE, 2013, p. 16), em (32), a seguir, que comparam esse animal – que

busca por algo que desconhece – aos homens que se lançam a um mar que não existe. Além

desse, outros três dos oito sonetos também abrigam alguma metáfora construída diretamente,

182 No caso de expressões metafóricas convencionalizadas, conforme se verificará mais adiante, é possível se 
recrutar as respectivas metáforas conceptuais a partir da literatura geral. Já, no caso de metáforas inéditas, 
cujos mapeamentos subjacentes geralmente não se encontram descritos na literatura geral, este trabalho opta 
por apenas sugerir as respectivas conceptualizações. Essas sugestões estão indicadas por asterisco (*). 

183 A torre de Babel, cujo topo deveria alcançar o céu, é um mito etiológico (BÍBLIA, Gênesis 11, 1-9) para 
explicar a origem das diversas línguas faladas pelos diferentes povos.

184 [These (metaphorical) expressions are considered direct since the words on the page activate concepts that 
refer directly to their referents in the text world, that is, the source domain terms are used directly 
(“literally”) at the linguistic level.]
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quer seja pela conjunção de equivalência “como”, quer seja pelo verbo de ligação “parecer”.

Essas expressões, por sua vez, estão dispostas no Quadro 3, abaixo.

(32) É o louco leão-marinho, que pervaga,

em busca, sem saber, como da terra

(quando a vida nos dói, de tão exata)

nos lançamos a um mar que não existe.

Quadro 3. Metáforas diretas no corpus de sonetos

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Conceptualização

“[Leão-marinho] em busca, sem saber, como da terra […]
nos lançamos a um mar que não existe” (ANDRADE, 2013)

personificação

“[Água] cai, gemendo e cantando, ao fundo da cascata
Parece a grave queixa, atroando” (BANDEIRA, 1966a)

personificação

“Oásis de verdura no concreto […]
Assim parece o parque, da sacada” (MATTOSO, 2003a)

cidade em termos de deserto*

“Mais um ano na estrada percorrida
Vem, como o astro matinal, que a adora” (MORAES, 1954)

tempo em termos do sol*

“E da fragrante tepidez sonora
No recesso, como ávida ferida” (MORAES, 1954)

calor em termos de lesão*

Algo que os postulados de Steen et al. (2010), a respeito da diretividade, insinuam, até

onde pode se compreender, é que se assume a símile como sendo um recurso de ativação da

metaforicidade. A explicação (ibid.) que oferecem para essa escolha diz que as comparações e

analogias, decorrentes desse tipo de combinação – como, por exemplo, “mais um ano […]

vem como o astro matinal”, “tepidez sonora […] como ávida ferida” e “a água cai, gemendo

[…] parece a grave queixa” (cf. Quadro 3) –, de fato, se sustentam nas bases de uma projeção

metafórica – nesse caso, formalmente enunciada – entre dois domínios. Em termos analíticos,

então, as partículas que engendram uma símile operariam como sinalizadores dessa projeção.

Essa é a razão por que, no final das contas, Steen et al. (ibid.) incluem a símile – ou, ainda, a

diretividade – como um recurso (muito singular) de metaforicidade.

Chama a atenção, ainda, como um recurso expressivo de metaforicidade no corpus de

sonetos, a saturação que marca parte da sua linguagem metafórica – e que está exemplificada

no Quadro 4, a seguir. Segundo sugerem alguns estudos (cf., principalmente, GOATLY, 1997;

STEEN, 2002, 2004; DUNN, 2011), a coocorrência, dentro de um mesmo enunciado ou texto,
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de expressões metafóricas licenciadas pelo mesmo mapeamento poderia constituir, em muitas

vezes, um fator interveniente para o seu reconhecimento como tais. Observa-se, porém, que a

reincidência de metáforas conceptuais, no caso particular dos sonetos, não se dá somente pela

repetição fortuita das suas atualizações (em geral, não convencionalizadas), tal como acontece

em outros corpora desta análise. Na verdade, como se verá adiante, esse é um dado relevante,

quando se trata da ativação da metaforicidade da linguagem metafórica.

Quadro 4. Exemplos de saturação no corpus de sonetos

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Metáfora conceptual

“Por fim os periquitos algo prático decidem […]
desforço contra humanos predadores”
(MATTOSO, 2003c)

PROCESSO É TRAJETÓRIA

“A bordo a faina avulta e toda a gente já […]
E enquanto a grita aumenta em berros e assobios”
(BANDEIRA, 1966b)

QUANTIDADE É TAMANHO

“Silêncio, coros de rua, no vaivém […]
leão-marinho, que pervaga, em busca”
(ANDRADE, 2013)

EVENTO É RECIPIENTE

“Seguida de um olhar não sem malícia e verve
Nós todos, animais, sem comoção nenhuma”
(MORAES, 1937)

ATRIBUTO É OBJETO

“enquanto outras visões se delineiam
e logo se enovelam: mascarada”
(ANDRADE, 1978)

CONHECER É VER

“Mais um ano na estrada percorrida
Vem, como o astro matinal, que a adora”
(MORAES, 1954)

TEMPO É ESPAÇO

“Na pura poluição, [São Paulo] vive hoje a vida
que um dia viveria a Terra inteira!”
(MATTOSO, 2003a)

personificação

“D'água o fluido lençol, onde em áscuas cintila […]
Às vezes, [água] a tremer na fraga faiscante”
(BANDEIRA, 1966a)

reflexo de luz em termos de fogo*

Assinala-se, como outro recurso de metaforicidade nesse corpus, a posição de algumas

expressões metafóricas nos respectivos textos. Com base em resultados de um experimento de

identificação de metáforas em canções, realizado com falantes de língua inglesa, Steen (2002)

observa que a posição das expressões metafóricas nos versos e nas estrofes teria algum efeito

sobre a possibilidade do seu reconhecimento como tais. Conforme as suas conclusões (ibid.),

“metáforas que aparecem nos versos iniciais ou finais de uma estrofe são reconhecidas mais
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facilmente [como metafóricas] do que metáforas que aparecem no interior de uma estrofe”185

(p. 1309). E essas chances aumentariam se a expressão metafórica estivesse em uma posição

pós-verbal. Quando se considera a estrutura formal dos sonetos, constata-se que ela pode ser

muito semelhante à forma de canções, uma vez que eles também são compostos por versos e

estrofes186 (cf. MOISÉS, 2004). Sendo assim, pode se argumentar que a posição das metáforas

no sonetos poderia ter algum efeito sobre a sua metaforicidade. Nos textos analisados aqui, a

propósito, noventa e quatro expressões metafóricas ocupam o verso inicial ou o verso final de

alguma estrofe. E, dessas expressões, quarenta e uma aparecem em posição pós-verbal, como

demonstram os exemplos reproduzidos no Quadro 5, abaixo.

Quadro 5. Exemplos de metáforas em verso inicial ou final no corpus de sonetos

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Metáfora conceptual

“Para que o sonho viva da certeza
Para que o tempo da paixão não mude
Para que se una o verbo à natureza”
(MORAES, 1954)

PALAVRA É OBJETO

“e logo se enovelam: [estátua] mascarada
que sei de sua essência (ou não a tem)
jardim apenas, pétalas, presságio”
(ANDRADE, 1978)

CONHECER É VER

“Na pura poluição, vive hoje a vida
que um dia viveria a Terra inteira
Não há pioneirismo sem saída…”
(MATTOSO, 2003b)

EVENTO É RECIPIENTE

“Seguida de um olhar não sem malícia e verve
Nós todos, animais, sem comoção nenhuma
Mijamos em comum numa festa de espuma”
(MORAES, 1937)

sentimento em termos de evento*

“Às vezes, a tremer na fraga faiscante
Passa uma folha verde, e sobre a veia ondeante
Abandona-se toda, ansiosa pelo mar…”
(BANDEIRA, 1966a)

reflexo de luz em termos de fogo*

“Às vezes, a tremer na fraga faiscante,
Passa uma folha verde, e sobre a veia ondeante
Abandona-se toda, ansiosa pelo mar…”
(BANDEIRA, 1966a)

personificação

“É o louco leão-marinho que pervaga
em busca, sem saber, como da terra
(quando a vida nos dói, de tão exata)”
(ANDRADE, 2013)

personificação

185 [As for the verse paragraph, metaphors occurring in first or last utterances of the paragraph are easier to 
recognize than are metaphors in mid-paragraph utterances.]

186 A título de esclarecimento, estrofe é cada uma das seções que compõem um poema; verso é cada uma das 
linhas que compõe uma estrofe (cf. MOISÉS, 2004).
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É interessante se comentar, enfim, um último recurso de metaforicidade que também é

exclusivo desse corpus: a marcação prosódica. A partir de uma análise acústica em corpora de

produções orais de falantes de inglês e de francês, Cloiseau (2007) observa que

metáforas [convencionalizadas] podem ser ativadas pelo falante e sinalizadas
como tais pela sua marcação durante o processo metafórico. Essa marcação
parece se dar na prosódia, através de padrões de intensidade e contornos de
frequência fundamental específicos.187 (CLOISEAU, 2007, p. 128)

Com efeito, de todos os gêneros que identificam os corpora desta análise, o soneto é o

único cuja estrutura formal é arquitetada, em princípio, com vistas a uma possível oralização.

Embora este trabalho não se proponha a quaisquer investigações a respeito dos aspectos que

marcariam a possível oralização dos textos analisados aqui, ele não rejeita o fato de que traços

específicos dessa oralização poderiam exercer, em alguma medida, alguma influência sobre a

possibilidade de reconhecimento das metáforas presentes nesses discursos. O que se presume,

em última análise, é que a marcação prosódica pode, a depender das circunstâncias, constituir

um recurso provável de metaforicidade nos textos que compõem este corpus. Enfim, para uma

visão geral dos levantamentos feitos nesta análise, são apresentados, desde agora (cf. Quadro

6), além dos aspectos que identificam os corpora abordados, os resultados relativos à ocorrên-

cia de expressões metafóricas e aos recursos de ativação de metaforicidade 

Quadro 6. Densidade metafórica e recursos de metaforicidade nos corpora

Corpus Gênero Textos Palavras Metáforas Densidade Recursos

Anexo A soneto 8 765 168 21,96% não convencionalidade
diretividade

saturação
posição

marcação prosódica

Anexo B bula 8 13.331 2.011 15,08% saturação
repetição

Anexo C resumo 8 1.136 187 16,46% saturação
repetição

Anexo D capa 8 287 61 21,25% não convencionalidade
saturação

posição
mídias visuais

187 [Metaphors may be brought back to life by speakers and signalled as such by means of an emphasis on the 
metaphorical process itself. (…) This seems to be signalled by prosody, through specific patterns of intensity
and fundamental frequency contours.]



132

5.2.2 Metaforicidade em função dos propósitos

Sonetos constituem uma classe particular de poema (cf. MOISÉS, 2004) e pertencem,

nesse sentido, ao domínio discursivo da literatura, que é considerado o discurso artístico por

excelência188. Posto que esse domínio reflete o uso da linguagem de ordem veementemente

estética, pode se supor que a sua realização, por via de regra, “não se atém a nenhum objetivo

específico em termos práticos”189 (STEEN, 1994, p. 34). No entanto, um propósito que parece

caracterizar tipicamente o discurso literário – em toda a sua diversidade e, em particular, na

poesia – é a manifestação do sujeito (no seu sentido filosófico190) através da linguagem verbal.

Esse propósito pode ser traduzido, em síntese, pelo que Steen (ibid.) chama de “realização da

subjetividade” [subjective realization] (p. 47). Quanto à essa finalidade associada, inclusive, a

sonetos, Moisés (ibid.) comenta, por exemplo, que

a poesia corresponderia à expressão do “eu” por intermédio de metáforas ou
vocábulos polivalentes: o “eu” do poeta, matriz do seu comportamento como
artista  da  palavra,  volta-se  para  si  próprio,  adota  não  só  a  categoria  de
“sujeito” que lhe é inerente, mas também a de “objeto”. (p. 360)

Conforme fica sugerido na observação de Moisés (2004), a realização da subjetividade

– enquanto sendo um propósito fundamental do discurso literário – já permite se estabelecer

alguma relação (imediata) entre o gênero soneto e a eventual linguagem metafórica presente

nos respectivos textos. Metáforas teriam o poder de proporcionar e, até mesmo, estimular a

realização da subjetividade. Uma explicação que Steen (1994) oferece para isso é a de que “o

raciocínio analógico que sustenta uma metáfora abre caminho para diversos desdobramentos

dessa analogia, e cada um desses desdobramentos pode ser menos ou mais subjetivo”191 (p.

35). No entanto, somente proclamar a metáfora como um meio favorável para a experiência

da subjetividade não parece ser um motivo suficientemente óbvio para se sustentar a relação

desse fenômeno com a literatura e, em particular, com a poesia.

188 Ao lado de outras formas de expressão artística – ou seja, a arquitetura, a escultura, a pintura, a dança, a 
música (cf. HEGEL, 1842) e, contemporaneamente, o cinema (cf. CANUDO, 1923), dentre outras –, a 
literatura e, mais especialmente, a poesia são aquelas que reúnem as atividades estéticas humanas realizadas 
através da linguagem verbal (cf. MOISÉS, 2004).

189 [(Readers of literary texts) are not aiming at achieving practically important functions.]
190 Em uma concepção filosófica moderna, o sujeito, representado pela designação do “eu” seria, em linhas 

gerais, uma entidade de consciência e experiência únicas, que se define a partir da sua relação com outra 
entidade que existe fora de si, que é o objeto do “não eu” (cf., por exemplo, DESCARTES, 1637).

191 [The analogical basis underlying metaphor processing allows for various developments of the analogy, and 
each of them can be more or less subjective.]
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A partir de postulados da teoria conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]),

sabe-se que as metáforas são onipresentes em qualquer tipo de discurso, não apenas naqueles

relativos ao discurso literário. Elas podem ocorrer – abundantemente, a propósito – em tipos

de discurso em que a realização da subjetividade não é muito bem acolhida, tais como gêneros

técnicos e científicos (cf., por exemplo, TEMMERMAN, 2000; BROWN, 2003). Além do

mais, muitas expressões metafóricas – se não, a maioria delas – são tão convencionais, que,

mesmo quando ocorrem em um texto literário, não parecem ser capazes de estimular qualquer

subjetividade. Considere-se, em mais uma vez, a linguagem metafórica que aparece no soneto

Conto podado (MATTOSO, 2003b), reproduzido em (30) (cf. página 112 deste trabalho). O

que se observa, nesse sentido, – e que soa bastante procedente – é que apenas a ocorrência de

metáforas não seria suficiente para se alcançar a realização da subjetividade, mas a sua ocor-

rência sob determinadas circunstâncias e condições. Por exemplo,

metáforas inéditas parecem ser muito mais pertinentes aos propósitos literários
do que metáforas mortas ou altamente convencionalizadas. Metáforas inéditas
permitem associações novas – logo, subjetividade –, que sequer precisam estar
restritas a um único domínio.192 (STEEN, 1994, p. 36)

Ao se examinar o conjunto de sonetos analisados aqui, pode se verificar que metáforas

inéditas constituem um recurso regular nesse gênero (cf. Quadro 2). Isso vai ao encontro, em

grande medida, da observação de Steen (1994) quanto a uma relação oportuna entre metáforas

inéditas e um propósito elementar do discurso literário – isto é, a realização da subjetividade.

A intenção de se manifestar o “eu” dentro dos poemas se valeria, nesse caso, do emprego de

metáforas não convencionalizadas – o que, por sua vez,  acabaria determinando o grau de

metaforicidade típico desse tipo de discurso. Em outras palavras, pode se dizer que o gênero

soneto estaria caracterizado, dentre outras coisas, por uma possibilidade bastante expressiva

de reconhecimento da sua linguagem metafórica como tal – ou, ainda, por uma metaforicidade

significativa –, que se colocaria, enfim, a serviço dos seus objetivos.

Outro recurso que atenderia, nesse mesmo sentido, aos propósitos do gênero com que

se identifica esse corpus é a diretividade que caracteriza parte das suas expressões metafóricas

(cf. Quadro 3). Na sua investigação sobre metáforas diretas, na verdade, Steen et al. (ibid.)

não entram na questão da contribuição desse recurso para os objetivos do discurso literário.

192 [It seems to me that the latter (novel metaphors) are much more suitable for a literary purpose (…) than the 
former (dead and highly conventional metaphors). Novel metaphors allow for new associations 
(subjectivity), which need not be limited to one area.]
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No entanto, algo que pode se presumir, com relação a isso, é que, porque “é geralmente (mas

não necessariamente) expresso de forma explícita, por meio de marcadores de analogia, tais

como 'como', 'tal qual', 'parecer' etc.”193 (ibid., p. 94), esse tipo de metáfora pode colocar em

franca evidência as associações – sobretudo, as associações novas – que estariam implicadas

na sua construção.  Esse princípio,  como já  se  observou,  teria  um efeito  positivo sobre  a

realização da subjetividade (cf. STEEN, 1994). Logo, os objetivos dos sonetos parecem estar

endossados, também, pelo grau de metaforicidade impulsionado pela diretividade que pode

caracterizar a eventual linguagem metafórica nos respetivos textos.

É interessante se considerar, além disso, o papel que a saturação que articula algumas

das expressões metafóricas identificadas no corpus de sonetos desta análise (cf. Quadro 4) nos

propósitos do domínio discursivo a que esses textos pertencem. Algo que se observa, aqui, é

que, do maneira como se desenrola nesse corpus, a saturação não parece se limitar ao simples

aproveitamento da sistematicidade de uma metáfora conceptual qualquer. Esse recurso estaria,

na verdade, promovendo a elaboração de uma cadeia particular de jogos de linguagem, menos

ou mais inéditos, que girariam em torno de uma mesma imagem central (ou, em alguns casos,

de uma mesma metáfora conceptual) evocada pelo seu autor. Na sua discussão a respeito das

metáforas na poesia, Lakoff e Turner (1989) comentam que

tomada  individualmente,  cada  metáfora  de  um  poema  é  interessante  e
envolvente em si mesma, mas, juntas, elas se prestam a um propósito maior. O
poema como um todo pode ser lido como um conjunto de estímulos mais
amplos  e  gerais.  […] Nesse caso,  esses  estímulos  devem ser  interpretados
metaforicamente como instruções a respeito de como o poeta deve enxergar o
mundo que preenche a sua poesia.194 (p. 146-147, grifo meu)

A partir dessa explicação, entende-se que a ocorrência de diversas atualizações – não

necessariamente inéditas – do mesmo mapeamento metafórico, em um único poema, não deve

ser tomada como um produto casual da sua convencionalidade no (nosso) sistema conceptual.

O conjunto total dessas expressões estaria orientado, em vez disso e sobretudo, à compreensão

clara das conceptualizações que dão consistência ao universo figurado criado pelo seu autor. É

193 [Directly expressed metaphors are often – though not necessarily – explicitly signaled by the use of words 
such as “like”, “as”, “seem”, “appear”, etc.]

194 [Taken one by one, each of these (metaphors in a poem) is interesting and compelling in itself, but together 
they function in the service of a larger purpose. The poem as a whole can be read as giving larger and more 
general instructions. (…) Under this reading, the instructions in the poem are to be understood 
metaphorically as instructions concerning how the poet should go about looking at the world which is the 
subject of his poetry.]
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essa forma de saturação que poderia ser capaz de, no final das contas, promover a realização

da subjetividade pretendida no discurso literário. Isso o é, porque ela toma o reconhecimento

das metáforas que sustentam o texto em questão como sendo um fator determinante para uma

interpretação coerente dele. A título de ilustração, analise-se o poema Militância (MATTOSO,

2003c), reproduzido em (33), abaixo. Para aceitarmos que o conflito entre a “periquitagem” e

os “humanos”, nesse soneto, possa acontecer no âmbito do moral e do político, por exemplo, é

necessário que nos demos conta de que, em vários trechos seus, as aves são (metaforicamente)

conceptualizadas em termos de SERES HUMANOS.

(33) Podaram totalmente uma frondosa

paineira centenária e, sem folhagem,

inquieta e aflita está a periquitagem,

achando a providência desastrosa.

Já era aquela sombra de que goza

a alegre maritaca! Agora a imagem

dos galhos dá pretexto a que se engajem

num ato de protesto, em polvorosa.

Por fim, os periquitos algo prático

decidem: depenar todas as flores

que pendem das sacadas, num dramático

desforço contra humanos predadores.

As aves são, no jogo democrático,

do verde os deputados, senadores.

Finalmente, argumenta-se que, da mesma maneira como a diretividade, a saturação e a

não convencionalidade, a posição das metáforas identificadas nos sonetos (cf. Quadro 5) e a

sua eventual marcação prosódica – em uma possível oralização dos textos – também poderiam

servir aos propósitos do seu gênero. Como já se observou antes, ambas a posição (cf. STEEN,

2002, 2004) e a marcação prosódica (cf. CLOISEAU, 2007) seriam capazes de, em alguma

medida, ativar a eventual linguagem metafórica presente em poemas – operando, nesse caso,

como recursos positivos da sua metaforicidade. Uma vez que poderiam colocar, à luz da nossa

percepção, as associações por trás da figuratividade das expressões metafóricas que ocorrem
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nos sonetos desta análise, esses mecanismos se prestariam, no final das contas, à realização da

subjetividade reivindicada pelo discurso literário.

5.2.3 Metaforicidade em função das práticas

Ao se considerarem quantas e quais atividades sociais estão tipicamente ancoradas em

sonetos, percebe-se que o alcance desse gênero é virtualmente ilimitado. Porque, em termos

práticos, o discurso literário não persegue nenhum objetivo específico (cf. STEEN, 1994), o

espectro de cenários discursivos que poemas podem compor – em função, justamente, da sua

não restrição de propósitos – é bastante amplo. Ele encerra desde atividades pedagógicas (tais

como cursos, eventos acadêmicos, ensaios etc. de literatura e de línguas195) até arranjos sociais

menos formais (como, por exemplo, festivais, saraus, serenatas196 etc.). Devem se listar, ainda

e sobretudo, as atividades individuais (profissionais ou não) de criação e de leitura (ou escuta)

contemplativa (ou crítica) de sonetos, que quaisquer falantes podem empreender e que estão

muito próximas do propósito de realização da subjetividade associado ao discurso literário (cf.

ibid.). Apesar disso, uma observação que Cândido (2006) faz, quanto às práticas estruturadas

no discurso literário, sugere algum ponto em comum entre elas:

Com efeito, entendemos por literatura, neste contexto, fatos eminentemente
associativos; obras e atitudes que exprimem certas relações dos homens entre
si,  e  que,  tomadas  em  conjunto,  representam  uma  socialização  dos  seus
impulsos  íntimos.  […]  Não  há  literatura  enquanto  não  houver  essa
congregação espiritual e formal. (p. 147, grifos meus)

Um fator que parece agrupar as diversas atividades estruturadas às voltas do terreno da

literatura seria, pois, algo como a “socialização da subjetividade”, que institui a “relação entre

a ação individual criativa e as injunções dos cenários sociais em que essa ação se desenrola”

(PETERS, 2013, p. 200). Esse fator poderia explicar, pois, o grau (significativo) de metafori-

cidade da linguagem metafórica identificada no corpus de sonetos. Nesse caso, o papel que as

metáforas e, em especial, a possibilidade do seu reconhecimento como tais (cf. STEEN, 1994)

195 Em uma edição do Guia de livros didáticos de língua portuguesa para o ensino médio (BRASIL, 2014a), por
exemplo, o soneto é referido como um gênero ou tipo de texto importante tanto para o ensino e 
aprendizagem de literatura quanto para a formação do aluno como leitor.

196 Para se ter uma ideia do quão diversas são as práticas discursivas em que sonetos podem ser evocados, 
considere-se o projeto Poemas no ônibus e no trem (PORTO ALEGRE, 2016). Essa iniciativa da prefeitura 
municipal de Porto Alegre, que já está na sua vigésima quarta edição, promove a divulgação de poemas – de 
escritores amadores na sua maioria – no interior dos veículos do transporte público da capital gaúcha.
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desempenham na expressão do “eu” (do poeta) se prestaria, em uma ocasião posterior, à sua

socialização. Em outras palavras, entende-se que, se, por um lado, a metaforicidade permite

que o poeta realize a sua subjetividade, por outro, ela coloca essa subjetividade à disposição

do seu interlocutor. Esse é um aspecto – relativo às práticas que integram o gênero poema – a

que poderiam se atribuir a ocorrência de metáforas inéditas e diretas (cf. Quadros 2 e 3), e a

saturação (cf. Quadro 4), a posição (cf. Quadro 5) e a possível marcação prosódica que carac-

terizam algumas das metáforas identificadas nos textos analisados aqui.

Além da socialização da subjetividade, as práticas fundamentadas em sonetos também

compartilham o fato de constituírem atividades tipicamente centradas no próprio texto – ou,

ainda, “orientados à [sua] forma” [form oriented] (cf. STEEN, 1994). Com base no modelo de

análise proposto por Bhatia (2004), sugere-se que as práticas sociais que integram os gêneros

podem ser, grosso modo, de dois tipos: aquelas que estão voltados a aspectos do contexto em

que se realizam e aquelas que tomam o produto como o eixo principal para a sua realização.

No primeiro grupo, estariam as atividades que recrutam o texto como meio para se chegar a

um determinado fim prático. Exemplos prototípicos desse tipo de atividade seriam aquelas

ancoradas em bulas de medicamento, manuais de eletrodoméstico e contratos de trabalho. Já,

do segundo grupo, participam as práticas cujo fim é o texto em si. Esse é justamente o caso

das atividades que integram muitos gêneros relativos ao discurso literário, tais como epopeias,

romances, poemas e, mais especificamente, sonetos.

O fato de as práticas ancoradas em sonetos estarem, por um viés estético, orientados à

sua forma teria um efeito significativo sobre o produto que participa desse tipo de discurso

(cf. STEEN, 1994). Nesse caso, o uso do frame do seu gênero, ao evocar certas expectativas

relativas à ocorrência de alguma linguagem excepcional, parece incentivar uma manipulação

consciente de certos elementos verbais (convencionais e não convencionais) em todos os seus

níveis – isto é, na fonética, no léxico, na sintaxe e na semântica –, com vistas, especialmente,

à ativação da sua linguagem de um modo geral. A ocorrência dos recursos de metaforicidade

identificados nesse corpus – em particular, as metáforas não convencionais (cf. Quadro 2), as

metáforas diretas (cf. Quadro 3), a saturação (cf. Quadro 4) e a possível marcação prosódica –

poderiam encontrar aí alguma justificativa.

Essa explicação sobre a maneira como o gênero soneto parece se relacionar com a sua

eventual linguagem metafórica encontra alguma fundamentação, também, nas observações de

Fish (2014 [1980]) a respeito das práticas que envolvem, justamente, o discurso literário. De

acordo com essas observações (ibid.), do ponto de vista do senso comum – e, até mesmo, do
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de alguns críticos literários e de alguns linguistas –, o reconhecimento de um poema como tal,

por exemplo, seria resultado da identificação de características específicas do seu gênero. Isto

é, a razão por que reconhecemos um soneto quando lemos um é porque o texto que temos em

mãos apresenta traços que identificamos como sendo intrínsecos a ele. Fish (ibid.), no entanto,

descobriu acontece justamente o contrário. A partir das respostas de alunos inadvertidamente

inseridos em um experimento informal, em que eram instruídos a analisar um conjunto aleató-

rio de palavras como se fosse um poema, esse autor (ibid.) chega à conclusão de que

o reconhecimento [de um poema como tal] não seria o resultado, mas, sim, a
causa para a identificação das suas propriedades formais. Não é a presença de
propriedades pertinentes à poesia que impulsiona um olhar específico sobre o
texto; é um olhar específico sobre o texto que leva ao surgimento de proprie-
dades poéticas.197 (p. 79)

Algo que esse raciocínio permite deduzir é que, quando nos engajamos em atividades

(nas mais prototípicas, pelo menos) relativas à realização de um gênero qualquer, as nossas

expectativas a respeito desse gênero – ou seja, o seu frame – são, digamos, traduzidas em uma

predisposição – ou, ainda, em uma orientação – para percebermos, nos respectivos textos, as

propriedades que acreditamos serem inerentes a ele. Portanto, não seria absurdo se afirmar

que, uma vez que o frame prototípico de soneto estaria supostamente associado à ocorrência

de alguma linguagem metafórica (cf., por exemplo, Apêndice B), ele acabaria conduzindo a

atenção dos falantes envolvidos nas respectivas práticas para as eventuais metáforas presentes

nos textos que lessem. Para tanto, esse mesmo frame deveria permitir e, em algumas vezes,

incentivar a exploração de recursos para a ativação dessas metáforas na ocasião de produção

desses poemas. Os recursos de metaforicidade identificados no corpus de sonetos analisados

aqui – tais como a não convencionalidade, a diretividade e a saturação de algumas metáforas

(cf. Quadros 2, 3 e 4) – parecem atestar a coerência desse raciocínio.

Pode se argumentar, por fim, que a não especificidade das atividades que caracterizam

o gênero soneto também serviria para explicar, de alguma maneira, o grau de metaforicidade

observado na linguagem metafórica desse corpus. Já se comentou aqui (cf. página 35-36 deste

trabalho) que, a depender do grau de especialização de um evento discursivo, a sua estrutura

genérica pode ser menos ou mais rígida (cf. BHATIA, 2004). O que se observa, com relação

197 [Acts of recognition (of a poem), rather than being triggered by formal characteristics, are their source. It is 
not that the presence of poetic qualities compels a certain kind of attention but that the paying of a certain 
kind of attention results in the emergence of poetic qualities.]
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aos sonetos, é que, porque as suas práticas são pouco especializadas, a sua linguagem parece

poder usufruir uma maior flexibilidade, mesmo que dentro dos limites desse gênero198. Isso

explicaria, por exemplo, a ocorrência de metáforas inéditas (cf. Quadro 2) e metáforas diretas

(cf. Quadro 3) – dentre outros recursos de ativação da sua linguagem, relacionados ou não às

suas metáforas – ao longo dos textos analisados aqui. A título de comparação, considerem-se

as correlações que poderiam ser estabelecidas entre o grau de especialidade de práticas anco-

radas, digamos, em um contrato de trabalho e a convencionalidade da linguagem – inclusive,

da linguagem metafórica – mais prototípica desse tipo de discurso.

5.2.4 Metaforicidade em função dos participantes

Porque os propósitos e as práticas relativas ao discurso literário tendem a ser bastante

abrangentes, pressupõe-se, a uma primeira vista, que os papéis dos participantes envolvidos

na sua realização sejam igualmente ilimitados. Na verdade, quaisquer falantes de uma língua

podem se lançar à produção e à leitura (ou escuta) de poemas. Por esse motivo, o elenco de

indivíduos que participam desse gênero pode ser muito diverso. Cândido (2006) observa, por

exemplo, que os tantos interlocutores que habitam o universo literário, nos tempos modernos,

não chegam a formar um grupo definido, senão um conjunto vago de  produtores e receptores,

sem uma estrutura específica. Na opinião desse autor (ibid.),

existem, numa sociedade contemporânea, várias dessas coleções informes de
pessoas, espalhadas por toda parte, formando vários públicos das artes. Elas
aumentam e se fragmentam à medida que cresce a complexidade da estrutura
social, tendo como denominador comum o interesse estético. (p. 45)

Apesar disso, pode se argumentar que, embora os produtores e receptores do discurso

literário não cheguem a constituir um grupo definido (cf. CÂNDIDO, 2006), se forem levadas

em consideração as circunstâncias mais canônicas em que poemas são evocados, é possível se

imaginar um quadro mais ou menos constante de participantes tipicamente empenhados com

esse gênero. Poemas e os seus subgêneros são idealmente associados a comunidades de letras

– precisamente, autores consagrados (pelas respectivas comunidades discursivas), professores,

198 Deve se reiterar, aqui, que os membros de uma dada comunidade discursiva possuem certa liberdade para 
explorar os recursos genéricos dos tipos de discurso que empreendem, mas que essa liberdade é realizada 
dentro das fronteiras do seu gênero (cf. BHATIA, 2004). O que determina o grau de pertencimento de um 
evento discursivo qualquer a um determinado gênero, então, é o quão ele se adéqua às suas convenções.
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estudantes e críticos de literatura199. Já se mencionou aqui, a propósito, que os escritores que

emprestam os seus textos para a análise conduzida neste trabalho – ou seja, Andrade (1978,

2013), Bandeira (1966a, 1966b), Mattoso (2003a, 2003b) e Moraes (1937, 1954) – são poetas

bastante celebrados dentro do acervo literário brasileiro.

Seja como for, algo que poderia servir para caracterizar os frequentadores habituais do

discurso literário é o fato de, em certa medida, compartilharem de algum interesse e de algum

conhecimento específicos para o tratamento do texto literário. Tais interesse e conhecimento –

que estariam representados pela noção de “socialização literária” [literary socialization] (cf.

STEEN, 1994, p. 57) – teriam efeitos significativos sobre a forma como produzimos, lemos e

ouvimos literatura. Em uma discussão a esse respeito, Biebuyck e Martens (2011) refletem,

mais especificamente, sobre uma possível atuação dessa socialização no processamento de

metáforas – e outros tantos recursos – na literatura. Para esses autores (ibid.), “a socialização

literária permite ao leitor não somente apreciar o potencial hermenêutico do discurso literário

em si, mas, também, dedicar uma atenção especial para enunciados inusitados ou não conven-

cionais”200 (p. 332-333). Pode se concluir, a partir dessa observação, que experiências prévias

do falante com práticas pertinentes ao discurso literário impulsionariam o desenvolvimento de

uma competência particular, capaz de otimizar a sua sensibilidade para (ambas a produção e a

interpretação de) algum tipo de linguagem figurada201.

No entanto, um argumento que este trabalho defende, nessa linha de reflexão, é o de

que o grau de socialização literária (cf. STEEN, 1994) dos participantes mais prototípicos do

discurso literário seria responsável por uma habilidade particular não tanto para a produção e

interpretação da linguagem metafórica em si, mas, de fato, para a exploração (especializada)

da sua metaforicidade. Afinal de contas, pelo postulado de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), de

que as metáforas fazem parte da nossa vida cotidiana e de que a maioria delas é inevitável e

inconsciente, sabe-se que quaisquer falantes, independentemente das suas experiências com o

mundo da literatura, têm plena competência de produzir e interpretar esse tipo de linguagem.

Em vista disso, o que se supõe, então, é que uma sensibilidade maior para o reconhecimento

da linguagem metafórica como tal implicaria, nesse caso, uma competência específica para a

199 Para se ter uma ideia da associação eminente entre o discurso literário e comunidades de letras, reproduz-se 
o trecho final da sinopse do manual História concisa da literatura brasileira (BOSI, 2006), que diz que ele 
“é obra que se recomenda, sobretudo, à atenção de professores e estudantes de Literatura Brasileira, quer em 
nível de graduação, quer de pós-graduação” (contracapa).

200 [Literary socialization enables readers not only to valorise the hermeneutic potential of literary discourse as 
it is, but also to devote specific attention to unconventional or innovative speech acts.].

201 Steen (1994) sugere, a propósito, que a experiência profissional com o discurso literário teria um efeito 
positivo no grau de socialização literária e, portanto, na sua sensibilidade para a linguagem metafórica.
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assimilação e a manipulação de recursos de ativação das metáforas nos gêneros em que elas

devessem constituir um aspecto saliente – tais como os gêneros literários. Isso ajuda explicar,

dentre outras coisas, por que a não convencionalidade, a diretividade e a saturação (sobretudo

intratextual), recorrentes na linguagem metafórica identificada nos sonetos desse corpus (cf.

Quadros 2, 3 e 4), não deveriam ser tratadas como sendo algo acidental. À mesma medida que

a socialização literária permite que as metáforas participem do processo de formação do nosso

frame de soneto, ela estimula, nas circunstâncias de uso desse mesmo frame, o emprego de

recursos para a sua ativação nos respectivos discursos.

Outra condição relativa aos participantes – mais prototípicos, pelo menos – do gênero

soneto que poderia, em alguma medida, evidenciar uma relação determinante entre esse tipo

de discurso e a metaforicidade é a deliberalidade com que algumas expressões metafóricas

seriam supostamente inscritas nos respectivos textos. É importante se esclarecer, em tempo,

que a noção mesma de deliberalidade, no que se refere à ocorrência (e ao uso) de metáforas,

tem sido alvo de certa controvérsia dentro do campo de estudos da abordagem conceptual (cf.,

principalmente, DEIGNAN, 2011, GIBBS, 2011a, 2011b, MÜLLER, 2011 e STEEN, 2011b,

2011c). Enquanto Gibbs (2011a), por exemplo, reivindica um caráter mais subjetivista desse

conceito – que seria indissociável de um processamento consciente da linguagem202 –, Steen

(2011b) oferece uma definição mais geral para ele – mas que, ainda assim, continua ancorada

nas atitudes dos participantes no interior do discurso. Para Steen (ibid.),

metáforas deliberadas são construídas de tal maneira que o emissor  convida
ou, em algumas vezes, instrui o receptor, de fato, a elaborar um mapeamento
entre domínios, na sua representação mental do discurso, para entender uma
coisa em termos de outra coisa.203 (p. 82, grifos meus)

Embora a localização de um processamento consciente de metáforas (deliberadas), de

fato, demande uma abordagem empírica do comportamento linguístico do falante (cf. GIBBS,

2011a), somente o fato de isso ser possível – isto é, de o emissor realmente poder produzir

metáforas deliberadamente – já lança alguma luz no que se refere ao grau de metaforicidade

aferido no conjunto de sonetos analisados aqui. Na verdade, não seria equivocado se presumir

202 A questão da deliberalidade, aqui, pode ser problematizada em função do significado do próprio termo, que 
denota algum grau de arbítrio para se fazer algo (e que extrapola a ideia de somente se ter consciência sobre 
o que se faz). Segundo o Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS et al., 2009), por exemplo, 
uma das acepções do verbo “deliberar” o define como “decidir-se, após reflexões e/ou consulta”.

203 [Deliberate metaphors are constructed in such a way that the sender invites or sometimes even instructs the 
addressee to in fact set up a cross-domain mapping in their mental representation of the discourse in order to 
view one thing in terms of something else.]
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que grande parte das escolhas linguísticas – se não, todas elas – feitas nesse tipo de discurso

sejam, em alguma medida, conscientes – ainda que não sejam necessariamente premeditadas.

Isso importa, na medida em que permite se acreditar que o emprego de metáforas possa ser

igualmente deliberado. Sendo assim, a ocorrência de certos recursos para a ativação de parte

da linguagem metafórica identificada nesse corpus parece dar alguma evidência do suposto

convite ou instrução a que Steen (2011b) se refere. Pode se afirmar, em última análise, que a

não convencionalidade, a diretividade, a saturação e a posição de algumas das suas metáforas

(cf. Quadros 2, 3, 4 e 5) revelariam um esforço provável dos seus produtores para atender às

expectativas do seu frame de soneto relativas à ocorrência desse fenômeno. Além do mais, em

uma eventual oralização desses textos, a possibilidade da deliberalidade ajudaria a esclarecer

alguma impostação vocal204 que viesse marcar as suas metáforas.

5.2.5 Metaforicidade em função do produto

Uma primeira observação importante que pode ser feita a respeito do produto evocado

na realização de sonetos é que eles são divulgados, com grande frequência, através de canais

impressos diversos – tais como livros, periódicos, volantes etc. – ou, mais recentemente, de

mídias digitais, como páginas virtuais na Internet (como é o caso, aliás, de alguns dos textos

que completam o corpus analisado aqui). Apesar disso, é muito comum poemas, em geral, e

sonetos, em particular, serem arquitetados com vistas a uma possível oralização sua (desde,

pelo menos, ARISTÓTELES, 2003 [c. 335 a.C]) – através da sua recitação ou melodização205.

Nesse sentido, tanto o fato de algumas metáforas ocuparem posições específicas ao longo dos

textos analisados (cf. Quadro 5) quanto a possibilidade de elas serem marcadas prosodica-

mente em uma eventual oralização podem respaldar a relação entre o grau de metaforicidade

da linguagem metafórica identificado nesse corpus e o gênero com que ele se identifica. Além

disso, uma condição particular que o texto escrito viabiliza, em se tratando especificamente de

sonetos, é a possibilidade – já discutida aqui – de uma visão total e simultânea, em uma única,

das expressões metafóricas que o compõem. Isso parece privilegiar, de certa maneira, a leitura

global dos seus estímulos metafóricos como um todo – e, portanto, a percepção da saturação

204 Em termos técnicos, impostação vocal consiste na projeção da voz em tubo reto, sem quaisquer obstruções 
ao longo do trato vocal, com vistas a uma maior quantidade de vibração e ressonância da voz no crânio e nas
faces (cf. MARTINEZ, 2000).

205 Um exemplo muito popular, no repertório musical brasileiro contemporâneo, de como pode acontecer a 
oralização de sonetos é a canção Monte Castelo (RUSSO, 1989), cuja letra inclui estrofes do poema clássico 
Amor é um fogo que arde sem se ver (CAMÕES, 1953 [1595], p. 135).
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que marca parte da sua linguagem metafórica. E isso, segundo Lakoff e Turner (1989), facilita

o acesso coerente ao mundo figurado criado pelo poeta.

Outra característica que distingue, de uma forma categórica, os sonetos é o fato de eles

serem bastante rígidos quanto a um aspecto particular da sua estrutura. Invariavelmente, todo

soneto deve ser composto por quatorze versos (cf. MOISÉS, 2004), que, no caso dos textos

analisados aqui, se distribuem em duas estrofes de quatro versos (isto é, dois quartetos) e duas

estrofes de três versos (ou dois tercetos)206. Apesar disso, senão pela versificação, esse tipo de

poema não possui regras mais rigorosas para outros aspectos relativos à sua forma, como, por

exemplo, métrica e rimas207. Então, os textos podem ter ou não algum padrão de metrificação

e podem conter ou não rimas. Na verdade, padrões de versificação, de metrificação e de rima

constituem, no caso específico da poesia e dos seus subgêneros, expedientes que simplificam

a memorização dos seus versos, o que os torna, em alguma medida, essenciais à conservação

e à disseminação de produções intelectuais orais (cf. ibid.).

Em última análise, a configuração formal peculiar aos sonetos, que reserva posições e

desempenho vocal específicos para alguns dos seus elementos – tais como rimas, pés, versos

etc. –, favorecem a sua apreensão mnemônica. E esse princípio parece se estender, também, à

linguagem metafórica dos poemas. Por meio de marcação prosódica e de posições específicas,

seria possível se assegurar, por exemplo, algum grau de metaforicidade pretendida nesse tipo

de poema. Analise-se, nesse caso, o texto Soneto da rosa (MORAES, 1954), em (34) a seguir.

A distribuição de algumas expressões metafóricas suas – bem como as rimas que contornam

outras – é capaz de dar uma ideia de como aspectos peculiares à sua forma poderiam intervir

na possibilidade de reconhecimento da sua linguagem metafórica.

206 Além desse modelo de versificação, que caracteriza o padrão italiano, existem, segundo o cânone (cf. 
MOISÉS, 2004), outros dois tipos de soneto: o inglês, composto por três quartetos e uma estrofe de dois 
versos (ou dístico), e o monostrófico, com uma única estrofe de quatorze versos.

207 A título de esclarecimento, metro é o padrão de medida silábica dos versos, e rima é uma homofonia entre 
versos, que pode se dar nas suas sílabas internas ou finais, (cf. MOISÉS, 2004).
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(34) Mais um ano na estrada percorrida [TEMPO É ESPAÇO]

Vem, como o astro matinal, que a adora [personificação]

Molhar de puras lágrimas de aurora

A morna rosa escura e apetecida. [DESEJAR É TER FOME]

E da fragrante tepidez sonora [ATRIBUTO É OBJETO]

No recesso, como ávida ferida [calor em termos de lesão*]

Guardar o plasma múltiplo da vida

Que a faz materna e plácida, e agora

Rosa geral de sonho e plenitude [ATRIBUTO É OBJETO]

Transforma em novas rosas de beleza

Em novas rosas de carnal virtude [personificação]

Para que o sonho viva da certeza [ATRIBUTO É OBJETO]

Para que o tempo da paixão não mude [PROCESSO É TRAJETÓRIA]

Para que se una o verbo à natureza.

No que diz respeito ao conteúdo, a variedade de assuntos de que pode tratar um soneto

– e grande parte dos gêneros relativos ao discurso literário, diga-se de passagem – parece ser

virtualmente inesgotável. Segundo o poeta brasileiro Eliás José (1991), “a poesia, é só abrir os

olhos e ver, tem tudo a ver com tudo” (p. 06). Apesar da miríade de temas possíveis, pode se

presumir, pelo menos, uma característica crucial do conteúdo mais prototípico dessa classe de

poemas: seja qual for, esse conteúdo provavelmente será ficcional (ou, ainda, ficcionalizado)

(cf. MOISÉS, 2004). Entendida como sendo sinônimo de imaginação ou invenção (cf. ibid.),

a ficção está consensualmente vinculada à ocorrência de alguma linguagem metafórica (desde

ARISTÓTELES, 2003 [c. 335 a.C.]). É desde a antiguidade clássica, de fato, que se sabe do

poder que as metáforas possuem na elaboração de associações novas e, principalmente, muito

criativas e engenhosas (cf., por exemplo, KÖVECSES, 2010).

Por esse motivo, a ocorrência de determinados recursos de metaforicidade – tais como

a não convencionalidade, a diretividade, a saturação etc. (cf. Quadros 2, 3 e 4) –, identificados

nos sonetos analisados aqui, soa bastante oportuna. Com efeito, mais do que apenas o uso de

alguma linguagem metafórica, é o seu reconhecimento efetivo como tal que parece viabilizar,

de um lado, a ficcionalização do seu conteúdo e, de outro lado, o acesso a ele. As associações

criativas fomentadas por muitas das expressões metafóricas identificadas nesse corpus – como
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demonstram, por exemplo, as estrofes em (35) (MORAES, 1954), (36) (BANDEIRA, 1966a,

p. 22) e (37) (ANDRADE, 1978, p. 159), abaixo, – dão testemunho do teor ficcional que

preenche o seu conteúdo. Estão destacadas, na primeira estrofe, a personificação do SOL; na

segunda, ambas a personificação da ÁGUA e a objetificação da ALMA; e, na última estrofe, a

conceptualização de SEGREDO em termos de PLANTA.

(35) Mais um ano na estrada percorrida

Vem, como o astro matinal, que a adora

Molhar de puras lágrimas de aurora

A morna rosa escura e apetecida.

(36) [A água] parece a grave queixa, atroando em torno a mata,

Contar não sei que mágoa inconsolada, e a ouvi-la

A alma se nos escapa e vai perder-se abstrata

Na avassalante paz da solidão tranquila…

(37) e mãos [da estátua] oferecidas e mecânicas,

de um vegetal segredo enfeitiçadas,

enquanto outras visões se delineiam

Um princípio que parece, nesse sentido, firmar o caráter ficcional dos sonetos é o fato

de o ineditismo que marca parte da sua linguagem metafórica se achar ancorada, no seu nível

conceptual, em metáforas situadas. Vindo em contrapartida das metáforas conceptuais – que

são, em princípio, offline e descontextualizadas –, a noção de metáfora situada busca dar conta

de “desdobramentos textuais de uma ou mais metáforas locais e episódicas”, que se propõem,

a partir disso, a “conduzir, cognitiva e discursivamente, um desdobramento ou mapeamento

textual online e episódico” (VEREZA, 2013a, p. 06). Embora essa noção esteja originalmente

descrita em função do seu funcionamento em textos argumentativos e expositivos (cf. ibid.) –

especificamente, crônicas, editoriais de jornal e memes de Internet208 –, ela pode ser recrutada,

ao longo desta discussão, para se abordarem as metáforas inéditas que eventualmente habitam

alguns corpora desta análise – em particular, os de sonetos e de capas revista. Isso faz sentido,

aqui, na medida em que metáforas situadas são capazes de dar forma à dimensão cognitiva de

208 Knobel e Lankshear (2007) definem meme de Internet, em linhas gerais, como sendo a assimilação e a 
disseminação rápidas de uma ideia, através da World Wide Web, na forma de um texto escrito, uma imagem 
ou qualquer outro material cultural.
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expressões não convencionalizadas, cujas metáforas conceptuais não estariam imediatamente

acessíveis à sua análise. Sendo assim, mesmo que as expressões inéditas identificadas em (35)

a (37), acima, por exemplo, não possam evidenciar a metáfora conceptual que as sustentam,

não se pode negar que possuam, de fato, uma dimensão conceptual.

Outro aspecto que parece servir para se caracterizarem, de forma relativamente segura,

os sonetos – e, em geral, quaisquer poemas – é a prevalência de uma função emotiva sua, que

“visa a uma expressão direta da atitude de quem fala em relação àquilo de que está falando”

(JAKOBSON, 2008 [1960], p. 123). Algo a que sonetos se prestam, nesse sentido, é dar voz

às impressões e sensações subjetivas sobre aquilo de que escreve ou fala o seu autor. Como já

se observou aqui, as metáforas e, sobretudo, o seu reconhecimento como tais teriam um papel

determinante para a expressão dessa subjetividade (cf. STEEN, 1994). Ao lado dessa, parece

evidente, também, a função poética dos sonetos (cf. JAKOBSON, ibid.). Segundo Mukarosky

(2014 [1932]), seria o caso de esse tipo de texto “não ser utilizado a serviço da comunicação,

mas, sim, com a finalidade de colocar em primeiro plano a própria expressão, o enunciado em

si”209 (p. 44). E esse princípio – de se trazer o enunciado à luz do processamento – pode recair

sobre a linguagem em todos os seus níveis: fonético, lexical, sintático, semântico etc. Pode se

identificar, aqui, uma explicação razoável, inclusive, para a ocorrência de recursos de ativação

das metáforas identificados no corpus desta análise.

Considerem-se, nesse caso, além das expressões que saturam a personificação da Terra

e a personificação da cidade de São Paulo, por exemplo, as rimas, as inversões e, em especial,

o oximoro “pura poluição” que completam os dois tercetos finais de Ao parque (MATTOSO,

2003a), reproduzidos em (38), a seguir. Ainda conforme insinua os versos em (38), pode se

considerar, também, como sendo uma propriedade dos sonetos, alguma função referencial sua

(cf. JAKONSON, 2010 [1960]). Embora sonetos estejam (prototipicamente) associados a um

conteúdo ficcional na sua essência, não se rejeita o fato de esse tipo de discurso manter algum

foco em elementos do seu contexto concreto, mesmo que isso aconteça sob o olhar subjetivo

de quem o produz. Seja como for, entende-se, em última análise, que a relação entre o grau de

metaforicidade da linguagem metafórica identificada nesse corpus e o gênero com que ele se

identifica se resolve, também, pelas funções atribuídas a ele.

209 [It (poetry) is not used in the services of communication, but in order to place in the foreground the act of 
expression, the act of speech itself.]
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(38) Trianon, Aclimação, a Cantareira.

Transpira uma metrópole traída.

Em tudo tem que ser sempre a primeira!

Na pura poluição, vive hoje a vida

que um dia viveria a Terra inteira!

Não há pioneirismo sem saída…

Em geral, poemas não impõem restrições muito rígidas quanto ao tipo de texto que os

preenche (cf. WERLICH, 1976). Conforme atestam os textos que completam o corpus desta

análise, por exemplo, podem conviver, dentro de um mesmo soneto, sequências expositivas,

descritivas, narrativas e injuntivas. Considerem-se, a título de ilustração, os textos Ao Parque

(MATTOSO, 2003a) e Leão-marinho (ANDRADE, 2013, p. 16), reproduzidos em (39) e (40),

a seguir, que reúnem mais de um tipo textual. A importância das metáforas e, eventualmente,

da sua ativação para tipos específicos de texto está, com efeito, anunciada em alguns estudos

ocupados não somente com o discurso literário. Lakoff e Turner (1989) descrevem os efeitos

positivos das metáforas – inéditas ou não –, bem como de alguns recursos de metaforicidade,

na construção de narrações e de descrições pertinentes a certos gêneros da literatura. Já Vereza

(2007a) investiga esses mesmos efeitos em textos argumentativos e expositivos inseridos em

gêneros do discurso jornalístico. A partir das observações desses autores, não é equivocado se

pressupor que a ativação da linguagem metafórica poderia oferecer algum benefício para os

tipos textuais que preenchem os sonetos analisados aqui.
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(39) Oásis de verdura no concreto. [descritivo210]

Canteiro de graminha na calçada. [descritivo]

Assim parece o parque, da sacada [expositivo]

da típica babel beirando o teto. [expositivo]

Em meio ao quente caos, um lugar quieto. [descritivo]

Pelo Ibirapuera, a caminhada. [narrativo]

Rente ao Jardim da Luz, uma fachada, [descritivo]

projeto inacabado do arquiteto. [descritivo]

Trianon, Aclimação, a Cantareira. [descritivo]

Transpira uma metrópole traída. [descritivo]

Em tudo tem que ser sempre a primeira! [expositivo]

Na pura poluição, vive hoje a vida [descritivo]

que um dia viveria a Terra inteira! [expositivo]

Não há pioneirismo sem saída… [expositivo]

(40) Suspendei um momento vossos jogos [injuntivo]

na fímbria azul do mar, peitos morenos. [descritivo]

Pescadores, voltai. Silêncio, coros [injuntivo]

de rua, no vaivém, que um movimento [descritivo]

diverso, uma outra forma se insinua [narrativo]

por entre as rochas lisas, e um mugido [narrativo]

se faz ouvir, soturno e diurno, em pura [descritivo]

exalação opressa de carinho. [expositivo]

É o louco leão-marinho, que pervaga, [narrativo]

em busca, sem saber, como da terra [narrativo]

(quando a vida nos dói, de tão exata) [expositivo]

nos lançamos a um mar que não existe. [narrativo]

A doçura do monstro, oclusa, à espera… [descritivo]

Um leão-marinho brinca em nós, e é triste. [narrativo]

210 A título de esclarecimento, acrescenta-se que texto descritivo consiste, em linhas gerais, em um retrato 
escrito de alguma coisa ou pessoa com base na percepção de espaço; texto narrativo expressa uma sequência
de eventos com base na percepção de tempo; texto expositivo dá conta da explicação dos fatos com base na 
sua análise; texto argumentativo serve à avaliação de fenômenos com base em julgamentos; e, finalmente, 
texto injuntivo orienta à realização de uma ação (cf. WERLICH, 1976). Além desses, Adam (2011 [1993]) 
inclui a sequência dialógica, que compreende a interação (ou troca de turno) entre interlocutores.
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Assim como em grande parte dos subgêneros de poema, a modalidade em que sonetos

se apresentam é exclusivamente verbal211. Logo, a possibilidade de reconhecimento das suas

metáforas como tais está condicionada, grosso modo, à ocorrência de certos recursos verbais

de metaforicidade. Esse seria o caso da não convencionalidade, da diretividade, da saturação,

da posição (cf. Quadros 2, 3, 4 e 5) e da possível marcação prosódica que acompanham parte

da linguagem metafórica identificada no corpus desta análise. Apesar disso, não se descarta a

possibilidade de mídias visuais interferirem na ativação dos sentidos – sobretudo, metafóricos

(cf. MÜLLER, 2008) – que preenchem os sonetos. Em eventuais oralizações dos poemas (por

recitação), digamos, a coocorrência de alguma gesticulação que evidenciasse os mapeamentos

evocados nesses textos poderia intervir, em alguma medida, nas chances de a sua linguagem

metafórica ser reconhecida como tal – por quem as ouvisse e lhes assistisse.

Finalmente, observa-se que, sem uma convencionalização aparente, o registro que, em

geral, caracteriza poemas é bastante flexível. Pode ser formal ou informal212; estar escrito em

um padrão culto ou coloquial; carregar jargões213 ou ser totalmente excêntrico; etc. Seja como

for, a linguagem poética tende a assumir, na maioria das vezes, um traço muito peculiar: a sua

desautomatização ou, especificamente, a sua “colocação em primeiro plano” [foregrounding]

(MUKAROVSKY, 2014 [1932], p. 44). Segundo Mukarovsky (ibid.), a desautomatização da

linguagem implica, grosso modo, a violação de padrões, sendo que,

no caso da linguagem poética, essa violação dos padrões alcança o seu grau
máximo,  a  ponto  de  empurrar  a  comunicação  para  um  segundo  plano,
assumindo a própria expressão como o seu objetivo e a usando como um fim
em si mesma.214 (p. 44)

Algo importante que deve se mencionar, ainda a esse respeito, é o fato de que, quando

a linguagem é colocada em primeiro plano, o seu processamento deveria se dar, em princípio,

de uma maneira consciente (cf. MUKAROVSKY, 2014 [1932]). E, como já se comentou, isso

211 Há poemas que se valem, também, de alguma modalidade visual – tais como os poemas concretos e 
caligramas, cujas palavras se organizam graficamente para dar uma ideia de conteúdo (cf. MOISÉS, 2004), 
ou de alguma modalidade sonora, tais como poemas melodizados, que são acompanhados pelo som de 
instrumentos musicais. Os textos analisados aqui, no entanto, não contemplam essas modalidades.

212 A título de esclarecimento, entende-se registro formal (em oposição a informal), aqui, como sendo aquele 
que segue as regras da gramática normativa de uma determinada língua (cf. HOUAISS et al., 2009).

213 Em linhas gerais, jargão se define, aqui, como sendo um código linguístico particular, com vocabulário 
especial, próprio de um determinado grupo sociocultural ou profissional (cf. HOUAISS et al., 2009).

214 [Foregrounding means the violation of the scheme. (…) In poetic language foregrounding achieves 
maximum intensity to the extent of pushing communication into the background as the objective of 
expression and of being used for its own sake.]
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pode acontecer, no caso de poemas, em todos os níveis da linguagem: no fonético (por rimas,

metrificação, impostação vocal etc.), no lexical (por neologismos, arcaísmos, regionalismos215

etc.), no sintático (por versificação, anástrofes, fraseologias216 etc.), no semântico (por símiles,

polivalências, oximoros etc.) etc. E esse fato parece conseguir isentar o seu autor de quaisquer

restrições quanto ao uso e, sobretudo, à ativação de quantas metáforas precisar ou desejar para

alcançar a realização da subjetividade nos seus textos. Os esforços pela desautomatização da

linguagem poética pode ajudar a explicar, então, a recorrência de recursos de metaforicidade –

tais como a não convencionalidade, a diretividade, a saturação (cf. Quadros 2, 3 e 4) e alguma

possível marcação prosódica – observada nos sonetos desta análise.

Por fim, até onde pode se concluir, a descrição e a análise da metaforicidade realizadas

no corpus de sonetos que esta investigação reúne já fornecem alguma evidência empírica para

os postulados que ela adianta. De acordo com os resultados obtidos aqui, uma relação estreita

entre algum gênero do discurso literário e algo da natureza da linguagem metafórica – ou seja,

a possibilidade do seu reconhecimento – pode ser verificada tanto nos níveis (perceptíveis) da

realização desses gêneros quanto no nível profundo da sua análise sistemática. Para efeitos de

um contraste imediato, este trabalho se lança, a seguir, a essa mesma análise em um gênero

supostamente muito distante daquele que identifica esse corpus, no que diz respeito a ambas a

ocorrência e a ativação de metáforas. Esse gênero é a bula de medicamento.

5.3 METAFORICIDADE EM BULAS DE MEDICAMENTO

No conjunto de bulas de medicamento (cf. Anexo B) analisado aqui, as 2.011 unidades

lexicais identificadas como sendo metafóricas representam aproximadamente 15,08% do total

das 13.331 palavras desse corpus. Esse dado já insinua que a ocorrência de metáforas nesse

tipo de discurso pode constituir um fenômeno bastante significativo – em relação, inclusive, à

densidade metafórica do corpus de sonetos: 21,96%. Entretanto, não são muitos os trabalhos

que se prestam a explorar a ocorrência e a importância desse fenômeno nesse gênero. O que

se encontra, de fato, são investigações mais gerais, que apenas tangenciam aspectos relativos

à ocorrência de alguma linguagem metafórica em bulas, mas que acabam atestando, ainda que

215 Neologismo se refere, grosso modo, a palavras novas em uma língua, derivadas de outras já existentes; 
arcaísmos e regionalismos são expressões ou construções sintáticas próprias, respectivamente, de uma 
determinada época e de um determinado lugar ou região (cf. HOUAISS et al., 2009).

216 Anástrofe é uma figura de construção em que a estrutura canônica de um sintagma ou oração (em uma 
determinada língua) é alterada. Já fraseologia designa uma combinação de palavras ou uma locução 
cristalizadas, cujo sentido, em muitas vezes, é figurado (cf. HOUAISS et al., 2009).
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de um modo superficial, o uso constante e um papel particular desse fenômeno na realização

desse tipo de discurso (cf., por exemplo, NISBETH JENSEN, 2013; HILL MADSEN, 2014,

que abordam a questão das metáforas, especificamente, no processo de tradução dos textos

técnicos que acompanham as embalagens de medicamentos).

A constatação de que as metáforas poderiam desempenhar algum papel específico no

discurso técnico-científico – como no caso, justamente, de bulas de medicamento – é recente

(cf., por exemplo, HALLYN, 2000; TEMMERMAN, 2000; SIQUEIRA et al., 2009). Desde

há muitos séculos até hoje, o que consensualmente se acredita é que esse seria um fenômeno

pertinente aos territórios da poesia e da retórica e, muito pouco provavelmente, ao território

das ciências (cf. ORTONY, 1993b [1979]). Esse consenso está reproduzido, por exemplo, nas

respostas dos falantes interrogados (cf. Apêndice A) a respeito das suas expectativas quanto à

ocorrência de metáfora em tipos particulares de discurso. Quarenta e quatro (88%) dos cin-

quenta informantes dessa sondagem (cf. Apêndice B), declararam que não haveria a possibili-

dade de encontrarem metáforas em textos técnicos. E quarenta e nove (94%) afirmaram que

essa possibilidade não existiria especificamente no caso bulas de medicamento. É interessante

se comentar que, dos dois informantes (4%) que indicaram que seria provável a ocorrência de

metáforas em bulas de medicamento, um estava frequentando um curso de pós-graduação em

Letras no momento em que o questionário lhe foi aplicado. Nessa circunstância, um possível

contato desse informante com questões relativas à linguística cognitiva ou, especificamente, à

abordagem conceptual da metáfora poderia sinalizar alguma razão para a sua resposta acabar

divergindo da opinião da maioria dos sujeitos abordados.

5.3.1 Recursos de metaforicidade

Uma primeira observação que deve ser feita, antes de tudo, é a de que as expressões

metafóricas identificadas no corpus de bulas de medicamento analisado aqui constituem usos

altamente convencionalizados – tanto dentro do discurso técnico-científico quanto fora dele.

Com efeito, conforme será possível se verificar, uma grande parte dessas expressões compõe

construções já inscritas na gramática do português (do Brasil) (cf., por exemplo, FERREIRA,

2004; HOUAISS et al., 2009). Além disso, os usos identificados aqui não são acompanhados

de outros recursos de ativação da sua metaforicidade, senão da sua repetição e da saturação –

a propósito, bastante insistentes – dos mapeamentos que as sustentam. Considerem-se, a título
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de ilustração, alguns excertos das bulas dos medicamentos Buscopan® (2013) e Aspirina®

(2014), reproduzidos em (41) e (42), abaixo, respectivamente.

(41) Buscopan® promove alívio rápido e prolongado de dores, cólicas e desconforto

abdominal. O seu início de ação no aparelho digestivo ocorre entre 20 e 80 

minutos depois de ingerido.

(42) Você deve informar caso se engravidar durante tratamento prolongado com 

Aspirina®. Nos dois primeiros trimestres da gravidez, você só deverá usar 

Aspirina® por recomendação médica em casos de absoluta necessidade;

Nesses dois excertos, várias são as expressões licenciadas pelas metáforas conceptuais

PROCESSO É TRAJETÓRIA (“Buscopan® promove alívio”, “seu início de ação” e “usar […]

por recomendação médica”) e TEMPO É ESPAÇO (“alívio […] prolongado”, “ocorre entre 20

e 80 minutos depois”, “tratamento prolongado” e “nos dois primeiros trimestres”). Chama-se

uma atenção especial, ainda, para o fato de a saturação e a repetição que marcam as metáforas

identificadas nesse corpus ocorrerem em ambos o plano intratextual – isto é, nas fronteiras de

um único texto – e o plano intertextual – ou seja, ao longo do corpus como um todo. De fato,

é isso que mostram os exemplos listados na Quadro 7, a seguir.

É interessante se comentar, neste momento da discussão, a disparidade nítida entre os

corpora de bulas de medicamento e de resumos de artigos científicos e os corpora de sonetos e

de capas de revista desta análise, no que se refere à quantidade e, principalmente, à qualidade

dos recursos de metaforicidade que incorporam (cf. Quadro 6)217. Em comparação com os dois

últimos, os recursos identificados no conjunto de bulas e resumos – que poderiam, de alguma

maneira, interferir na possibilidade de reconhecimento da sua eventual linguagem metafórica

como tal – são proporcionalmente escassos. Além disso, conforme será tratado mais adiante, a

atuação desses elementos (isto é, da saturação e da repetição da sua linguagem metafórica) em

bulas, bem como em resumos218, não parece ser tão categórica quanto nos outros dois corpora.

Uma explicação para essa disparidade teria a ver, até onde pode se argumentar, com aspectos

217 Enquanto que os corpora de bulas de medicamento e resumos contam somente com a saturação e repetição 
das suas metáforas como recursos de metaforicidade, os de sonetos e de capas de revista dispõem, além 
desses, dos recursos de não convencionalidade, diretividade, posição, marcação prosódica e mídias visuais.

218 Adianta-se que, de acordo com o que este trabalho argumenta, a repetição e a saturação poderiam operar 
como recursos positivos de ativação da linguagem metafórica, especialmente, se chegassem a constituir, por 
exemplo, algum nicho metafórico (cf. VEREZA, 2007a). Esse argumento será desenvolvido mais adiante.
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relativos aos gêneros com que cada corpus se identifica.

Quadro 7. Exemplos de metáforas convencionais no corpus de bulas de medicamento

Palavras usadas metaforicamente (com sublinha) Metáfora conceptual

“dose recomendada para adultos e crianças acima de 6 anos”
(BUSCOPAN®, 2013)
“não excedendo a dose máxima diária, conforme a tabela” 
(DRAMIN®, 2013)
“reação alérgica grave acompanhada de queda da pressão” 
(NEOSALDINA®, 2013)

MAIS É PARA CIMA

“Aspirina® não deverá ser usada sem orientação médica”
(ASPIRINA®, 2014)
“medicamentos que agem de forma contrária à dopamina” 
(ATROVEX®, 2013)
“Siga todas as instruções do seu médico cuidadosamente.” 
(VOLTAREN®, 2014)

PROCESSO É TRAJETÓRIA

“aumento dos níveis de substâncias encontradas no sangue” 
(HERPESIL®, 2014)
“podem ocasionar pequenas hemorragias na pele e mucosas” 
(NEOSALDINA®, 2013)
“Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento” 
(TYLENOL®, 2014)

QUANTIDADE É TAMANHO

“medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças” 
(ASPIRINA®, 2014)
“na prevenção e no tratamento das labirintites e vertigens” 
(DRAMIN®, 2013)
“Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico” 
(HERPESIL®, 2014)

EVENTO É RECIPIENTE

“Atrovex® tem ação antiespasmódica sobre as contrações” 
(ATROVEX®, 2013)
“utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica” 
(BUSCOPAN®, 2013)
“Não use medicamento com o prazo de validade vencido” 
(TYLENOL®, 2014)

ATRIBUTO É OBJETO

“não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica” 
(ASPIRINA®, 2014)
“Dramin® é indicado para prevenir e tratar os sintomas de” 
(DRAMIN®, 2013)
“dor de cabeça, tontura (sinais de pressão sanguínea alta)” 
(VOLTAREN®, 2014)

CONHECER É VER

“Buscopan® de forma contínua ou por períodos prolongados” 
(BUSCOPAN®, 2013)
“vezes ao dia, em intervalos de aproximadamente oito horas” 
(HERPESIL®, 2014)
“O que devo saber antes de utilizar este medicamento?” 
(NEOSALDINA®, 2013)

TEMPO É ESPAÇO
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5.3.2 Metaforicidade em função dos propósitos

Bulas de medicamento compõem um gênero muito representativo do discurso técnico

e, de alguma forma, também do científico (cf. GONÇALVES et al, 2002). Isso se deve, dentre

outras coisas, a uma função bastante prototípica sua. Segundo observa Bazerman (1988), com

base em uma perspectiva espontânea, pautada no senso comum219, sobre o discurso científico

em geral, um dos seus propósitos mais elementares seria o de representar simbolicamente – ou

seja, por meio da linguagem e dos números – os fenômenos da natureza e as relações entre

eles. Esse propósito está alicerçado na premissa de que, “ao representarmos a natureza através

de símbolos, somos capazes de compreendê-la, antecipá-la e manipulá-la. Símbolos nos dão

uma ideia de como as coisas são”220 (ibid.., p. 292). Sendo assim, é para podermos operar no e

com o mundo à nossa volta que recorremos às ciências e às suas linguagens.

No que diz respeito a bulas de medicamento, especificamente, está disposto em termos

legais – ou, na verdade, em uma resolução oficial (BRASIL, 2009b) –, por exemplo, que elas

correspondem ao “documento legal sanitário que contém as informações técnico-científicas e

orientadoras sobre o medicamentos para o seu uso racional221” (art. 4, § 2). Portanto, uma das

razões por que bulas estariam alinhadas ao discurso técnico-científico – e por que esse gênero

precisaria, de fato, ser evocado – é o fato de esses documentos servirem, acima de tudo, para

informar e orientar pacientes e profissionais (da saúde) a respeito do respectivo medicamento,

com vistas à sua compreensão e à sua administração adequadas.

Em virtude desse propósito elementar do discurso científico – e, no caso particular de

bulas de medicamento, do técnico-científico –, um requisito que o senso comum geralmente

impõe às ciências é o de que as suas formulações  (isto é, leis, descrições, teorias etc.) sobre

os fenômenos da natureza e as relações entre eles sejam sempre suficientemente rigorosas (cf.

BAZERMAN, 1988), para que, a partir delas, possamos assimilar coerentemente experiências

que vivemos no passado e prever, com algum grau de certeza, eventos que poderão acontecer

no futuro. Com efeito, quando se consideram as circunstâncias mais prototípicas em que uma

pessoa precisa recorrer a algum medicamento – por exemplo, a identificação de uma doença e

219 Não faz parte do escopo deste trabalho resolver até que ponto uma visão sobre o discurso científico pautada 
no senso comum pode ser legítima.

220 [By representing nature symbolically, we can understand, predict, and manipulate it. The symbols give us a 
picture of the way things are.]

221 Enquanto um compromisso básico da Política nacional de medicamentos (BRASIL, 2001), o “uso racional 
de medicamentos [é] o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a 
preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos 
definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade” (p. 37).
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os efeitos (positivos ou colaterais) do seu tratamento –, o papel das bulas parece ser bastante

óbvio. Além do mais, até onde é possível se presumir, esse requisito tem implicações muito

profundas na forma como o discurso científico e, mais especificamente, o técnico-científico se

apresentam. Com relação a esse ponto, Bazerman (ibid.) comenta que 

o único problema [do discurso científico] é de caráter mais prático: produzir
símbolos  precisos,  inequívocos,  unívocos,  para  criar  uma  correspondência
clara e direta entre o objeto e a palavra. As instruções de manuais técnicos de
redação científica refletem essa visão comum [cf., por exemplo, MEDEIROS,
2006, GIL, 2002 e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,
2003a, 2006, 2011].222 (p. 292, grifos meus)

Esse alegado compromisso do discurso técnico-científico com aquilo que Temmerman

(2000), chama de “princípio de univocidade223” [univocity principle] (p. 10) já parece insinuar,

aqui, a maneira como ele vem se relacionando, por exemplo, com a linguagem metafórica – e

a linguagem figurada em geral – desde, pelo menos, a consolidação de uma postura objetivista

sobre a ciência (cf. página 90 deste trabalho). Uma avaliação das metáforas, no ponto de vista

do senso comum – e, inclusive, no de alguns especialistas –, é representada pela visão de que

“ela consiste, na pior das hipóteses, em um fungo ilusório, condenado a viver para sempre em

uma penumbra pré-científica”, e, por isso, “qualquer teoria boa deveria ser literal e precisa224”

(HOFFMAN, 1980, p. 384, grifo meu). É, justamente, essa interpretação que leva adeptos de

certas doutrinas científicas tradicionais – como, por exemplo, a teoria geral da terminologia

(cf. WÜSTER, 1956) – a defenderem que haveria, de fato, alguma vantagem em se evitarem

metáforas nas linguagens de especialidade (cf. TAMMERMAN, 2000)

No entanto, embora alguns especialistas possam preferir rejeitar qualquer linguagem

metafórica – seja pelas razões que derem –, não se pode ignorar a participação (na maioria das

vezes, inconsciente) desse fenômeno para os objetivos do discurso científico e, em particular,

do técnico-científico. Ao contrário do que esses especialistas podem acreditar, metáforas não

produzem, necessariamente, formulações equivocadas ou imprecisas dentro das ciências. Com

o reconhecimento de que metáforas seriam um fenômeno básico de conceptualização (desde,

222 [The only problem is the most practical one of making the symbols precise, unambiguous, univocal, to 
create a clear one-to-one correspondence between object and symbol. The prescriptions of technical writing 
manuals largely reflect this everyday perspective.]

223 Univocidade é um termo que designa, a um mesmo tempo, condições de monossemia e monovalência. Essas
condições representam, em sentidos complementares, a equivalência entre um termo e um conceito, em que 
um único conceito é atribuído a um único termo e vice-versa (cf. FELBER, 1984).

224 [At worst it (metaphor) is an irreal fungus doomed eternally to a prescientific twilight zone. (…) Any good 
theory should be literal and precise.]
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principalmente, LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]) – sobretudo, de domínios conceptuais

abstratos225 –, fica entendido que, na verdade, “elas podem funcionar como uma ferramenta de

construção do conhecimento ou, por outro lado, como um recurso figurativo, com algum valor

epistemológico, que ajudaria na transmissão desse conhecimento”226 (BAAKE, 2003, p. 68).

Sendo assim, a ocorrência de alguma linguagem metafórica no discurso técnico-científico não

deveria ser reprimida como sendo um desacerto (por parte dos que a recrutam). O que precisa

ser ponderado, a partir das questões levantadas nesta discussão, não seria a ocorrência efetiva

de metáforas dentro desse domínio discursivo, mas, mais do que isso, a possibilidade do seu

reconhecimento como tais – ou seja, a sua metaforicidade. 

Retomando certas observações feitas por Lakoff e Johnson (2002 [1980]) – quanto ao

mapeamento por trás do nosso entendimento sobre a linguagem (cf. página 70 deste trabalho)

–, sabe-se que muitas metáforas (se não, a maioria delas) refletem um modo tão convencional

de se pensar e de se falar sobre um determinado conceito, que elas parecem ser intrínsecas a

ele. Em outras palavras, pode se afirmar que a alta convencionalidade de algumas expressões

metafóricas, de alguma forma, daria mesmo a impressão de que elas denotam o sentido mais

básico (ou, ainda, literal) do conceito que expressam. Esse parece ser o caso, a propósito, das

metáforas identificadas no corpus de bulas de medicamento analisadas aqui. Considere-se, por

exemplo, o quão comuns são expressões tais como “pequenas hemorragias”, “com prazo de

validade vencido”, “crianças acima de 6 anos”, “sem orientação médica”, “queda de pressão”

e “fora do alcance de crianças” (cf. Quadro 7). Nesses casos, em particular, tanto a repetição

de algumas dessas metáforas quanto a saturação que marca tantas outras não teriam uma

função específica, senão que se apresentariam somente como resultado e, ao mesmo tempo,

abono  da  convencionalização  dos  conceitos  (ou  da  lexicalização  das  construções)  que

participam desse tipo de discurso – ou, ainda, do domínio discursivo a que ele pertence. 

Dessa forma, a convencionalização – através, inclusive, da lexicalização – da eventual

linguagem metafórica presente em bulas de medicamento teria um papel crucial na prevenção

de interpretações ambíguas das informações e orientações nos seus textos. De fato, até onde

pode se supor, certas falhas na precisão – ou, ainda, na impressão de precisão – nesse tipo de

discurso poderiam ter consequências realmente graves na circunstância de administração de

um medicamento. A leitura ambígua – ou, digamos, aberta – do conteúdo de uma bula poderia

225 Cameron (2003), por exemplo, chama a atenção para o papel ideacional das metáforas em contextos 
pedagógicos, uma vez que elas podem ajudar o professor a explicar e os alunos a entenderem os conceitos 
muito abstratos ou sofisticados em termos de noções mais concretas e familiares.

226 [Metaphor in science can function (…) as a tool to build knowledge or, at the other end, as a figurative 
device that may have some epistemological value, but which primarily serves to help deliver knowledge.]
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conduzir a equívocos, senão fatais, muito comprometedores à saúde do usuário da respectiva

droga. Seja como for, o que se formula, em ultima análise, é que é a impressão de univocidade

(cf. TEMMERMAN, 2000) – assegurada, dentre outras coisas, pela baixa metaforicidade das

suas eventuais expressões metafóricas – que atenderia, de uma maneira bastante conveniente,

a um dos propósito mais fundamentais do discurso técnico-científico, isto é, a caracterização

(pelo menos, supostamente) exata e literal de realidade.

Um dado importante, a respeito da repetição e, em especial, da saturação de metáforas

em bulas de medicamento, que deve ser comentado aqui se refere à ocorrência desses mesmos

recursos identificadas nos sonetos analisados aqui. Ao contrário do que acontece com bulas, a

saturação que eventualmente marca a linguagem metafórica nesse tipo de poema tende a se

concentrar, especificamente, no plano intratextual – ou seja, no interior de um único texto. Por

conta do caráter criativo e original que esse tipo de discurso exige, em geral, as suas escolhas

linguísticas – que incluem as suas expressões metafóricas e a saturação dos seus mapeamentos

– muito raramente são aproveitadas em outros textos. Ou seja, os componentes tanto formais

quanto semânticos que compõem um soneto qualquer não chegam a constituir um elemento

comum ao seu domínio discursivo como um todo. Um comentário de Boyd (1993 [1979]) que

importa, em grande medida, para essa questão é a de que

o mais comum de acontecer é uma metáfora literária “residir”, digamos assim,
em um único texto de um único autor. Quando uma mesma metáfora é usada
por outros autores, a referência ao uso original fica implícito. Quando uma
mesma metáfora é usada com frequência, por vários autores e com poucas
variações,  ela  ou fica  gasta  ou se  torna banal  ou,  ainda,  se  “cristaliza” na
forma de uma figura de estilo ou de uma nova expressão metafórica.227 (p.
487, grifos no original)

A partir disso, pode se argumentar que a saturação em sonetos deve preferencialmente

se fixar em um único texto, com jogos de linguagem próprios a cada produto, com vistas a dar

acesso coerente ao mundo figurado criado pelo autor (cf. LAKOFF; TURNER, 1989) em cada

evento discursivo. O mais provável, nesses casos, é que tais jogos particulares não se repitam,

de maneira regular e idêntica, em outros textos identificados com o mesmo gênero (ou, ainda,

com outros gêneros pertinentes ao mesmo domínio discursivo). Considerem-se, por exemplo,

227 [Typically, a literary metaphor has its "home," so to speak, in a specific work of a specific author; when the 
same metaphor is employed by other authors, a reference to the original employment is often implicit. When
the same metaphor is employed often, by a variety of authors, and in a variety of minor variations, it 
becomes either trite or hackneyed, or it becomes "frozen" into a figure of speech or a new literal expression]
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as expressões metafóricas que estabelecem algum tipo de saturação no poema Leão-marinho,

(ANDRADE, 2013, p. 16): “louco leão-marinho”, “leão-marinho que pervaga em busca, sem

saber”, “leão-marinho brinca em nós” e “leão-marinho […] é triste”. A conceptualização do

animal LEÃO-MARINHO em termos de uma pessoa, em princípio, teria a ver, exclusivamente,

com esse poema de Andrade (loc. cit.), cujo tema central é, justamente, aquele animal (e o seu

sofrimento) – pelo menos, dentro do corpus analisado aqui.

Já, no caso de bulas de medicamento, por sua vez, a repetição e a saturação de alguma

metáfora conceptual, embora possam acontecer dentro de um único texto, não se restringem,

exclusivamente, a ele. As eventuais expressões metafóricas presentes em um texto qualquer –

bem como os mapeamentos que atualizam – se colocam à disposição de outros tantos textos

identificados com esse mesmo gênero; e, na verdade, são amplamente convocadas (em muitas

ocasiões, ipsis verbis) por vários deles. Dessa forma, os recursos de metaforicidade presentes

nas bulas acabam constituindo um aspecto essencialmente intertextual seu, isto é, um aspecto

pertinente antes ao seu gênero discursivo do que a um produto particular228. Tal é o caso, aliás,

de várias expressões licenciadas pela metáfora conceptual PROCESSO É TRAJETÓRIA, como,

por exemplo, “siga corretamente o modo de usar” e “não interrompa o tratamento” e “não deve

ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica”, que ocorrem – com muito pouca

ou nenhuma variação – nas bulas dos medicamentos Buscopan® (2013), Neosaldina® (2013),

Atrovex® (2013), Dramin® (2013) e Herpesil® (2014) desse corpus.

A tese defendida aqui, pois, é a de que, ao contrário de poemas – que buscam, através

de uma saturação (intratextual) das suas metáforas, um meio de permitirem acesso ao mundo

figurado idealizado pelo seu autor dentro de cada evento discursivo particular –, em bulas de

medicamento, tal recurso (em geral, intertextual) serve basicamente para fixar as convenções

dentro do domínio discursivo que esse tipo de discurso integra. E, conforme já se comentou,

são as convencionalizações, decorrentes da repetição e da saturação da sua linguagem metafó-

rica, que põem a salvo o princípio (ou impressão) de univocidade pretendida pelo gênero bula.

Em sonetos, por outro lado, quaisquer repetições ou saturações de metáforas que se prestas-

sem a – e, por isso mesmo, fomentassem – alguma convencionalização dentro do seu gênero

poderia, segundo Boyd (1993 [1979]), comprometer o seu sucesso.

228 É importante se comentar que a noção de intertextualidade, no âmbito deste trabalho, diz respeito tão-
somente ao episódio de metáforas conceptuais e as respectivas expressões metafóricas se repetirem em 
diversos textos pertinentes a um único corpus. Não se refere, portanto, ao conceito mais convencional de 
intertextualidade enquanto referência – explícita ou implícita – de um dado texto em outro, por meio de 
alusão, citação, paródia etc. (cf. BROWN; MILLER, 2013)
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Na verdade, especificamente a esse respeito, este trabalho arrisca o argumento de que

parece haver uma distinção sistemática entre os tipos de saturação da linguagem metafórica

identificada no discurso. Têm-se, de um lado, uma saturação exclusivamente intratextual e, de

outro, uma potencialmente intertextual, uma vez que esse recurso parece desempenhar papéis

específicos a partir de cada uma dessas duas condições. Nesse sentido, a primeira constituiria

um recurso mais eficiente de metaforicidade do que o segundo. É isso que insinuam, pelo

menos, as metáforas (e a sua aturação) identificadas, respectivamente, nos corpora de sonetos

e de bulas de medicamento analisados aqui. O que se defende, em última análise, é que essa

distinção também poderia servir, em alguma medida, à caracterização de certos gêneros dis-

cursivos, ao assinalar o seu grau de metaforicidade mais prototípico.

O que se conclui, finalmente, a respeito dos propósitos que podem caracterizar bulas

de medicamento é que o suposto descompasso entre as expectativas evocadas pelo frame mais

prototípico do seu gênero e o que realmente acontece no corpus analisado aqui, no que diz

respeito à ocorrência de metáforas, ficaria remediado, em grande medida, por um baixo grau

de metaforicidade que marca a sua eventual linguagem metafórica. De acordo com o que esta

análise mostra, a busca por alguma (impressão de) univocidade em bulas não é capaz, de fato,

de inibir a ocorrência de expressões metafóricas nos respectivos textos. O que ela parece ser

realmente capaz de restringir é a ocorrência de recursos para a ativação dessas metáforas. Essa

conclusão estaria ancorada tanto na recorrência de expressões metafóricas convencionalizadas

quanto pela ocorrência de recursos – tais como a sua repetição e a saturação dos respectivos

mapeamentos – que, em vez de aumentarem a possibilidade do seu reconhecimento, somente

reforçam a sua convencionalidade (dentro desse tipos de discurso).

5.3.3 Metaforicidade em função das práticas

As práticas sociais em que bulas de medicamento tendem a ser evocadas são bastante

presumíveis: são aquelas em que o próprio medicamento precisa ser prescrito e administrado.

Algo que está oficialmente estabelecido (BRASIL, 2009b), por exemplo, é que tal documento

deve “descrever sucintamente em qual(is) situação(ções) clínica(s) o medicamento se propõe

a agir; [ou seja,] se é destinado para o tratamento, diagnóstico, auxiliar no diagnóstico ou na

prevenção [da doença]” (art. 6, Anexo I). Pode se presumir, a partir dessa premissa, que bulas

estarão presentes, em caráter compulsório, nas situações que correspondem ao diagnóstico, ao
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tratamento e à prevenção de alguma doença por meio do medicamento que escoltam. E essas

circunstâncias compreendem, em linhas gerais, a análise e a descrição da doença; a análise e a

descrição do medicamento e dos seus efeitos; e, obviamente, todas as práticas relativas ao seu

consumo, tais como as suas prescrição, compra e administração.

Nesse sentido, diferentemente do que se observa no caso dos sonetos, por exemplo, as

atividades que tipicamente envolvem, particularmente, a recepção de bulas de medicamento

não poderiam ser caracterizadas como sendo orientadas à forma229. Ou seja, em vez do texto,

tais atividades estão voltadas a questões pertinentes ao contexto230 – que vão desde a descrição

da doença até a descrição, a prescrição e o consumo do medicamento indicado para o seu

tratamento. E isso teria implicações significativas na maneira como se dispõe a sua linguagem

– inclusive, a metafórica. Ao contrário dos efeitos, digamos, das metáforas inéditas e diretas,

que prendem as nossas atenção a interesse ao seu produto, o baixo grau de metaforicidade da

linguagem metafórica em bulas – garantido pela sua alta convencionalidade, sua repetição e

sua saturação (cf., por exemplo, Quadro 7) –, bem como a impressão de univocidade que ele

pode promover, ajuda a assegurar que o eixo central das práticas em que esse tipo de discurso

é evocado sejam os sintomas da doença e a sua diminuição.

Outro fator que parece poder intervir na determinação da metaforicidade (prototípica)

da eventual linguagem metafórica presente em bulas de medicamento é o fato de as práticas

que incorporam esse tipo de discurso serem altamente especializadas. Quando se observam as

atividades comumente associadas à realização de bulas, percebe-se que aquilo que se escreve

e que se lê deve estar em absoluta (ou quase absoluta) conformidade com aquilo que, de fato,

está acontecendo no mundo – que são, nesse caso, os sintomas (da doença) que sentimos e os

efeitos (do medicamento) que observamos. A forma como esses fenômenos são apresentados

ao usuário precisa, portanto, estar rigorosamente convencionalizada e enunciada, para que se

possa atender à suposta infalibilidade das práticas a serem cumpridas dentro desses cenários.

E esse fato estaria fundamentando, aliás, a alta convencionalidade, a repetição, a saturação e a

consequente impressão de univocidade que caracterizam a linguagem metafórica identificada

229 Embora as normas de elaboração de bulas de medicamento (cf. BRASIL, 2009c) sejam bastante rigorosas 
quanto à forma – mais especificamente, ao layout – desses documentos, a realização desse tipo de discurso, 
conforme será discutido mais adiante, não parece querer chamar qualquer atenção do seu interlocutor para a 
sua estrutura formal, senão que esse aspecto deve servir tão somente para facilitar o acesso ao seu conteúdo.

230 Pode se aproveitar, nesta parte da discussão, a distinção que Bolaños (2002), ao tratar de teorias de tradução,
faz entre abordagens “orientadas ao texto” [text-oriented] e “orientadas ao contexto” [context-oriented] (p. 
64). As primeiras dão ênfase a questões linguísticas, enquanto que as segundas estão focadas em questões 
não linguísticas. No que se refere às práticas que caracterizam os gêneros, pode se considerar um continuum 
que incorporaria, em um extremo, as atividades voltadas ao texto e, no outro, as atividades voltadas ao 
contexto, com cada tipo de discurso podendo ocupar uma posição mais próxima de uma ou outra categoria.
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no conjunto de bulas sobre que este trabalho se debruça.

5.3.4 Metaforicidade em função dos participantes

Da mesma maneira que os propósitos e as práticas que caracterizam o gênero bula de

medicamento, os participantes envolvidos na sua realização também formam um grupo muito

específico. Na descrição do Guia de redação de bulas (BRASIL, 2009b), por exemplo, esses

documentos consistem “no principal instrumento que permite ao paciente saber com exatidão

como usar e como evitar os riscos do consumo do medicamento prescrito pelo seu médico ou

cirurgião-dentista. Elaboradas por profissionais técnicos nos laboratório, as bulas nem sempre

seguem padrões coerentes […]” (p. 05, grifos meus). O que essa descrição sugere, portanto, é

que esse tipo de discurso envolve, em princípio e pelo menos, um profissional (prescritor) de

saúde, um profissional (técnico) de farmácia, e uma pessoa a ser medicada. Algo que pode ser

presumido, em última análise, é que a realização de bulas exige, dos seus participantes, algum

conhecimento mais ou menos específico – a respeito da doença e do seu tratamento – relativo

às áreas de especialidade em que esse gênero se inserem.

Reconhece-se, nessa sentido, que os conhecimentos específicos relativos à realização

de bula de medicamento estariam ancorados em conceptualizações altamente especializadas –

pertinentes, nesse caso, às áreas da saúde e da farmácia (cf. BRASIL, 2001). Além disso, pelo

que se supõe, esses conhecimentos dispensam quaisquer habilidades particulares voltadas, por

exemplo, à colocação em primeiro plano da linguagem – metafórica ou não – que se emprega

nesse tipo de discurso. Ou seja, ao contrário das possibilidades que uma socialização literária

oferece na realização, digamos, de sonetos, em se tratando de bulas, cuja realização adequada

não geralmente depende do reconhecimento das suas metáforas, não haveria razões de os seus

participantes desenvolverem uma sensibilidade especial para reconhecimento alguma eventual

linguagem metafórica ou, tampouco, para manipularem a sua metaforicidade. A ocorrência de

recursos pouco incisivos de metaforicidade – tais como a repetição e a saturação (intertextual)

de metáforas –, identificados nesse corpus, também estaria justifica pela ociosidade que teria,

para os seus participantes, quaisquer habilidades particulares tanto para a ativação quanto para

o reconhecimento das suas eventuais expressões metafórica.

Outro fator que parece fundamentar a baixa metaforicidade identificada no corpus de

bulas de medicamento – e que também pode ser analisado em face de algo que caracteriza os
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seus participantes – é o fato de a ocorrência de metáforas, nesse tipos de discurso, não parecer

decorrer de escolhas deliberadas. Para Lakoff e Johnson (2002 [1980]), à medida que vão se

convencionalizando no nosso sistema linguístico e/ou conceptual, o uso de certas metáforas –

a maioria delas, na verdade – tende a ser automático e, por isso mesmo, a passar despercebido

aos nossos olhos. Esse seria o caso das metáforas presentes nos textos desta análise. Visto que

a realização do seu gênero está identificada com um alto grau de rigidez – no que se refere aos

seus vários aspectos, tais como os seus propósitos, os seus participantes, o próprio produto e a

sua linguagem etc. –, as suas metáforas (mais prototípicas) acabariam se tornando igualmente

convencionalizadas (ou, ainda, lexicalizadas). Logo, presume-se que a repetição e a saturação

que caracterizam a linguagem metafórica identificada no corpus de bulas seriam reflexo antes

de um esforço dos seus emissores para se alinharem às convenções do domínio discursivo em

que se inserem – em particular, os da saúde e da farmácia – do que de algum plano voluntário

de empregar metáforas ou chamar a atenção dos seus interlocutores (mais prototípicos) para

elas. Tanto é assim, que algumas das poucas pessoas realmente preparadas para identificarem

esses usos seriam os especialistas em metáforas – principalmente, aqueles ancorados na teoria

conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, ibid.; LAKOFF, 1993).

5.3.5 Metaforicidade em função do produto

Visto que constituem “documento legal sanitário” (BRASIL, 2009b, art. 4, § 2), bulas

de medicamento devem, em caráter compulsório, observar diretrizes extremamente rigorosas

para a sua elaboração – que recaem sobre todos os aspectos do seu produto –, sob o risco de,

no caso de algum descumprimento nesse sentido, a empresa responsável por disponibilizá-las

ser legalmente penalizada231. Essa exigência está embasada no compromisso que esse tipo de

documento tem de “garantir o acesso à informação segura e adequada em prol do uso racional

de medicamentos” (ibid., art. 2). E isso já permite se presumir, portanto, a maneira como deve

estar disposta, dentre outras coisas, a sua linguagem – inclusive, a metafórica. Com efeito, por

conta do seu alto grau de rigidez, o produto relativo à realização de bulas não concede espaço

para quaisquer tratamentos especiais às suas eventuais metáforas – principalmente, no que diz

respeito à possibilidade do seu reconhecimento como tais.

231 No Código de defesa do consumidor (BRASIL, 1990), fica estabelecido, por exemplo, que um dos seus 
direitos básicos é “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem” (art. 6, § 3).
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Um primeiro exemplo evidente dessa rigidez é o conjunto de normas que a resolução

oficial (cf. BRASIL, 2009b) fixa para o registro usado nesse tipo de discurso. A determinação

geral é a de que a linguagem aplicada nesses documentos seja “clara, concisa e acessível para

o leitor” (art. 4, § 25), contemplando, porém, algo do teor técnico referente às suas áreas de

especialidade: as da saúde e da farmácia. Algumas instruções (BRASIL, 2009a) determinam,

por exemplo, que o responsável pela sua elaboração “use uma linguagem comum sempre que

possível”, “prefira palavras e termos específicos e concretos”, “use palavras e termos gerais”,

“use apenas termos técnicos essenciais” e “dirija-se ao leitor de forma direta” (p.0 7-08). Isso

já parece sinalizar o quão convencionalizado o registro que preenche bulas de medicamento

deve ser, justamente, para se garantir a impressão de univocidade que elas exigem. Portanto, a

colocação em primeiro plano (ou, em síntese, o forgrounding) da sua linguagem – inclusive, a

metafórica – não é somente dispensável; ela é reprimida. A título de exemplo, analisem-se as

sentenças em (43) a (45), abaixo, que equivalem a instruções padrão – isto é, sem variações –

em bulas e que recorrem a alguma linguagem metafórica.

(43) Siga [PROCESSO É TRAJETÓRIA] corretamente o modo de usar. Não 

desaparecendo [CONHECER É VER] os sintomas, procure [ATRIBUTO É 

OBJETO] orientação [PROCESSO É TRAJETÓRIA] médica. (por exemplo, 

ATROVEX®, 2013, p. 05)

(44) Não use medicamento com [ATRIBUTO É OBJETO] prazo de validade vencido 

[ATRIBUTO É OBJETO]. Antes [PROCESSO É TRAJETÓRIA] de usar, observe 

[CONHECER É VER] o aspecto do medicamento. (por exemplo, ASPRINIA®, 

2015, p. 05)

(45) Em [EVENTO É RECIPIENTE] caso de uso de grande [QUANTIDADE É 

TAMANHO] quantidade deste medicamento, procure [ATRIBUTO É OBJETO] 

rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou a bula do medicamento. 

(por exemplo, HERPESIL®, 2014, p. 05)

Outro aspecto a que se estendem as regras de elaboração de bulas de medicamento (cf.

BRASIL, 2009b) é o seu canal. Bulas devem ser disponibilizadas em meio impresso, na forma

de panfletos que acompanham a embalagem do medicamento, ou em meio digital, em páginas
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que completam, por exemplo, bulários virtuais na internet232. Recentemente, com a elaboração

de normas de acessibilidade a pessoas com dificuldade de comunicação (cf. ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2008), esses documentos passaram a ter que ser

disponibilizados, também, em canais especiais, por meio de mídias impressas em braile233, ou

convertidos em áudio234, através de algum meio magnético, óptico ou eletrônico. Essas regras

alcançam, também, a forma que esses documentos assumem. As diretrizes da resolução oficial

(BRASIL, ibid.) decidem desde a cor e o formato da folha de papel em que serão impressos

até o tamanho, a cor e o estilo da fonte tipográfica; a dimensão das sentenças e o espaçamento

entre as linhas; e a disposição dos títulos, dos subtítulos e dos parágrafos.

De fato, todas as exigências relativas ao canal e à forma das bulas de medicamento se

prestam, acima de tudo, a uma comunicação simplificada e padronizada do seu conteúdo (cf.

BRASIL, 2009b). Até onde se percebe, portanto, não haveria qualquer relação especial entre

tais condições, impostas à elaboração das bulas, e a linguagem metafórica que eventualmente

preenche os respetivos textos. Essa parece ser a razão, em última análise, por que os recursos

de metaforicidade identificados ao longo desse corpus – tais como a saturação e a repetição de

metáforas (muito convencionalizadas) – servirem, em geral, à reprodução e à manutenção das

convenções pertinentes ao seu domínio discursivo.

Quanto ao conteúdo que preenche as bulas de medicamento, como pode se presumir,

ele também é rigorosamente controlado. Sempre com vistas à informação direta, simplificada

e segura ao paciente (cf. BRASIL, 2009b), esses documentos devem se restringir a apresentar

“os itens relativos à identificação do medicamento, informações ao paciente [para o seu uso

racional] e dizeres legais” (art. 6, § 1). Isso quer dizer que os textos que participam desse tipo

de discurso precisam atender à descrição precisa – ou, pelo menos, à impressão de descrição

precisa – pretendida no discurso científico e, em particular, no técnico-científico. Conforme já

está apresentado nesta discussão, uma forma de se conservar a impressão de que os conteúdos

incorporados pelo discurso técnico-científico seriam inequívocos se dá, em grande parte, pela

não ativação da eventual linguagem metafórica presente nos seus textos (cf. página 155 deste

232 Os textos do corpus de bulas de medicamento analisado aqui, por exemplo, foram retirados do bulário 
eletrônico (BRASIL, 2009c, art. 4, § 6) do portal virtual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na 
internet. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp>. Acesso: 12 nov. 2016.

233 Braile é um sistema tátil de escrita (cf., originalmente, BRAILLE, 1839), destinado a indivíduos com alguma
deficiência virtual, cujos caracteres se marcam por um arranjo de pontos em relevo alto na folha de papel.

234 Embora as normas de acessibilidade à informação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2008) possam exigir a oralização de bulas de medicamento, a estrutura desses textos não é 
originalmente planejada para isso – tal como no caso, por exemplo, de sonetos. Logo, a marcação prosódica 
das suas eventuais expressões metafóricas (cf. CLOISEAU, 2014) não parece ser algo presumível aqui, visto
que não constituiria um fator saliente e constante nos textos, senão algo acidental (se acontecesse).
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trabalho).  Nesse sentido,  a ocorrência  de recursos pouco expressivos de metaforicidade –

como, por exemplo, a repetição e a saturação das suas metáforas –, identificados no corpus de

bulas desta análise, soa como algo muito procedente.

As funções que caracterizam bulas de medicamento também são reflexo das diretrizes

que orientam a sua elaboração. De acordo com o Guia de redação de bulas (BRASIL, 2009a),

as normas para a produção e a distribuição desse documento estão embasadas em uma função

principalmente denotativa sua (cf. JAKOBSON, 2008 [1960]). Com efeito, bulas se propõem,

em um primeiro momento, à identificação dos seus principais referentes – isto é, da respectiva

patologia e do próprio medicamento –, bem como à caracterização das suas propriedades, dos

seus sintomas e dos seus defeitos. Além dessa, outra função prototípica desse tipo de discurso

é a conativa (cf. ibid.). Visto que bulas se assemelham, em um sentido prático, a manuais de

instrução – nesse caso, em particular, ao paciente –, os seus textos tendem a se estruturar na

forma de perguntas e respostas, conjugando grande parte dos seus verbos no modo imperativo

(cf. BRASIL, 2009b). Os trechos em (46) (VOLTAREN®, 2014) e (47) (NEOSALDINA®,

2013), abaixo, podem revelar como essas funções – denotativa e conativa, respectivamente –

se cumprem nos textos evocados na realização de bulas.

(46) COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? Voltaren® pertence 

[CATEGORIA É RECIPIENTE] a um grupo de medicamentos chamados anti-

inflamatórios [INTENSIDADE É CALOR] não-esteroidais (AINEs), usados para

[PROCESSO É TRAJETÓRIA] tratar dor e inflamação. Voltaren® alivia 

[INTENSIDADE É PESO] os sintomas da inflamação, tais como inchaço e dor, 

bloqueando [PROCESSO É TRAJETÓRIA] a síntese de moléculas 

(prostaglandinas) responsáveis pela inflamação, dor e febre.

(47) O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO? Se 

você é extremamente [CATEGORIA É RECIPIENTE] sensível à [PROCESSO

É TRAJETÓRIA] cafeína, não tome Neosaldina® à noite para [PROCESSO É 

TRAJETÓRIA] não prejudicar o sono. Caso ocorra leve [INTENSIDADE É 

PESO] agitação e/ou aumento [QUANTIDADE É TAMANHO] dos batimentos 

cardíacos (palpitação), diminua [QUANTIDADE É TAMANHO] a dose diária.
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Outro ponto sobre o qual repercute o mesmo rigor são os tipos textuais normalmente

aplicados em bulas de medicamento. Direcionados à informação direta, simplificada e segura

ao paciente (cf. BRASIL, 2009b), os documentos evocados na realização desse gênero estão

compostos, essencialmente, de sequências descritivas e injuntivas (cf. WERLICH, 1976). Os

exemplos reproduzidos em (46) (VOLTAREN®, 2014) e (45) (NEOSALDINA®, 2013) dão

testemunho de algumas dessas sequências. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que são feitas

a caracterização e a especificação da doença, dos seus sintomas, do respectivo medicamento e

dos seus efeitos, também são oferecidas as instruções e orientações para o seu uso consciente.

Enfim, até onde pode se deduzir, o cumprimento tanto das funções quanto dos tipos textuais

relativos a bulas não parece depender da ativação da eventual linguagem metafórica presente

nos respectivos textos. Também por esse motivo, portanto, não deve ser absurda a ocorrência

de recursos pouco significativos de metaforicidade nesse corpus.

Finalmente, percebe-se que bulas de medicamento se apresentam, prioritariamente, na

modalidade verbal. Nas diretrizes listadas na resolução oficial para a elaboração desse tipo de

documento (BRASIL, 2009b), não existe sustentação para qualquer acompanhamento sonoro.

Ainda conforme essas diretrizes (ibid.), o uso de ilustrações deve ser reduzido ao mínimo. A

bula do medicamento Tylenol® (2014), a propósito, é o único texto, do corpus analisado aqui,

que inclui alguma imagem (cf. Figura 4, abaixo), que serve apenas para reiterar as instruções

– reproduzidas em (48), a seguir – para o modo correto da sua administração. Nesse sentido,

pode se presumir que os recursos de metaforicidade que eventualmente ocorrem em bulas de

medicamento se limitam àqueles pertinentes à modalidade verbal – tais como a convencional-

idade da sua linguagem metafórica, a sua repetição e a sua saturação identificadas no corpus

desta análise. Além do mais, as imagens que podem, em ocasiões muito particulares, escoltar

alguma expressão metafórica não parecem se prestar à sua ativação, uma vez que essas figuras

– pelo menos, até onde a Figura 4, abaixo, permite se supor – não fariam quaisquer alusões ao

domínio-fonte dos mapeamentos que as licenciam.

Figura 4. Ilustração na bula do medicamento Tylenol® (2014)

Fonte: <http://www4.anvisa.gov.br/BularioEletronico>
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(48) COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? Voltaren® pertence a um 

grupo de medicamentos chamados anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), 

usados para tratar dor e inflamação. Voltaren® alivia os sintomas da 

inflamação, tais como inchaço e dor, bloqueando a síntese de moléculas 

(prostaglandinas) responsáveis pela inflamação, dor e febre.

Até onde pôde se demonstrar, em última análise, a partir da comparação entre sonetos

e bulas de medicamento – no que se refere à metaforicidade mais prototípica nos respectivos

corpora –, emergem mais evidências de que a relação entre algo da natureza das metáforas e

os diferentes tipos de discurso se daria, na verdade, no nível de aspectos específicos dos seus

gêneros. Nesse sentido, no intuito de tornar mais robusto o volume de evidências que podem

contribuir para o avanço das suas hipóteses, este trabalho dedica o próximo capítulo à análise

da possibilidade de reconhecimento da linguagem metafórica em um corpus identificado com

outro gênero particular, que é o resumo de artigo científico. Apesar de representar um domínio

discursivo muito próximo ao do que identifica o corpus da análise feita no capítulo atual, esse

próximo gênero, diferentemente de bula de medicamento, não inflige, em princípio, regras tão

intransigentes – pelo menos, não em caráter legal – aos seus produtos.

5.4 METAFORICIDADE EM RESUMOS DE ARTIGO CIENTÍFICO

Das 1.136 palavras que preenchem o corpus de resumos de artigo científico analisado

aqui (cf. Anexo C), 187 estão identificadas como sendo usadas metaforicamente. Desse modo,

expressões metafóricas representam, aproximadamente, 16,46% desse corpus. Na verdade, a

ocorrência (significativa) de alguma linguagem metafórica no discurso acadêmico-científico –

que, aliás, inclui os artigos científicos e os seus resumos – está atestada por diversos estudos

alinhados à abordagem conceptual (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993),

como, por exemplo, os trabalhos de Hallyn (2000), Temmerman (2000), Baake (2003), Steen

et al. (2010) – dentre outros que se ocupam do papel que esse fenômeno desempenha nesse

domínio discursivo. A título de comparação, considere-se a pesquisa quantitativa em textos

acadêmicos – mais especificamente, fragmentos de monografias, materiais didáticos e artigos

científicos –, realizada por Steen et al. (ibid.). O consenso entre esses pesquisadores é o de

que 14,65% das palavras do corpus estariam sendo usadas metaforicamente – em comparação
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com uma média de 75,42% das palavras, que não seriam metafóricas e com 9,93%, sobre as

quais não chegaram a uma decisão unânime quanto a serem metafóricas ou não.

Seja como for, com respeito aos discursos acadêmico e, sobretudo, científico, durante

muitos séculos, acreditou-se – e ainda há quem acredite – que metáforas poderiam (ou, ainda,

deveriam) ser vigorosamente evitadas nas ocasiões da realização dos respectivos gêneros (cf.

LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). No entanto, ao contrário do que se observa no caso de

bulas de medicamento, as expectativas de falantes leigos quanto à ocorrência de metáforas,

justamente, em resumos de artigo científico não tendem a ser tão pessimistas. Dos cinquenta

informantes da sondagem que interroga tais expectativas (cf. Apêndice A), vinte e sete (54%)

declararam que seria provável encontrarem metáforas em textos acadêmicos (cf. Apêndice B).

Contrastam com eles outros dezesseis informantes (32%) para quem essa probabilidade não

existiria. Com respeito à artigos científicos, as expectativas se invertem consideravelmente.

Enquanto que treze informantes (26%) associam a possibilidade de ocorrência de metáforas a

esse tipo de texto, vinte e nove (58%) não acham que tal ocorrência é provável. A divergência

identificada nesses dados pode insinuar que falantes comuns talvez elejam, prototipicamente,

o artigo como sendo um tipo de texto menos acadêmico do que científico.

5.4.1 Recursos de metaforicidade

Com exceção de um único caso, apura-se que as expressões metafóricas identificadas

no corpus de resumos de artigo científico investigado aqui são altamente convencionalizadas.

Exemplos dessas expressões estão elencadas no Quadro 8, a seguir. A exceção que se observa,

no que se refere à convencionalidade da linguagem metafórica, diz respeito aos usos, em um

dos textos desse corpus (MENEZES; FERNANDEZ, 2013, p. 465), do termo “aninhamento”

– reproduzidos em (49), a seguir. A partir de uma análise relativamente simples, esse usos são

assinalados como inéditos, uma vez que o seu sentido, nesse contexto (ibid.), não consta nos

dicionários consultados (FERREIRA, 2004; HOUAISS et al., 2009).
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Quadro 8. Exemplos de metáforas convencionais no corpus de resumos de artigo

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Metáfora conceptual

“confirmando a alta taxa de evolução para a cronicidade” 
(FALQUETTO et al., 2013);
“baixa escolaridade […] aumentava a probabilidade” 
(HARTMANN; CESAR, 2013)
“presença de novos picos [de Valsartana] no cromatograma” 
(JULIO et al., 2013)

MAIS É PARA CIMA

“produzida a partir do plasma de doadores americanos” 
(GOUVEIA et al., 2013)
“A dor lombar foi […] avaliada por meio de questionário” 
(LEMOS et al., 2013)
“valor potencial anual de retorno dos serviços ecossistêmicos”
(PERIOTTO; TUNDISI, 2013)

PROCESSO É TRAJETÓRIA

“Fatores associados ao aumento do risco de hepatite C” 
(FALQUETTO et al., 2013) 
“método clássico de Cohn com pequenas modificações” 
(GOUVEIA et al., 2013)
“possui as maiores taxas de incidência [de câncer de mama]” 
(SANTOS et al., 2013)

QUANTIDADE É TAMANHO

“Na análise multivariada, utilizou-se regressão de Poisson” 
(HARTMANN; CESAR, 2013)
“armazenadas em condições de estabilidade acelerada” 
(JULIO et al., 2013)
“Investimentos na restauração da heterogeneidade espacial” 
(PERIOTTO, TUNDISI, 2013)

EVENTO É RECIPIENTE

“Nossos resultados forneceram evidência de que a área […]” 
(MENEZES, FERNANDEZ, 2013)
“explorar a distribuição do câncer de mama em mulheres” 
(SANTOS et al., 2013)
“Belo Horizonte (MG) possui a maior taxa de 15-39 anos” 
(SANTOS et al., 2013)

ATRIBUTO É OBJETO

“indivíduos que apresentam RNA-HCV negativo foi 11%” 
(FALQUETTO et al., 2013)
“Os dados mostram a urgente necessidade de intervenção” 
(HARTMANN; CESAR, 2013)
“resultados obtidos indicam a incompatibilidade de VAL” 
(JULIO et al., 2013)

CONHECER É VER

“municípios do semiárido piauiense em meados de 2008” 
(HARTMANN; CESAR, 2013)
“que as causas sejam investigadas desde a idade escolar” 
(LEMOS et al., 2013)
“dor ou desconforto na região lombar no último mês” 
(LEMOS et al., 2013)

TEMPO É ESPAÇO
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(49) Aninhamento, o padrão no qual espécies de comunidades mais pobres são 

subconjuntos de comunidades mais ricas, pode fornecer informações sobre a 

ordem de extinção de espécies, conhecimento vital para a conservação. […] 

Testamos a hipótese que o aninhamento das comunidades de mamíferos em 

fragmentos florestais é influenciado pelo esforço amostral. […] Nossos 

resultados forneceram evidencia de que a área foi o principal determinante do 

aninhamento de comunidades de mamíferos. Nós também concluímos que 

aninhamento não é afetado por esforço amostral.

Com base nos esclarecimentos feitos no próprio resumo (MENEZES, FERNANDEZ,

2013, p. 465), pode se afirmar que o que dá sentido aos usos de “aninhamento”, em (49), é o

entendimento de um tipo de COMUNIDADE DE ESPÉCIES – isto é, comunidades ricas – em

termos de um tipos de ninho. Essas comunidades, então, acolhem outras comunidades – nesse

caso, as pobres –, entendidas, aqui, em termos do animal que se abriga nesse ninho235. Embora

esse sentido de “aninhamento” não conste nos dicionários gerais consultados aqui, ele parece

estar, em alguma medida, convencionalizado no campo dos estudos da ecologia (cf. ATMAR;

PATTERSON, 1993; WORTHEN; ROHDE, 1996; GUIMARÃES JR; GUIMARÃES, 2006).

Além disso, existem outros mapeamentos convencionais semelhantes – pertinentes, inclusive,

ao campo das ciências biológicas –, que também recorrem ao domínio NINHO para estruturar

certas noções específicas. Considerem-se, a título de comparação, algumas acepções do verbo

“aninhar”, que o definem como “acomodar-se confortavelmente em algum lugar” e “meter-se

na cama” (HOUAISS et al., 2009), e o termo especializado “nidação”, que designa a “fixação

do óvulo fecundado à parede do útero” (ibid.).

De fato, de um ponto de vista analítico realmente rigoroso, os usos de “aninhamento”,

no texto de Menezes e Fernandez (2013, p. 465), possuem algum ineditismo no que se refere à

sua condição metafórica. Entretanto, entende-se que tal ineditismo não estaria estabelecendo

associações criativas entre os conceitos envolvidos na respectiva conceptualização – isto é, de

COMUNIDADE DE ESPÉCIES em termos de NINHO –, no intuito de que esses usos fossem,

eventualmente, reconhecidos como sendo metafóricos. Os usos de “aninhamento” (loc. cit.),

em (49), acima, refletem, até onde pode se deduzir, o desdobramento de outros mapeamentos

convencionalizados – inclusive, dentro do domínio discursivo das ciências biológicas –, que

235 Um tipo de relação ecológica que poderia ser caracterizada como aninhamento, por exemplo, é aquela que se
estabelece entre um parasita qualquer e o seu hospedeiro (cf. WORTHEN; ROHDE, 1996).
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também recorrem à noção de NINHO como domínio-fonte das suas metáforas. A partir dessa

constatação, o que se argumenta aqui é que, em vez de servirem à realização ou à socialização

da subjetividade entre seus interlocutores – tal como se esperaria da ocorrência de expressões

metafóricas inéditas, por exemplo, em sonetos –, os usos de “aninhamento” naquele resumo

(loc. cit.), parecem tentar buscar, nas convenções do domínio discursivo a que ele pertence,

uma forma de tornar o sentido (novo) desse termo suficientemente estável. Isso asseguraria o

seu entendimento sem equívocos e alguma impressão de univocidade quanto ao que ele deve

significar. Em direção complementar, pode se concluir que o uso desse termo e, sobretudo, a

sua reiteração acabariam, por fim, reforçando essas convenções.

Além disso, é preciso se comentar que a convocação de noções e de conceptualizações

convencionalizadas e, portanto, bastante familiares para se estruturarem os termos e conceitos

relativamente incipientes em uma determinada área de especialidade – como, por exemplo, no

caso de “aninhamento” (MENEZES; FERNANDEZ, 2013, p. 465) – revela alguma confiança

no alegado papel epistêmico da linguagem metafórica. Segundo já se comentou aqui, uma das

funções que poderiam ser atribuídas às metáforas – sobretudo, às inéditas – seria o seu aporte

ideacional na construção e na divulgação de conhecimentos novos e complexos em diversos

domínios discursivos – tais como o discurso técnico-científico (cf. TEMMERMAN, 2000), o

acadêmico-científico (cf. HALLYN, 2000; BAAKE, 2003) e o pedagógico (cf. CAMERON,

2003). Com efeito, certas metáforas “permitem um acesso epistêmico substancial para noções

parcialmente estruturadas, até que informações mais precisas possam ser obtidas por meio de

novas descobertas”236 (BOYD, 1993 [1979], p. 517). Sendo assim, o recrutamento de noções

mais básicas e mais gerais – como, por exemplo, a relação de um animal qualquer com o seu

ninho – poderia funcionar como um expediente muito pertinente para se estruturarem (e, logo,

se entenderem) noções mais complexas e específicas – que, no caso de “aninhamento” (loc.

cit.), em (49), tem a ver com a relação de um parasita com o seu hospedeiro.

Seja como for, apesar de questões particulares que podem, ocasionalmente, envolver a

convencionalidade de alguma metáfora identificada no corpus de resumos de artigo científico

analisado aqui, é possível se contabilizarem, de uma maneira bastante segura, alguns recursos

de metaforicidade que poderiam ser prototipicamente associados aos seus textos. Tais recursos

são a repetição de expressões metafóricas particulares – inclusive, do termo “aninhamento”

(MENEZES; FERNANDEZ, 2013, p. 465) – e a saturação de diversas metáforas conceptuais

(cf. Quadro 8 acima). No entanto, assim como acontece no conjunto de bulas de medicamento

236 [A (metaphorical) term affords substantial epistemic access to more than one partial denotation, until more 
precise accommodation is achieved in the light of later discoveries.]



172

desta análise, esses recursos, no corpus de resumos, não parecem produzir efeitos realmente

significativos sobre a possibilidade de reconhecimento da sua linguagem metafórica como tal.

Isso fica bastante claro, principalmente, quando eles são comparados com os efeitos que esses

mesmo recursos teriam sobre a metaforicidade das metáforas identificadas nos outros corpora

desta análise – especificamente, o de sonetos e o de capas de revista.

5.4.2 Metaforicidade em função dos propósitos

Resumos de artigo científico podem ser vinculados ao discurso acadêmico-científico

(cf. BAZERMAN 1988), visto que constituem um componente indispensável em grande parte

dos textos de divulgação científica. Em função disso, para esse tipo de discurso, tendem a ser

instituídos propósitos muito semelhantes, digamos, aos de bulas de medicamento. Ou seja, as

pretensões gerais, relativas a resumos, também poderiam ser traduzidas por um compromisso

de univocidade (cf. TEMMERMAN, 2000). Contudo, em vez do caráter injuntivo essencial às

bulas, o que poderia, mais prototipicamente, caracterizar resumos, nesse caso, é um propósito

elementar seu de informar – de forma objetiva, sintética e, ao mesmo tempo, abrangente – os

fenômenos de que tratam os respetivos trabalhos, ou seja, os artigos científicos. Esse objetivo

está enunciado em parâmetros estabelecidos tanto em manuais de redação científica (cf., por

exemplo, GIL, 2002; MEDEIROS, 2006) quanto em documentos oficiais de normatização de

trabalhos técnicos e acadêmicos (cf., digamos, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS, 2003a, 2003b; 2011). De acordo com as normas brasileiras (2011), por exemplo,

resumos consistem na “apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo

uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho” (p. 04). Uma explicação

mais extensa sobre os seus propósitos determina, ainda, que

o  resumo  deve  facilitar  uma  leitura  mais  aprofundada  do  respectivo
documento, fornecendo uma primeira visão geral do seu assunto ou do seu
conteúdo;  ou,  no  caso  de  leitores  para  quem o  documento  seja  de  menor
interesse, o resumo deve apresentar informações suficientes para que a leitura
do  texto  completo  possa  ser  descartada.237 (NATIONAL INFORMATION
STANDARDS ORGANISATION, 1997)

237 [The abstract may facilitate a closer reading of the primary document by providing an introductory overview
of its topic or argument, or, for readers to whom the document is of marginal interest, the abstract may 
provide enough information to make a reading of the full document unnecessary.]
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Da mesma maneira como acontece com bulas de medicamento, é possível se esboçar

algum prognóstico a respeito da forma como resumos de artigo científico se relacionam com a

sua eventual linguagem metafórica – em função, principalmente, dos propósitos relativos ao

domínio discursivo a que pertencem. Com efeito, a partir do que esta análise evidencia, não se

deve rejeitar a possibilidade de uma ocorrência muito significativa de metáforas nesse tipo de

discurso. Além disso, o papel desse fenômeno nos processos de estruturação e, em particular,

de transmissão do conhecimento científico já está comprovado por diversas investigações que

se ocupam desse tema (cf., por exemplo, HALLYN, 2000; TEMMERMAN, 2000; BAAKE,

2003). Algo que pode se observar, porém, é que, embora a ocorrência de alguma linguagem

metafórica em resumos de artigo científico possa ser uma realidade, a exploração de algo da

sua metaforicidade – para efeitos de, digamos, alguma função poética ou expressiva sua – não

o é. Considere-se, a título de ilustração, a ocorrência de recursos, nesse tipo de discurso, que,

em vez de promoverem a ativação das suas metáforas, acabam, de alguma forma, reforçando a

sua convencionalidade – tais como a repetição e a saturação que marcam grande parte dessas

expressões. Esses recursos estão exemplificados nos textos em (50) (SANTOS et al., 2013, p.

2230) e em (51) (JULIO et al., 2013, p. 645), abaixo.

(50) Um aumento [QUANTIDADE É TAMANHO] na incidência [EVENTO É 

RECIPIENTE] de câncer de mama em [CATEGORIA É RECIPIENTE] mulheres 

jovens tem sido relatado em diversos países. O objetivo foi explorar a 

distribuição [ATRIBUTO É OBJETO] do câncer de mama em mulheres menores 

[QUANTIDADE É TAMANHO] de 50 anos, no Brasil. Foi realizado um estudo 

descritivo da incidência (capitais selecionadas) e da mortalidade (Brasil e 

capitais selecionadas) por câncer de mama, no período de 2002-2004, sendo os 

resultados comparados com aqueles observados [CONHECER É VER] em 

outros países. Adicionalmente [ATRIBUTO É OBJETO], analisou-se a evolução 

da morbidade hospitalar e das taxas de incidência. Porto Alegre (RS) possui 

[ATRIBUTO É OBJETO] as maiores [QUANTIDADE É TAMANHO] taxas de 

incidência (17,9 e 165,5/100 mil, 15-39 e 40-49 anos, respectivamente). Em 

relação à mortalidade, Belo Horizonte (MG) possui a maior taxa de 15-39 anos 

e Porto Alegre de 40-49 anos (2,8 e 25,5/100 mil). A proporção de 

hospitalizações do SUS e as taxas de incidência de câncer de mama sugerem 

um processo de mudança na distribuição epidemiológica. Os resultados 
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retratam [CONHECER É VER] um padrão epidemiológico do câncer de mama 

em mulheres jovens no Brasil com [ATRIUTO É OBJETO] características 

regionais de distribuição.

(51) Valsartana (VAL) é um bloqueador [PROCESSO É TRAJETÓRIA] altamente 

[MAIS É PARA CIMA] seletivo do receptor [PROCESSO É TRAJETÓRIA] da 

angiotensina II, que tem sido amplamente [INTENSIDADE É TAMANHO] 

utilizado para [PROCESSO É TRAJETÓRIA] o tratamento da hipertensão. Testes

de compatibilidade com excipientes usualmente empregados em [EVENTO É 

RECIPIENTE] formulações sólidas são utilizados no desenvolvimento de 

formulações sólidas. Neste [TEXTO É RECIPIENTE] trabalho, realizaram-se 

testes utilizando misturas binárias na proporção 1:1 (m/m) de VAL/excipiente e

as amostras foram armazenadas em condições de estabilidade acelerada (40 ºC 

em 75% de umidade relativa). Os resultados obtidos [ATRIBUTO É OBJETO] 

indicam [CONHECER É VER] a incompatibilidade de VAL com crospovidona e

hipromelose, através [PROCESSO É TRAJETÓRIA] da redução [QUANTIDADE 

É TAMANHO] do teor de VAL e a presença de novos picos [MAIS É PARA 

CIMA] no cromatograma provenientes de produtos de degradação..

O fato de os resumos de artigo científico desta análise recrutarem, em várias ocasiões,

metáforas conceptuais e, às vezes, expressões metafóricas idênticas para comunicarem os seus

dados – tal como mostram os textos em (50) e (51), acima – não deve ser interpretado como

algo fortuito. De um modo análogo à linguagem metafórica identificada no conjunto de bulas

de medicamento analisado aqui – porém, diferentemente do que se observa no de sonetos –, a

repetição e a saturação das metáforas presentes nos resumos não se limitam a um único texto,

senão que tendem a se reproduzir no plano intertextual desse corpus. Além disso, da maneira

como estão dispostos, esses recursos parecem desempenhar uma função bastante específica: a

de manter alguma consistência ao longo das descrições e análises desenvolvidas nesses textos.

A alta convencionalidade da sua eventual linguagem metafórica, assim como os mecanismos

que proporcionam tal convencionalidade, estaria fundamentada, portanto, em um princípio –

ou, ainda, em uma impressão – de univocidade (cf. TEMMERMAN, 2000) típico do discurso

científico (e, em alguma medida, acadêmico). Em outras palavras, argumenta-se que, apesar

da ocorrência significativa de expressões metafóricas – muito convencionalizadas, aliás – no

corpus de resumos, o baixo grau de metaforicidade que as caracteriza, até onde se percebe, se
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presta a propósitos bastante elementares evocados pelo frame do seu gênero, os quais teriam a

ver com a caracterização supostamente exata dos seus referentes.

5.4.3 Metaforicidade em função das práticas

De um modo geral, as atividades em que resumos de artigo científico são evocados –

que se restringem, em princípio, aos universos acadêmico e científico – podem ser deduzidas

a partir das suas atribuições práticas. Uma das atribuições instituídas à esse tipo de discurso,

por exemplo, determina que ele “permite que o leitor examine rapidamente o conteúdo de um

artigo científico e, da mesma forma que um título, possibilita o acesso ao documento a partir

de bancos de resumos e palavras-chaves”238 (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIA-

TION, 2010, p. 25). De fato, por conta dos seus propósitos, admite-se que “o resumo alcança

maior visibilidade e distribuição do que o artigo em si” (Cadernos De Saúde Pública, Rio de

Janeiro, 2016239). Essas explicações deixam claro, nesse sentido, que as práticas que evocam

resumos correspondem àquelas relativas ao acesso aos respectivos artigos. A realização desse

tipo de discurso pode, portanto, ser vinculada a duas condutas principais: têm-se, de um lado,

todas as tarefas envolvidas na divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos – que incluem

desde a sua produção até a sua avaliação, a sua revisão e a sua efetiva publicação – e, de outro

lado, a busca, a consulta e, eventualmente, a leitura desses textos.

Uma primeira observação que deve ser feita, com respeito às práticas que incorporam

resumos de artigo científico, é que elas têm, como foco principal, elementos que existem para

além do próprio produto – que são, especificamente, o respectivo trabalho científico e os fatos

e fenômenos que eles pretendem comunicar. Em outras palavras, entende-se que as atividades

que evocam resumos constituem práticas orientadas, basicamente, ao contexto (em vez de ao

texto) (cf. BOLAÑOS, 2002). Até onde se conhece – a partir, a propósito, do que se verifica,

também, no caso de bulas de medicamento –, em práticas centradas em elementos do contexto

e, sobretudo, na sua caracterização supostamente objetiva e precisa, a ativação da linguagem

metafórica tende a ser um fator pouco conveniente, visto que chamar a atenção para aspectos

do produto em si não exerceria quaisquer funções específicas na sua realização. Sendo assim,

a ocorrência de recursos de metaforicidade que, na prática, reforçam a convencionalidade das

238 [It (the abstract) allows readers to survey the contents of an article quickly and, like a title, it enables persons
interested in the document to retrieve it from abstracting and indexing databases.]

239 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X>. Acesso: 21 set. 2016.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-311X
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metáforas identificadas no corpus de resumos analisado aqui – ou seja, a sua repetição e a sua

saturação (cf. Quadro 8) – e que, por isso, diminuem as chances do seu reconhecimento como

tais se mostra muito coerente com as práticas que evocam esse gênero.

Outro aspecto típico das atividades em que resumos de artigo científico se realizam – e

que pode ser comparado, também, com algo das práticas pertinentes a bulas de medicamento

– é o fato de elas constituírem eventos altamente especializados. Porque integram um domínio

discursivo associado a áreas de conhecimento, por via de regra, muito específicas – como, no

caso do corpus desta análise, as áreas da saúde e da ecologia240 – o gênero resumo, em geral, e

as práticas que o compõem, em particular, assumem formas muito convencionalizadas. Com

efeito, ambas a divulgação e a busca por artigos científicos, através dos seus resumos, se dão

por processos, em grande medida, institucionalizados, normalmente circunscritos a bancos de

dados de universidades, bibliotecas e editoras responsáveis por periódicos especializados241. E

essa convencionalização, deve se dizer, se estende à linguagem dos seus textos (cf. BHATIA,

2004). Em última análise, pode se concluir que a manutenção da alta convencionalidade das

metáforas identificadas no corpus de resumos desta análise – por meio, em especial, das suas

repetição e saturação (cf. Quadro 8) – estaria sendo consistente, ainda, com esse aspecto da

natureza das atividades que compõem o seu gênero.

Um comentário interessante que Gibbs (1994) faz, a respeito disso, por exemplo, diz

que “metáforas científicas são feitas para serem usadas em excesso”242 (p 173). Entende-se, de

fato, que, “quando é bem-sucedida, uma metáfora científica é adotada por mais membros da

comunidade científica, que contribuem para a sua explicação e para o seu desenvolvimento”243

(SEMINO, 2011, p. 137). E essas metáforas tendem a ficar cada vez mais convencionalizadas,

à medida que são repetidas e reforçadas em novos eventos discursivos do seu mesmo gênero.

Semino (ibid.) observa, ainda, que, ao se tornarem suficientemente convencionalizadas nos

seus gêneros de origem, as metáforas científicas acabam migrando para outros gêneros menos

especializados, relativos, por exemplo, aos discursos pedagógico e, até mesmo, cotidiano. Um

exemplo desse processo se refere ao que leigos sabemos atualmente acerca do código genético

240 Farmácia, saúde pública e ecologia são áreas do conhecimento reconhecidas pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (BRASIL, 2006) e pertencem às grandes áreas, no caso das duas 
primeiras, das ciências da saúde e, no caso da última, das ciências biológicas.  

241 Como já se comentou aqui, por exemplo, os resumos de artigo científico que preenchem o corpus desta 
análise foram extraídos de periódicos indexados e de acesso livre na página virtual, na Internet, da Scientific 
electronic library online, a coleção eletrônica de periódicos científicos brasileiros (FUNDAÇÃO DE 
AMPARO À PESQUISA DE SÃO PAULO et al., 2014).

242 [Scientific metaphors are made to be overused.]
243 [A successful scientific metaphor is adopted by the wider scientific community, whose members contribute 

to its further explication and development.]
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humano. Quando descobriram o ácido desoxirribonucleico (ou o DNA244), na década de 1950,

Watson  e  Crick  (1953)  propuseram um modelo  (metafórico)  novo,  de  uma fita  de  dupla

hélice, com sequências de letras, para explicarem a sua estrutura. Esse modelo – bem como as

expressões que ele acarreta, tais como “replicação” [replication], “transcrição” [trascription],

“tradução” [translation] (cf. TEMMERMAN 2000, p. 187-188) – é, de fato, uma atualização

da metáfora conceptual DNA É INFORMAÇÃO (cf. ibid.). Hoje em dia, quando eventualmente

falamos em código genético, dificilmente atentamos para a metáfora por trás dele. Uma razão

para isso seria porque ela já se encontra amplamente convencionalizada.

5.4.4 Metaforicidade em função dos participantes

Assim como os propósitos e as práticas, os participantes que operam na realização de

resumos de artigo científico compõem um grupo muito específico. As introduções e instruções

de alguns periódicos que servem de fonte para o corpus desta análise, por exemplo, deixam

muito claro algo que pode servir para caracterizar os seus membros. A Revista Brasileira de

Ciências Farmacêuticas (São Paulo, 2010245), em um determinado momento, declara que “os

trabalhos [são] elaborados por especialistas nacionais e estrangeiros”; os Cadernos de Saúde

Pública (Rio de Janeiro, 2016246), por sua vez, afirmam que o periódico “tem garantido ampla

disseminação das publicações na comunidade acadêmico-científica”. Por conta disso, pode se

supor que participam do gênero resumo, de modo geral, os frequentadores mais prototípicos

dos espaços da academia e das ciências. Ou seja, além dos editores, revisores e distribuidores

dos periódicos encarregados da publicação dos artigos, a realização de resumos recruta, ainda,

os pesquisadores, os professores e os estudantes das suas respectivas áreas de especialidade,

envolvidos na produção de e na busca por aqueles documentos.

Nessa caracterização, reconhece-se que algo que poderia ser exigido dos participantes

empenhados na realização de resumos de artigo científico é algum conhecimento, em grande

medida, especializado nas respectivas áreas – que, no caso do corpus analisado aqui, são as da

saúde e da ecologia. E, até onde pode se presumir, esse conhecimento não acarretaria qualquer

competência específica orientada à colocação da sua linguagem em primeiro plano, tampouco

à manipulação da metaforicidade da eventual linguagem metafórica presente nos respectivos

244 Essa é acrografia do termo original em inglês “deoxyribose nucleic acid” (WATSON; CRICK, 1953, p. 737).
245 Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-9332>. Acesso: 21 set. 2016.
246 Cf. nota de rodapé 239 deste trabalho.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-9332
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textos – tal como poderia ser exigido, por exemplo, na realização de sonetos. Ou seja, de uma

maneira semelhante ao que se observa em bulas de medicamento, dispor de uma sensibilidade

maior ou, ainda, de uma habilidade específica voltadas à exploração de recursos que afetariam

a possibilidade de reconhecimento das suas expressões metafóricas não parece desempenhar

um papel particular na realização de resumos. Isso permite se concluir que uma razão para a

alta convencionalidade das metáforas se preservar dentro desse tipo de discurso – por conta,

principalmente, da sua repetição e da sua saturação – seria porque os seus participantes mais

prototípicos estariam desobrigados de competências relacionadas à ativação da metaforicidade

de linguagem metafórica que empregam ou acessam nos seus textos.

Outra característica fundamental, relativa aos participantes do gênero resumo de artigo

científico, tem a ver com o fato de que a maior parte da linguagem metafórica que empregam

ao longo dos textos que produzem não parece decorrer de escolhas deliberadas – ou, sequer,

conscientes. Visto que, assim como acontece no caso de bulas de medicamento, os elementos

que compõem aquele tipo de discurso estão marcados por um alto grau de convencionalização

– inclusive, no que se refere à sua linguagem –, pode se confiar que a ocorrência da maioria

das metáforas nos respectivos textos somente poderia acontecer de uma maneira automática

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). Uma conclusão a que se chega aqui, no final das

contas, é a de que tanto a repetição quanto a saturação que recaem sobre muitas das expres-

sões metafóricas identificadas no corpus de resumos desta análise seriam produto, também, do

uso automático e, na maioria das vezes, inconsciente dessas expressões.

No entanto, uma ressalva deve ser feita para as ocorrências do termo “aninhamento”

(MENEZES; FERNANDES, 2013, p. 465) no corpus de resumos. De acordo com algo que já

se comentou aqui, esses usos constituem acontecimentos relativamente inéditos; e o fato de o

próprio texto oferecer uma explicação para esse termo – conforme pode se verificar em (49),

acima – sugere que ele corresponderia a uma noção incipiente dentro do domínio discursivo a

que pertence. É por essa razão, talvez, que o mapeamento por trás de “aninhamento” (loc. cit.)

(que conceptualiza COMUNIDADE DE ESPÉCIES em termos de NINHO) deva ser esclarecido

de forma intencional (ou deliberada). Apesar disso, argumenta-se, mais uma vez, que esse uso

– e, especialmente, a sua reiteração – não seria decorrente de algum plano voluntário dos seus

emissores de empregarem metáforas criativas ou, até mesmo, de chamarem a atenção dos seus

interlocutores para elas – por quaisquer razões que fossem. O que se defende aqui é que esses

usos estariam, na verdade, refletindo alguma tentativa desses emissores de evocarem noções,

em alguma medida, já convencionalizadas (tal como a de NINHO) para estruturarem conceitos
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ainda complexos – nesse caso, a relação entre um parasita e o seu hospedeiro; ou, pelo menos,

de se alinharem às convenções do respectivo domínio discursivo e, dessa forma, assegurarem

alguma impressão de univocidade e exatidão ao termo que adotam.

5.4.5 Metaforicidade em função do produto

Para pertencer ao gênero resumo de artigo científico, o texto em questão deve atender,

por via de regra, a certas prescrições básicas de elaboração estipuladas por órgãos (nacionais

ou internacionais) de normatização técnica (tais como ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL

PARA PADRONIZAÇÃO, 1976; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS,

2003a; NATIONAL INFORMATION STANDARDS ORGANIZATION, 1997). Além disso,

os resumos devem se adequar a outras diretrizes mais específicas, fixadas pelos participantes

e práticas envolvidas em cada uma das suas realizações – como, por exemplo, às orientações e

instruções dadas aos autores pelos grupos editoriais e comitês científicos dos periódicos ou

anais a que são submetidos247. Tais regras tendem a ser relativamente rigorosas, sobretudo, no

que diz respeito à forma, ao conteúdo e à linguagem que preenchem o produto evocado nesse

tipo de discurso. Dessa forma, assim como acontece com bulas de medicamento, por exemplo,

resumos não parecem poder dedicar quaisquer tratamentos especiais à sua eventual linguagem

metafórica ou, mais especificamente, à sua metaforicidade.

Um primeiro aspecto relativo à realização de resumos de artigo cientifico que merece

alguma atenção, nesse sentido, diz respeito às funções prototipicamente desempenhadas pelo

seu produto. Uma das exigências que é comumente feita a esse tipo de discurso, por exemplo,

determina que ele “deve ser tão informativo quanto permitem o tipo e o estilo do respectivo

artigo; e deve apresentar, até onde for possível, as informações quantitativas e/ou qualitativas

naquele  documento”248 (ORGANIZAÇÃO  INTERNACIONAL PARA PADRONIZAÇÃO,

1976, p. 01, grifo meu). A partir dessa determinação, pode se presumir que resumos possuem

um papel preferencialmente denotativo (cf. JAKOBSON, 2008 [1960]), uma vez que os seus

textos não deveriam se ocupar de outra coisa que não fosse a descrição (objetiva e concisa, a

247 Note-se que, dentro dos domínios discursivos da academia e das ciências, resumos se prestam a diversos 
gêneros – que não somente ao artigo científico –, tais como comunicações orais, pôsteres, projetos e 
trabalhos acadêmicos (cf., por exemplo, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2006, 
2011). Nesses casos, em particular, os resumos devem se adequar às diretrizes de produção estabelecidas 
pelos comitês científicos dos respectivos eventos e instituições a que são submetidos.

248 [An abstract should be as informative as is permitted by the type and style of the document; that is, it should 
present as much as possible of the quantitative and/or qualitative information contained in the document.]
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propósito) dos seus referentes – que são os fenômenos e fatos comunicados pelos artigos que

os sucedem. Algo que isso permite se concluir, então, é que, porque essa descrição precisa se

ajustar a um princípio – ou, ainda, a uma impressão – de univocidade que orienta o discurso

acadêmico-científico (cf. TEMMERMAN, 2000), a ativação da metaforicidade da eventual

linguagem metafórica presente em resumos seria incompatível com as funções atribuídas a

eles. A ocorrência de recursos que mantém baixa a metaforicidade das metáforas identificadas

no corpus desta análise – tais como a sua alta convencionalidade, as suas repetição e saturação

– constitui, portanto, um componente muito pertinente aqui.

O caráter essencialmente informativo que é exigido a resumos de artigo científico (cf.

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA PADRONIZAÇÃO, 1979) teria  implicações,

ainda, sobre os tipos de texto que poderiam participar dos seus produtos. Nesse caso, os tipos

textuais que parecem dar conta desse aspecto seriam, em princípio, o descritivo, o narrativo e

o expositivo (cf. WERLICH, 1976). Essas categorias, bem como a forma como elas acabam

se relacionando com a linguagem metafórica identificada nos resumos analisados aqui, podem

ser verificados, por exemplo, no texto em (52) (GOUVEIA et al., 2013, p. 821), abaixo.

(52) A dengue representa um importante problema de saúde no Brasil [descritivo], 

portanto, a identificação de vacina ou tratamento eficaz é uma necessidade 

urgente [expositivo]. A neutralização do vírus da dengue, por [PROCESSO É 

TRAJETÓRIA] anticorpo específico, tem [ATRIBUTO É OBJETO] potencial 

aplicação [ATRIBUTO É OBJETO] terapêutica [descritivo]. Descrevemos aqui 

[TEXTO É ESPAÇO], pela [TEMPO É ESPAÇO] primeira [TEMPO É ESPAÇO] 

vez, a preparação de imunoglobulina específica para [PROCESSO É 

TRAJETÓRIA] o vírus da dengue (IgG anti-DENV), produzida a partir do 

[PROCESSO É TRAJETÓRIA] plasma selecionado de doadores brasileiros 

[narrativo]. A produção foi realizada utilizando o método clássico de Cohn-

Oncley com [ATRIBUTO É OBJETO] pequenas [INTENSIDADE É TAMANHO] 

modificações [narrativo]. A IgG anti-DENV foi bioquimicamente e 

biofisicamente caracterizada e cumpriu os requisitos definidos [ATRIBUTO É 

OBJETO] pela Farmacopeia Europeia [narrativo]. O produto final [PROCESSO

É TRAJETÓRIA] foi capaz [EVENTO É RECIPIENTE] de neutralizar diferentes 

sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2 e DENV-3), enquanto que a IgG 

comercial, produzida a partir do plasma de doadores americanos, apresentou 
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[CONHECER É VER] baixos [MAIS É PARA CIMA] títulos de anticorpos anti-

dengue [descritivo]. No [EVENTO É RECIPIENTE] geral, esta IgG anti-DENV 

representa uma importante etapa [PROCESSO É TRAJETÓRIA] para o estudo 

do potencial terapêutico e segurança [ATRIBUTO É OBJETO] da neutralização, 

por [PROCESSO É TRAJETÓRIA] anticorpos específicos, do vírus da dengue 

em [CATEGORIA É RECIPIENTE] humanos [expositivo].

Resumos de artigo científico precisam, além disso, observar uma condição específica

referente à sua forma, que determina que eles sejam elaborados em um parágrafo único – em

vez, digamos, de numeração de tópicos – e com um número limitado de palavras. Conforme

as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2003a), por exemplo, “quanto à

extensão, os resumos devem ter […] de 100 a 200 palavras, os de artigos periódicos” (p. 02).

No entanto, esse limite pode variar de acordo com as instruções de cada espaço de publicação:

nos Cadernos de Saúde Pública (Rio de Janeiro, 2016), resumos não podem conter mais do

que 1.700 caracteres; já, na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas (São Paulo, 2010),

esses textos estão restritos a 200 palavras. Um resumo desse último, que está reproduzido em

(53) (FALQUETTO et al., 2013, p. 737), abaixo, respeita essas restrições.

(53) O objetivo [PROCESSO É TRAJETÓRIA] do presente trabalho foi comparar a 

prevalência, os genótipos e fatores de risco da hepatite C entre [CATEGORIA É 

RECIPIENTE] a população em [EVENTO É RECIPIENTE] geral e os presos na 

cidade de Colatina, Espírito Santo, Brasil. O presente estudo é transversal 

[PROCESSO É TRAJETÓRIA] e comparou cerca [CATEGOORIA É 

RECIPIENTE] de 1.600 moradores e 730 prisioneiros, todos eles vivendo em 

Colatina. A prevalência de anticorpos anti-HCV positivo foi de 0,1% (2/1.600),

na [CATEGORIA É RECIPIENTE] população em geral, e de 1,0% (7/730) entre 

os presos, o que confirma o elevado [MAIS É PARA CIMA] risco nesse grupo. A

percentagem de indivíduos que apresentam [CONHECER É VER] RNA-HCV 

negativo foi de 11,1% (1/9), confirmando a alta [MAIS É PARA CIMA] taxa de 

evolução para [PROCESSO É TRAJETÓRIA] a cronicidade. O genótipo 

predominante foi o I. Fatores associados ao [PROCESSO É TRAJETÓRIA] 

aumento [INTENSIDADE É TAMANHO] do risco de hepatite C foram do sexo 

masculino, sendo institucionalizado, com [ATRIBUTO É OBJETO] renda de até 
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[PROCESSO É TRAJETÓRIA] três salários mínimos [MAIS É PARA CIMA], 

baixa [MAIS É PARA CIMA] escolaridade e uso de drogas injetáveis. O uso de 

álcool, dor no fígado, enxaqueca e relato de histórias de hepatite apresentaram 

associação significativa com a hepatite C. A população carcerária teve 

[ATRIBUTO É OBJETO] maiores [QUANTIDADE É TAMANHO] taxas de 

positividade para o anti-HCV do que a população não-prisional pesquisada.

As exigências sobre a forma que resumos de artigo científico devem assumir parecem

dizer pouco a respeito da sua relação com alguma eventual linguagem metafórica sua. O que

parece ficar evidente, no entanto, é que, tendo em vista os limites impostos, em particular, ao

tamanho dos textos, não caberiam, dentro deles, outros componentes que não fossem aqueles

que se prestam unicamente à descrição (objetiva e concisa, a propósito) dos seus referentes. A

título de ilustração, considerem-se as expressões – bastante convencionalizadas, a propósito –

“elevado risco nesse grupo”, “alta taxa de evolução”, “baixa escolaridade”, “aumento do risco

de hepatite C”, “salários mínimos”, “maiores taxas de positividade”, no texto em (53), acima,

que conceptualizam a QUANTIDADE ou a QUALIDADE de algum elemento ou algum atributo

em termos de TAMANHO ou de VERTICALIDADE. Em outras palavras, pode se alegar que a

aparência que resumos geralmente assumem não ofereceria qualquer espaço para a exploração

de muitos recursos empenhados na colocação da sua linguagem em primeiro plano, como, por

exemplo, elementos que pudessem, de alguma forma, aumentar as chances de a sua eventual

linguagem metafórica ser reconhecida como tal.

Com relação às modalidades em que resumos de artigo científico se apresentam, sabe-

se que são exclusivamente verbais. Visto que precisam ser sintéticos e objetivos, materiais de

qualquer natureza que não a verbal – tais como diagramas, imagens ou fórmulas – devem ser,

em geral, evitados (cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a).

Quanto ao canal, por sua vez, esses textos não tendem a ser disponibilizados por outro meio

senão impressos nos volumes – ou reproduzidos nas páginas virtuais na Internet – dos anais e

periódicos especializados que os publicam, precedendo ou anunciado os respectivos artigos

(cf. ibid.). Isso significa que os recursos de metaforicidade que podem eventualmente ocorrer

nos seus textos dificilmente ultrapassam o território da linguagem verbal. Esse é, justamente,

o caso de ambas a repetição e a saturação que marcam a linguagem metafórica identificada no

conjunto de resumos analisado aqui (cf., por exemplo, Quadro 8).
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No que diz respeito ao seu conteúdo, resumos precisam reproduzir, com algum rigor,

aquilo de que tratam os artigos científicos que integram. Algo da caracterização desse tipo de

discurso explica que “resumos consistem em uma representação abreviada e fiel do conteúdo

de um documento, sem a inclusão de interpretações, julgamentos ou a identificação de quem o

escreveu”249 (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL PARA PADRONIZAÇÃO, 1976, p. 01).

Por causa disso, quaisquer expedientes de subjetividade – como, por exemplo, a ativação e o

consequente reconhecimento das suas metáforas – constituem um componente muito pouco

conveniente aos respectivos textos. Além do mais, visto que os resumos analisados aqui estão

associados, particularmente, a artigos científicos, o seu conteúdo “deve ressaltar o objetivo, os

métodos, os resultados e as conclusões desse documento”250 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA

DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a, p. 02). No resumo em (54) (HARTMANN; CESAR, 2013

p. 2297), abaixo, por exemplo, esses componentes aparecem nessa ordem.

(54) [Objetivo:] Buscou-se [EVENTO É OBJETO] determinar [ATRIBUTO É 

OBJETO] a prevalência e identificar fatores associados ao [PROCESSO É 

TRAJETÓRIA] não conhecimento de preservativo masculino entre 

[CATEGORIA É RECIPIENTE] adolescentes, em dois municípios do semiárido 

[EVENTO É OBJJETO] piauiense, Brasil, em [EVENTO É RECIPIENTE] meados

[TEMPO É ESPAÇO] de 2008. [Métodos:] Entrevistadores treinados aplicaram 

[TEXTO É OBJETO] questionário padronizado a [PROCESSO É TRAJETÓRIA] 

todos adolescentes (13-19 anos), nos domicílios. Investigaram-se 

características demográficas, socioeconômicas e conhecimento sobre 

[CONTROLE É PARA CIMA] contracepção [PROCESSO É TRAJETÓRIA] e 

doenças de transmissão [PROCESSO É TRAJETÓRIA] sexual (DST 

[PROCESSO É TRAJETÓRIA]). O desfecho foi o não conhecimento de 

preservativo masculino. Na [EVENTO É RECIPIENTE] análise multivariada, 

utilizou-se regressão [PROCESSO É TRAJETÓRIA] de Poisson com [EVENTO 

É OBJETO] ajuste robusto [EVENTO É ORGANISMO VIVO] da variância.

[Resultados:] Dos 2.241 adolescentes, 18,8% disseram não conhecer 

preservativo. A prevalência de não conhecimento variou de [CATEGORIA É 

249 [Abstract signifies an abbreviated, accurate representation of the contents of a document, without added 
interpretation or criticism and without distinction as to who wrote the abstract.]

250 Algumas questões referentes ao conteúdo que pode preencher resumos de artigos científicos – bem como 
trabalhos acadêmicos em geral – já estão discutidas neste trabalho (cf. página 30), quando se introduz, nesse 
caso, a noção de movimento retórico, proposta por Swales (1981).
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RECIPIENTE] 4% para [PROCESSO É TRAJETÓRIA] os com [ATRIBUTO É 

OBJETO] nove anos ou mais de escolaridade a 74% entre os que não 

conheciam DST. Na análise ajustada, ser do sexo feminino, ter [ATRIBUTO É 

OBJETO] pouca [QUANTIDADE É TAMAHO] idade, baixa [MAIS É PARA 

CIMA] escolaridade, não ter [ATRIBUTO É OBJETO] namorada, desconhecer 

contracepção oral e DST aumentava [INTENSIDADE É TAMANHO] a 

probabilidade de não conhecer preservativo em relação às demais categorias. 

[Conclusão:] Os dados mostram [personificação] a urgente necessidade de 

intervenção [PROCESSO É TRAJETÓRIA] entre [CATEGORIA É RECIPIENTE] 

os adolescentes desse município.

Até onde pode se reconhecer, os recursos de metaforicidade de que o resumo de artigo

científico em (54) (HARTMANN; CESAR, 2013, p. 2297), acima, faz uso também atendem à

exigência de não se completarem os produtos desse gênero com interpretações e julgamentos

que possam identificar o(s) seu(s) autor(es). Por um lado, esse texto conta com a repetição de

expressões metafóricas já lexicalizadas em língua portuguesa (do Brasil) – tais como “entre

[adolescentes]” (CATEGORIA É RECIPIENTE), “contracepção” (PROCESSO É TRAJETÓRIA)

e “ter [idade]” (ATRIBUTO É OBJETO). Por outro lado, ele recorre à saturação de metáforas

conceptuais bastante convencionalizadas dentro do domínio discursivo que ocupa – tais como

EVENTO É RECIPIENTE (“na análise” e “em meados de 2008”), ATRIBUTO É OBJETO (“com

nove anos”, “ter idade” e “ter namorada”), PROCESSO É TRAJETÓRIA (“transmissão sexual

[de doenças]”, “DST” e “utilizou-se regressão de Poisson”).

As prescrições que incidem sobre o registro em resumos de artigo científico, por sua

vez, também podem ser muito rigorosas. Algumas delas estabelecem, por exemplo, que o seu

texto “deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas” e que “deve usar

os verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

NORMAS TÉCNICAS, 2003a, p. 02). Outras recomendações sugerem, ainda, que, “por uma

questão de coerência, o autor deve empregar palavras e locuções conectivas” e “evitar termos

incomuns, siglas, abreviações ou símbolos”251 (NATIONAL INFORMATION STANDARDS,

1997, p. 04-05). Até onde isso permite se presumir, as regras para a elaboração desses textos

não abrem brechas para se colocar em primeiro plano a sua linguagem – tal como se esperaria

251 [For coherence, use transitional words and phrases. (…) Avoid unfamiliar terms, acronyms, abbreviations, 
and symbols.]
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das pretensões expressiva ou poética da realização, por exemplo, de sonetos (cf. JAKOBSON,

2008 [1960]). Em todos os seus níveis – lexical, sintático, semântico etc. –, a linguagem que

preenche resumos teria que priorizar a sua produção e a sua interpretação automáticas. Esse é

um dos requisitos, a propósito, que estaria fundamentando o baixo grau de metaforicidade das

expressões metafóricas identificadas no corpus desta análise. De fato, os seus textos recrutam

recursos que, em vez de ativarem o seu processamento, reforçam a sua convencionalidade –

tais como a sua repetição e a sua saturação. Um exemplo patente disso é o registro empregado

no texto em (55) (PERIOTTO; TUNDISI, 2013, p. 471), abaixo.

(55) Este estudo teve [ATRIBUTO É OBJETO] como objetivo [PROCESSO É 

TRAJETÓRIA] identificar e valorar os serviços ecossistêmicos da UHE Carlos 

Botelho (Itirapina, Estado de São Paulo, Brasil) e suas áreas alagadas mais 

extensas e também identificar as forçantes [EVENTO É ORGANISMO VIVO] de

alterações nestes [EVENTO É RECIPIENTE] serviços. Vinte (20) serviços 

ecossistêmicos foram identificados e o valor quantitativo total estimado obtido 

resultou em [CATEGORIA É RECIPIENTE] USD 120.445.657,87.ano-1 ou USD 

45.623,35.ha-1.ano-1. Investimentos na [EVENTO É RECIPIENTE] restauração 

[ATRIBUTO É OBJETO] da heterogeneidade espacial da bacia hidrográfica do 

Tietê-Jacaré e em [EVENTO É RECIPIENTE] novas tecnologias para 

[PROCESSO É TRAJETÓRIA] as atividades econômicas regionais devem 

contribuir [EVENTO É TRANSAÇÃO MONETÁRIA] para a manutenção das 

funções ecológicas e para o aumento [QUANTIDADE É TAMAHO] dos valores 

marginais [CATEGORIA É ESPAÇO] e do valor potencial anual de retorno 

[PROCESSO É TRAJETÓRIA] dos serviços ecossistêmicos.

As expressões metafóricas que ocorrem no resumo em (55) (PERIOTTO; TUNDISI,

2013, p. 471), acima, respeitam muitas das regras que recaem sobre o registro exigido nesse

tipo de discurso – ou seja, a familiaridade da sua linguagem (assegurada, principalmente, pela

sua convencionalidade) e concisão do conteúdo (impressa no fato de muitas dessas expressões

incorporarem, dentro da própria expressão, o sentido que veiculam). Considerem-se, a título

de exemplo, as expressões “nestes serviços”, “em novas tecnologias” e “na restauração” (loc.

cit.), que saturam a metáfora conceptual  EVENTO É RECIPIENTE, e as expressões “para as

atividades econômicas”, “para a manutenção” e “para o aumento”, também, licenciadas pela



186

mesma metáfora conceptual, qual seja PROCESSO É TRAJETÓRIA.

Finalmente, a partir dos resultados obtidos até aqui – a respeito da metaforicidade em

corpora identificados com diferentes gêneros e, sobretudo, da comparação dessa propriedade

entre eles –, já é possível se ter uma noção um pouco mais nítida sobre a forma como os tipos

de discurso se relacionam com algo da natureza da sua eventual linguagem metafórica. Com

vistas a uma compreensão mais profunda nesse sentido, este trabalho se lança, a seguir, à sua

última tarefa de exploração empírica, que se propõe à descrição e à análise da metaforicidade

das expressões metafóricas identificadas em um corpus de capas de revista.

5.5 METAFORICIDADE EM CAPAS DE REVISTA

Sendo o quarto corpus desta análise, o conjunto de capas de revista (cf. Anexo D)

contém 287 palavras, das quais 61 estão identificadas como sendo usadas metaforicamente.

Isso representa, aproximadamente, 21,25% desse corpus e, de acordo com outros resultados

obtidos aqui, coloca o gênero capa de revista, em termos de densidade metafórica, muito mais

próximo ao de sonetos (21,96%) do que ao de resumos de artigo científico (16,46%) ou ao de

bulas de medicamento (15,08%). A ocorrência de metáforas em textos que se aproximam, em

certa medida, de capas de revista – ou seja, que pertencem a ambos os discursos jornalístico e

publicitário – tem sido alvo de alguma atenção a partir, inclusive, da abordagem conceptual

(cf., por exemplo, FORCEVILLE, 1996; MÜLLER, 2008; FORCEVILLE; URIUS APARISI,

2009; ESPÍNDOLA, 2010; STEEN et al., 2010; VEREZA, 2010b; COIMBRA, 2012). Dentro

desse contexto, um estudo que se ocupa, especificamente, do levantamento quantitativo dessa

ocorrência é o de Steen et al. (ibid.). Ao analisarem um corpus de notícias em língua inglesa,

com 1.415 palavras, esses autores chegam à conclusão unânime de que 15% delas são usadas

metaforicamente. Eles (ibid.) concordam, ainda, que 79,9% desse corpus não é metafórico; e,

quanto ao 5,1% restante, não chegam a um acordo consensual.

Para efeitos de comparação, os resultados em todas as tarefas de identificação de metá-

foras realizadas ao longo desta análise, nos quatro corpora, podem ser contrastados no gráfico

oferecido abaixo (cf. Figura 5). Chama a atenção, nesse gráfico, o fato de que, embora o valor

de densidade metafórica seja maior no conjunto de sonetos do que nos outros três corpora –

sobretudo, no de bulas de medicamento –, ele não parece se distanciar dos demais em uma

proporção realmente acentuada. Isso reforça, de modo bastante tangível, o argumento de que a
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impressão – por parte de um falante comum, aliás (cf. Apêndice B) – de que certos tipos de

discurso seriam mais permissivos à ocorrência de metáforas do que outros deve estar funda-

mentada em outro aspecto que não somente na ocorrência real desse fenômeno (ou, ainda, na

sua dimensão quantitativa, apenas). Afinal de contas, metáforas seriam onipresentes na nossa

vida cotidiana – sobretudo, na nossa linguagem (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). De

acordo com algo em que este trabalho vem insistindo, esse aspecto – pertinente, nesse caso, à

dimensão qualitativa da ocorrência de metáforas – é a possibilidade de elas serem reconhe-

cidas como tais (ou seja, a sua metaforicidade).

Figura 5. Densidade metafórica aproximada (%) dos corpora

A ocorrência e, também, o papel das metáforas nos discursos jornalístico e, sobretudo,

publicitário têm sido explorados por muitas investigações que tomam a abordagem conceptual

como aporte teórico (cf., por exemplo, FORCEVILLE; URIOS APARISI, 2009; COIMBRA,

2012; ESPÍNDOLA, 2010; KRENNMAYR, 2011; BURGERS et al., 2015). Com relação aos

resultados da sondagem de expectativas de falantes comuns quanto à ocorrência de metáforas

em tipos particulares de discurso (cf. Apêndice A), algo que se observa é que a presença de

alguma linguagem metafórica em textos jornalísticos e publicitários, de fato, não é vista como

algo extraordinário. A ocorrência de metáforas é presumida, em textos jornalísticos, por trinta

e cinco (70%) dos cinquenta informantes da sondagem e, em textos publicitários, por quarenta

e cinco deles (90%) (cf. Apêndice B). Trinta e nove informantes (78%) associam, ainda, essa

ocorrência, especificamente, a capas de revista – em contraste com quatro (8%), que negam

essa associação. Os gráficos abaixo, a propósito, dão uma visão geral dos resultados obtidos a
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partir dessa sondagem, nesse caso, em função do domínio discursivo (cf. Figura 6) e do tipo

de discurso (cf. Figura 7). As colunas escuras e claras indicam o total de respostas afirmativas

e negativas, respectivamente, para a probabilidade de ocorrência de alguma metáfora em cada

domínio discursivo e em cada tipo de discurso. É importante se apontar que, de acordo com as

instruções do questionário da sondagem (cf. Apêndice A), os informantes poderiam assinalar

tantas opções quantas se aplicassem às suas expectativas.

Figura 6. Expectativas (%) quanto à ocorrência de metáforas por domínio discursivo

Figura 7. Expectativas (%) quanto à ocorrência de metáforas por tipo discursivo



189

5.5.1 Recursos de metaforicidade

Assim como acontece com o corpus de sonetos que este trabalho analisa, a linguagem

metafórica identificada no conjunto de capas de revista vem acompanhada de elementos que

parecem ser decisivos na ativação da sua metaforicidade. Um primeiro recurso que merece

atenção, nesse sentido, é a saturação que caracteriza grande parte das expressões metafóricas

desse corpus. Essa saturação está ilustrada em muitos dos exemplos apresentados no Quadro

9, abaixo. Sendo assim, até onde esses exemplos permitem presumir, a saturação representa

um recurso de metaforicidade muito comum nesse tipo de discurso.

Quadro 9. Exemplos de expressões metafóricas no corpus de capas de revista

Palavras usadas metaforicamente (com sublinhado) Metáfora conceptual

“Como desligar o vício” (Veja, 23/05/2008) CORPO HUMANO É MÁQUINA

“O risco de o cigarrinho e o uisquinho se tornarem um 
problemão” (Veja, 23/05/2008)

QUANTIDADE É TAMANHO

“O risco de o cigarrinho e o uisquinho se tornarem um 
problemão” (Veja, 23/05/2008)

QUANTIDADE É TAMANHO

“O risco de o cigarrinho e o uisquinho se tornarem um 
problemão” (Veja, 23/05/2008)

QUANTIDADE É TAMANHO

“A medicina fecha o cerco ao maior inimigo do homem” 
(Veja, 22/10/2008)

DOENÇA É GUERRA

“A medicina fecha o cerco ao maior inimigo do homem” 
(Veja, 22/10/2008)

DOENÇA É GUERRA

“Sol: modo de usar” (Veja, 16/01/2008) luz solar em termos de medicamento*

“A dosagem ideal [de exposição à luz solar] para produzir 
vitamina D” (Veja, 16/01/2008)

luz solar em termos de medicamento*

“Estamos devorando o planeta” (Veja, 16/12/2009) destruição em termos de ingestão*

“A esperança pela nova revolução verde” (Veja, 16/12/2009) ação social em termos de guerra*

“Diabetes: ela vai pegar você” (Época, 23/01/2010) personificação

“Como escapar dessa ameaça [diabetes]” (Época, 23/01/2010) DOENÇA É GUERRA

“Câncer × [versus] coração” (Época, 14/02/2011) DOENÇA É GUERRA

“As drogas mais usadas para combater tumores” (Época, 
14/02/2011)

DOENÇA É GUERRA

“Maior golpe contra a AIDS” (IstoÉ, 25/07/2012) DOENÇA É GUERRA

“abre um novo caminho para conter a epidemia” (IstoÉ, 
25/07/2012)

PROCESSO É TRAJETÓRIA

“A guerra do glúten” (IstoÉ, 02/07/2014) DIETA É GUERRA

“Dieta […] vira uma febre mundial” (IstoÉ, 02/07/2014) MODISMO É EPIDEMIA
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Com relação, especificamente, à saturação, capas de revista parecem, a uma primeira

vista, se aproximar mais de bulas de medicamento e resumos de artigo científico do que de

sonetos. Isso o é, porque, naquele tipo de discurso, esse recurso não se restringe às fronteiras

de um único texto, senão que ele se estende, também, no plano intertextual de todo o corpus.

Considerem-se, para efeitos de constatação, as diversas expressões que atualizam a metáfora

conceptual DOENÇA É GUERRA (cf. DEIGNAN, 2008) em cinco dos oito textos desse corpus

(cf. Quadro 9, acima). No entanto, diferentemente de que acontece com as bulas e os resumos

analisados aqui, a reiteração de metáforas conceptuais nas capas de revista não estaria apenas

incorporando ou, ainda, reforçando as convenções que caracterizam o seu domínio discursivo.

Conforme será demonstrado mais adiante, a saturação metafórica identificada nesse conjunto

de textos parece superar a mera sistematicidade que abona o conjunto das suas metáforas para

cumprir, no final das contas, estratégias retóricas mais específicas.

Outro recurso de metaforicidade que incide sobre a linguagem metafórica identificada

no corpus de capas de revista – e que o distingue de maneira particular dos outros corpora – é

a ocorrência (predominante, deve se dizer) de mídias visuais, na forma de alguma ilustração

ou de algum design especial. Das oito capas analisadas aqui, de fato, sete trazem imagens que,

de algum modo, fazem uma referência franca aos domínios-fonte que endossam as expressões

metafóricas presentes nos seus textos. Um exemplo disso pode ser observado na capa de uma

edição da revista Veja (22/10/2008), a seguir (cf. Figura 8).

O uso de “inimigo”, na manchete dessa capa252 (cf. Figura 8) (Veja, 22/01/2008), como

forma de se conceptualizar uma doença – isto é, o câncer de próstata – constitui uma escolha

bastante convencionalizada em domínios não especializados, que eventualmente abordam o

tema da saúde – como, por exemplo, o de revistas de popularização científica. Já a expressão

“fechar o cerco”, que também atualiza a metáfora DOENÇA É GUERRA, parece constituir um

elemento relativamente inédito dentro desses domínios, visto que o seu sentido nesse contexto

– algo relacionado ao avanço das pesquisas em medicina – não consta em nenhuma acepção

de “fechar” ou de “cerco” nos dicionários consultados (cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS et

al., 2009). No entanto, uma atenção mais rigorosa deve ser dada à imagem que completa essa

capa, ou seja, uma mira telescópica – própria de certos tipos de armas de fogo – sobre a região

pélvica da silhueta de um homem – que consiste, por sua vez, em uma referência metonímica

para a sua próstata. Ao mesmo tempo em que compõe um recurso determinante de ativação da

252 Deve se observar que a análise da metaforicidade da linguagem metafórica identificada no corpus de capas 
de revista incide, exclusivamente, sobre a sua manchete principal e sobre os textos de chamada e as imagens 
vinculadas a ela. São excluídas dessa análise a logomarca e a identificação da revista, bem como os textos de
chamada secundários (ou marginais).
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metaforicidade da linguagem metafórica da capa, pois evoca diretamente o domínio-fonte de

GUERRA do seu mapeamento, essa imagem, por si só, constitui uma metáfora253. A mira não

aponta para nenhuma parte letal do corpo do homem – que é a atitude que se esperaria de um

atirador em um cenário de guerra –, senão, convenientemente, para a parte em que se encontra

a sua próstata ou, ainda, o possível inimigo: o câncer.

Figura 8. Capa de edição 2083 da revista Veja (22/10/2008)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

Outro exemplo da forma como operam esses recursos de metaforicidade, no corpus de

capas de revista analisado aqui, fica evidente na capa de uma edição de Época (14/02/2011),

reproduzida a seguir (cf. Figura 9). Nesse texto (ibid.), são três as atualizações linguísticas da

metáfora conceptual DOENÇA É GUERRA: a sua manchete “câncer × [versus] coração”, que

253 A atualização de metáforas conceptuais em imagens dá origem ao que se convencionou chamar, no campo 
dos estudos da metáfora conceptual, de metáforas pictóricas (cf., originalmente, FORCEVILLE, 1996). No 
entanto, as imagens presentes no corpus de capas de revista não são necessariamente analisadas, aqui, na sua
condição de atualizações metafóricas (ou seja, como sendo metáforas pictóricas), senão, prioritariamente, na 
sua condição de recursos de ativação da metaforicidade da linguagem metafórica verbal presentes nas capas.

http://veja.abril.com.br/
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expressa, de uma maneira mais ou menos inusitada, o confronto (nesse caso, metafórico) entre

o tratamento daquela doença e um possível infarto; e o uso (bastante convencionalizado) dos

verbos “combater” e “enfrentar” para conceptualizar, respectivamente, um tratamento contra

o câncer e o inconveniente que ele pode gerar. A capa (ibid.) conta, ainda, com a ilustração de

um coração humano blindado com algum metal, o que denota, metaforicamente, a defesa que

seria necessária para se impedirem os efeitos colaterais desse tratamento. Pode se comentar,

também, que uma leitura mais atenciosa desse texto poderia interpretar a cor vermelha que

preenche o plano de fundo da página como fazendo alguma alusão metonímica a sangue. De

fato, além de ser a cor com que prototipicamente se representa o coração humano, o vermelho

poderia remeter, aqui, ao sangue que é comumente derramado em uma guerra.

Figura 9. Capa de edição 0665 da revista Época (14/02/2011)

Fonte: <http://epoca.globo.com  />

É importante se comentar que, além de constituir, por si só, uma metáfora (nesse caso,

pictórica), a imagem central da capa de Época (14/02/2011) (cf. Figura 9) parece operar como

http://epoca.globo.com/
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um recurso bastante eficiente de metaforicidade da sua linguagem metafórica, visto que traz o

domínio-fonte da GUERRA à luz do seu reconhecimento como tal. De um lado, as expressões

metafóricas insinuam, de maneira relativamente clara, que os efeitos colaterais do tratamento

em questão (contra o câncer) poderiam ser tão devastadores quanto as consequências de uma

guerra entre, nesse exemplo, um país “a” e (ou versus) um país “b”. De outro, esse tratamento

demanda uma intervenção contra os seus efeitos colaterais tão eficientes quanto algum tipo de

blindagem contra ataques bélicos reais. Com base nessa análise breve, alguns postulados que

podem ser reforçados aqui são os de que mídias visuais não parecem constituir um elemento

esporádico em capas de revista e, além disso, de que o aproveitamento dessas imagens como

recursos efetivos de ativação da metaforicidade (das eventuais metáforas presentes nos textos)

não seria resultado de escolhas acidentais ou inocentes.

Por fim, comenta-se, como mais um recurso de metaforicidade identificado no corpus

de capas de revista desta análise, a posição que as suas expressões metafóricas podem ocupar

nesse gênero discursivo. De fato, a distribuição e a configuração visual dos seus componentes

– tais como a logomarca, as imagens, os textos e as suas cores e tamanhos – são essenciais na

realização bem-sucedida desse tipo de discurso (cf. HELD, 2005). Conforme Held (ibid.), por

exemplo, “a disposição e a ornamentação dos diversos elementos textuais [em uma capa] são

aspectos fundamentais. É para isso que serve o design textual”254 (p. 176). Sendo assim, pode

se supor que o espaço que, particularmente, as suas eventuais expressões metafóricas ocupam

– bem como o tamanho e a cor com que elas são impressas na página – também seja cuidado-

samente escolhido. Isso pode ser verificado, por exemplo, na capa de uma edição da revista

IstoÉ (25/07/2012), reproduzida a seguir (cf. Figura 10).

As ocorrências de “maior”, “golpe” e “contra a AIDS”, na manchete dessa capa de

IstoÉ (25/07/2012) (cf. Figura 10), consistem em atualizações altamente convencionalizadas

das metáforas conceptuais IMPORTÂNCIA É TAMANHO, DOENÇA É GUERRA e PROCESSO

É TRAJETÓRIA, respectivamente. O fato de serem convencionalizadas poderia sugerir, em um

primeiro momento, que as chances de essas ocorrências serem reconhecidas como metafóricas

fossem realmente pequenas. Contudo, principalmente a formatação e a disposição da palavra

“golpe”, por exemplo, parecem insinuar algo diferente. Além de representar (literalmente) um

dos maiores elementos gráficos dessa capa (cf. ibid.), essa palavra – que, aqui, conceptualiza

um medicamento para se prevenir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana – está

grafada em negrito e colocada na posição central da página. Por conta disso, pode se suspeitar

254 [The effective positioning and decoration of the various textual exponents are central. The contributions to 
this end come from text design.]
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que o grau de metaforicidade de “maior”, nesse caso, talvez não fosse tão irrelevante. De fato,

as dimensões da palavra “golpe” – em comparação (imediata) com as outras palavras dessa

manchete – faz uma alusão direta ao domínio-fonte de TAMANHO que compõe a metáfora por

trás de “maior”. É interessante se comentar, ainda, que as palavras “golpe” e “AIDS” possuem

o mesmo tamanho. Se, por um lado, isso revela o porte (avantajado) do adversário – isto é, a

gravidade da doença –, por outro lado, mostra (metaforicamente) que o golpe – nesse caso, o

medicamento – teria vigor suficiente para enfrentá-lo.

Figura 10. Capa de edição 2228 da revista IstoÉ (25/07/2012)

Fonte: <http://istoe.com.br  />

Outra particularidade da capa dessa edição de IstoÉ (25/07/2012) (cf. Figura 10), que

faz dela um texto singular dentro desse corpus, é o fato de que a imagem que acompanha a

sua manchete não faz quaisquer alusões ao domínio-fonte dos mapeamentos por trás das suas

metáforas. Ao ilustrar o suposto “remédio [literal] que previne a infecção pelo HIV”, a figura

de duas pílulas azuis, que estampa essa capa (ibid.), não estaria desempenhando outra função

http://istoe.com.br/
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senão somente representando as feições desse medicamento – que é, na verdade, um elemento

pertinente ao domínio-alvo da metáfora DOENÇA É GUERRA. Dessa forma, essa imagem não

parece estar operando positivamente sobre a possibilidade de reconhecimento da linguagem

metafórica presente nesse texto. Isso serve para corroborar, no final das contas, o postulado –

já enunciado em outra ocasião (cf. página 109 deste trabalho) – que diz que, ainda que possa

constituir um aspecto prototípico do gênero capa, o emprego de mídias visuais com a função

de recursos de ativação de metaforicidade não seria algo essencial a ele.

5.5.2 Metaforicidade em função dos propósitos

Capas de revista constituem um tipo bastante peculiar de discurso, pois estão situadas

na interface entre, pelo menos, dois domínios discursivos diferentes, ou seja, o do jornalismo

e o da publicidade (cf. PUZZO, 2009) – que estabelecem, por sua vez, um domínio maior do

discurso de mídia (cf. HELD, 2005). Visto que pertence a um domínio interdisciplinar, esse

tipo de discurso, em princípio, busca atender, na maior parte das vezes, a mais de um objetivo.

Com respeito a isso, Puzzo (ibid.) esclarece que,

como as capas de revista fazem parte da esfera jornalística, a meta prioritária
seria  a  informação  pura  e  simples.  Mas,  tendo  em vista  o  seu  caráter  de
apresentação do produto ao público, pois ficam expostas em bancas de jornal,
cumprem  também  outra  função,  além  da  simples  referência  ao  conteúdo:
procuram despertar o interesse pela leitura e consequentemente pela compra .
(p. 136, grifos meus)

Sendo assim, mais do que somente noticiar fatos e acontecimentos – isto é, divulgar a

notícia (e, necessariamente, convencer da sua veracidade) –, capas têm o propósito anexo de

angariar a atenção e o desejo do leitor e, dessa forma, manipular a sua atitude em relação ao

produto que anunciam (isto é, a própria revista). A sobreposição de propósitos, nesse sentido,

acaba tornando bastante densa (e igualmente complexa) a relação desse tipo de discurso com

a ocorrência de metáforas e, principalmente, com a possibilidade do seu reconhecimento nos

respectivos textos. No que diz respeito ao caráter jornalístico das capas, mais especificamente,

a abundância e, com mais atenção, as funções cognitivo-discursivas das metáforas têm sido

exploradas dentro desse domínio discursivo por diversas investigações filiadas à abordagem

conceptual (cf., por exemplo, VEREZA, 2007a; ESPÍNDOLA, 2010; KRENNMAYR, 2011).
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Uma constatação geral dessas investigações, por exemplo, sustenta que haveria, na verdade,

um hábito recorrente de se explorar alguma linguagem metafórica – a partir, sobretudo, da sua

sistematicidade – em gêneros pertinentes ao discurso jornalístico – mais especificamente, em

reportagens, artigos de opinião e charges.

Quando se analisam as capas de revista apresentadas até aqui (cf. Figuras 8, 9 e 10),

por exemplo, observa-se que a saturação – tanto intratextual quanto intertextual – constitui um

recurso de metaforicidade realmente persistente da sua linguagem metafórica. No entanto, as

eventuais reiterações – verbais e não verbais – das metáforas presentes nesses textos parecem

se prestar a algum fim particular que não somente a sua distribuição em uma sistematicidade

casual. Elas parecem estar inscritas, de fato, em uma estratégia retórica específica, que Vereza

(2007a) denomina “nicho metafórico”255 (p. 488). A alusão a essa estratégia faz sentido, neste

ponto da análise, na medida em que a função que Vereza (ibid.) atribui ao nicho metafórico

coincide, de uma maneira bastante contundente, com aspectos que caracterizam o gênero capa

de revista. De acordo com as explicações da própria autora (ibid.), nicho metafórico designa

“um grupo de expressões metafóricas inter-relacionadas que podem ser vistas como desdobra-

mentos cognitivos e discursivos de uma proposição metafórica superordenada normalmente

presente (ou inferida) no próprio cotexto” (p. 10).

A cadeia figurativa que resulta de um nicho metafórico, então, constitui um elemento

promotor de persuasão. Mais especificamente, “essas proposições metafóricas cognitivamente

inter-relacionadas se ajustam no todo [de uma reportagem de jornal, por exemplo]” no sentido

de “criar uma rede argumentativa para construir e reforçar a tese central [dessa reportagem]”

(VEREZA, 2007a, p. 498). É, especialmente, a essa função do nicho metafórico que se alinha

algum aspecto relativo às capas de revista – no que diz respeito, em particular, à sua natureza

jornalística. É pertinente, aliás, se comparar essa estratégia específica do discurso jornalístico

com, por exemplo, o conjunto de expressões metafóricas – mais ou menos inéditas – que, em

um soneto, tendem a girar em torno de uma mesma imagem central ou, em algumas vezes, de

uma mesma metáfora conceptual. De fato, em ambos os corpora de sonetos e de capas, nota-

se que a saturação – sobretudo, intratextual – de certos mapeamentos não é aleatória, visto que

se presta a determinados propósitos. Esses propósitos seriam, no caso dos sonetos, facilitar o

acesso coerente ao mundo figurado forjado pelos autores dos respectivos textos (cf. LAFOFF;

TURNER, 1989) e, no caso das capas de revista, convencer o leitor da suposta autenticidade

255 O emprego do termo “nicho”, no postulado elaborado por Vereza (2007a), faz uma referência declarada ao 
termo “nicho” pertinente à área das ciências biológicas, que o define, nesse caso, como a forma pela qual o 
conjunto de espécies em um determinado meio se estrutura em e se relaciona com ele, a fim de cumprir o 
seu modo de vida (cf. BEGON et al., 2006).
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das notícias e informações que elas comunicam (cf. VEREZA, ibid.).

Considerem-se, a título de exemplo, as atualizações da metáfora DOENÇA É GUERRA

presentes na capa de Veja (22/10/2008), reproduzida acima (cf. Figura 8): “medicina fecha o

cerco contra”, “o maior inimigo do homem”, além da imagem de uma mira telescópica sobre

a região pélvica de um homem. Poderia se argumentar que a rede argumentativa engendrada

por essas metáforas serviria, em grande medida, para reforçar a alegação de que as pesquisas

no campo da medicina têm se empenhado, de maneira incisiva, para aperfeiçoar ou expandir

os tratamentos do câncer de próstata. Ao igualar os esforços dos profissionais da medicina ao

engajamento dos soldados em uma batalha, esse nicho metafórico é capaz de conferir alguma

veemência ao teor argumentativo da asserção estabelecida na capa. Afinal de contas, soldados

estão, por juramento, dispostos a sacrificar muitas coisas – inclusive, a própria vida – pelos

motivos que os levam a uma guerra. A mesma conduta pode ser observada na capa de outra

edição de Veja (16/01/2008), reproduzida abaixo (cf. Figura 11).

Figura 11. Capa de edição 2043 da revista Veja (16/01/2008)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

http://veja.abril.com.br/
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As expressões “sol[:] modo de usar” e “dosagem ideal [de luz solar]”, e a reprodução

do nosso sol embrulhado em uma embalagem de preservativo (masculino), que compõem essa

capa de Veja (16/01/2008) (cf. Figura 11), parecem decorrer de uma projeção metafórica que

conceptualiza a luz solar em termos de  MEDICAMENTO ou, ainda, de  CONTRACEPTIVO).

Até onde pode se deduzir, tanto o nicho metafórico – franqueado pela saturação das metáforas

identificadas na capa – quanto a figura que dela faz parte estariam reforçando a sua alegação

central de que alguma exposição à luz solar pode ser tão benéfica quanto, por exemplo, o uso

de alguma droga medicinal ou de um preservativo masculino (nesse caso, para a prevenção de

doenças sexualmente transmissíveis256). Logo, uma das estratégias que essa capa recruta, para

promover a argumentatividade da sua notícia, está, pois, no conjunto de elementos capazes de

afetar positivamente a metaforicidade da sua linguagem metafórica.

Além da sua contribuição para os seus propósitos argumentativos, reivindicados pelo

caráter jornalístico do seu gênero, os recursos de metaforicidade presentes nessa capa (Veja,

16/01/2008) (cf. Figura 11) – isto é, o nicho metafórico e as mídias visuais – também parecem

servir aos seus objetivos enquanto um texto publicitário. Conforme já foi sugerido aqui, a

capa de qualquer revista é o principal terreno para a sua autopromoção (cf. HELD, 2005). Por

isso, revistas precisam de capas que sejam suficientemente eficientes na conquista da atenção

e dos desejos do leitor – ou, ainda, capas “precisam ser o resumo irresistível de cada edição,

uma espécie de vitrine para o deleite e a sedução do leitor” (SCALZO, 2006, p. 62). Segundo

McLoughlin (2000), “isso pode ser alcançado, sobretudo, por meio de manobras linguísticas;

no entanto, elementos gráficos, configuração e formatação também dão a sua contribuição”257

(p. 05). Sendo assim, algo que pode se presumir, com alguma segurança, é que o conjunto de

elementos – tanto verbais quanto não verbais – que preenchem uma capa, assim como a sua

disposição nesse espaço, não deve ser interpretado como produto de escolhas fortuitas. Porque

se prestam ao propagandeamento da revista, tais escolhas devem ser feitas – e realmente o são

– com algum cuidado. Isso teria implicações profundas, inclusive, na forma como as capas se

relacionam com a eventual linguagem metafórica que as completa.

De fato, algo da importância das metáforas para o discurso publicitário já se encontra

documentado em diversos trabalhos ancorados na abordagem conceptual (cf., por exemplo,

FORCEVILLE, 1996; FORCEVILLE; URIOS APARISI, 2009; BURGERS et al., 2015). Ao

256 Um estudo da Organização Mundial da Saúde (2011), por exemplo, estima que a utilização de preservativo 
masculino durante a relação sexual reduz em 80% a 95% o risco de transmissão do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV), causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

257 [It is through tricks of language that this (making a particular magazine jump out at us from the shelves) is 
chiefly achieved, but visual images, layout and graphology also play their part.]
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longo da sua investigação sobre o impacto de metáforas (linguísticas) na recepção de anúncios

(impressos) por falantes de holandês, por exemplo, Burgers et al. (2015) constatam que esse

fenômeno constitui um recurso persuasivo258 realmente eficaz nesse tipo de discurso, afetando

positivamente a atitude do leitor em relação à marca e a sua intenção de compra259. Uma das

explicações que oferecem (ibid.) para isso diz que “metáforas [em anúncios] são persuasivas,

na medida em que representam uma charada aos olhos do leitor”, ao mesmo tempo em que

“dão materialidade a qualidades abstratas do produto”260 (p. 13). A partir desse raciocínio (cf.

ibid.), é possível se cogitar alguma contribuição de metáforas, também, para um propósito do

gênero capa de revista, enquanto relativo ao discurso publicitário. Visto que uma das funções

desse tipo de discurso é cativar o interesse e o desejo dos leitores e afetar a sua atitude em

relação ao seu produto – isto é, a revista –, a ocorrência da linguagem metafórica identificada

no corpus desta análise parece constituir um elemento muito conveniente.

No entanto, não parece ser muito razoável se interpretar a ocorrência de metáforas, por

si só, como sendo um recurso persuasivo do discurso publicitário. Até onde se conhece, essa

ocorrência é igualmente considerável em gêneros em que a intenção de compra sequer seria

um fator a ser cogitado. Considere-se, a título de comparação, a ocorrência de metáforas nos

corpora de sonetos e de bulas de medicamento analisados aqui. O que este trabalho alega, em

vez disso, é que seria a ocorrência de tipos particulares de metáforas – ou, especificamente, a

exploração de recursos particulares de ativação da sua metaforicidade – que teriam algo a

oferecer ao caráter persuasivo, exigido em capas de revista. Esse parece ser o raciocínio por

trás, digamos, da ocorrência de imagens e outras mídias visuais que, na maioria desses textos,

interferem na possibilidade de reconhecimento da sua linguagem metafórica.

De fato, uma das razões por que anúncios (publicitários) recorrem tão frequentemente,

além de estratégias linguísticas, a recursos visuais é por que esses elementos fomentam uma

certa impressão de criatividade no leitor. Algo que Forceville (1996) observa, por exemplo, é

que “a colocação de rótulos que ganham popularidade através da representação de fenômenos

258 A título de esclarecimento, argumentatividade e persuasividade estão diferenciadas, neste trabalho, pela 
explicação de que o sentido da primeira se refere à sustentação de uma posição (do locutor de uma 
enunciação), enquanto que o sentido da segunda diz respeito à busca do convencimento (do seu alocutário) 
(cf. GUIMARÃES, 2013).

259 Na sua investigação sobre os efeitos da metáfora (e da ironia) na recepção de propagandas, Burgers et al. 
(2015) analisam seis variáveis, que são “compreensão do anúncio” [ad comprehension], “impressão de 
criatividade” [creativity perceived], “impressão de complexidade” [complexity perceived], “apreço” [ad 
appreciation], “atitude da marca” [brand attitude] e “intenção de compra” [purchase intention] (p. 09).

260 [Metaphors (in ads) are mainly persuasive by presenting the reader with a puzzle. (…) Metaphors make an 
abstract product quality more concrete.]
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verbais em fenômenos pictóricos já é, por si só, um ato criativo”261 (p. 209). E, de acordo com

levantamentos feitos por Burgers et al. (2015), “muitos estudos têm demonstrado que há uma

relação positiva entre expressividade e criatividade e entre expressividade e apreço” (p. 04).

Portanto, a criatividade poderia representar um fator interveniente para se determinar o poder

de persuasão – e, por isso mesmo, o sucesso – de quaisquer anúncios.

Em última análise, o ponto que se quer defender aqui é o de que, mais do que apenas a

ocorrência de expressões e imagens metafóricas nas capas de revistas, seriam os recursos que

manipulam a sua metaforicidade que serviriam aos seus propósitos enquanto sendo um gênero

pertinente, em particular, ao discurso publicitário e, de um modo geral, ao domínio amplo do

discurso de mídia. Até onde é possível se reconhecer, esses recursos incluem desde expressões

relativamente inéditas – tais como “medicina fecha o cerco” (Veja, 22/10/2008, capa), “câncer

× [versus] coração” (Época, 14/02/2011, capa), “dosagem [de luz solar]” (Veja, 16/01/2008,

capa) – até a posição e a formatação dessas expressões na página (cf. Figura 10), as mídias

visuais que evidenciam o domínio-fonte dessas metáforas (cf. Figuras 8, 9 e 11) e a inscrição

de todos esses elementos em nichos metafóricos. Entende-se, enfim, que são esses elementos,

identificados nesse corpus, que proporcionam o reconhecimento da sua linguagem metafórica

e, consequentemente, impulsionam as forças argumentativa e persuasiva desses textos durante

a divulgação da sua notícia e o aliciamento do seu leitor.

5.5.3 Metaforicidade em função das práticas

Com base na afirmação de que capas de revista estariam situadas na interseção de dois

domínios discursivos distintos – ou seja, o do jornalismo e da publicidade –, presume-se que o

conjunto de práticas em que esse gênero se realiza também pode ser dividido em, pelo menos,

duas classes. Quanto aos lugares que esse tipo de discurso pode ocupar, Puzzo (2011) afirma,

por exemplo, que “as capas representam a embalagem das notícias e disputam o espaço nas

bancas de jornal com outras da mesma natureza” (p. 1523, grifos meus). Algo que torna essa

questão mais complexa – e que já se comentou aqui – é a observação de que

261 [To some extent the application of labels that have gained currency in the description of certain verbal 
phenomena to pictorial phenomena is in itself a creative act.]
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capas são o principal instrumento de venda de uma mídia impressa: ao mesmo
tempo  em  que  “embrulham”  a  informação  […]  –  o  valor  de  algo  que
corresponde ao requinte da sua embalagem […] –, elas destacam a sua própria
identidade em um mercado completamente saturado e, por isso, constituem
textos publicitários por excelência.262 (HELD, 2005, p. 176, grifo no original)

A partir dessa observação, é possível, portanto, se cogitarem dois cenários a que capas

de revista estariam associadas. Um deles, relativo ao seu vínculo com o discurso jornalístico,

envolveria a coleta, a divulgação, a busca e a recepção de notícias – uma vez que “embrulham

a informação” (HELD, 2005, p. 176). O outro cenário, pertinente ao caráter publicitário das

capas, diz respeito ao anúncio, à venda, à compra e ao consumo de um produto – nesse caso,

da própria revista – e tem a ver com o fato de esse tipo de discurso precisar competir “em um

mercado completamente saturado” (loc. cit.). Apesar disso, embora capas de revista habitem

dois domínios discursivos distintos, os conjuntos de práticas relativas a elas – que, com efeito,

possuem características específicas –, em geral, convergem em um espaço discursivo único.

Isso significa dizer que o anúncio e o consumo efetivo da revista (enquanto sendo um produto

de mercado) não acontecem em outro momento senão no mesmo da divulgação e da recepção

da notícia que veicula. Segundo Held (ibid.), esse espaço discursivo único pode ser traduzido

na noção de “cultura de quiosque”263 [kiosk culture] (p. 173).

No entanto, ainda que sejam concomitantes, esses dois conjuntos de práticas parecem

estabelecer relações particulares com a linguagem metafórica que eventualmente preenche os

seus textos. Se, por um lado, a ocorrência de metáforas e, principalmente, a manipulação da

sua metaforicidade se prestam à consistência e à confiabilidade das informações que as capas

noticiam (cf., por exemplo, VEREZA, 2007a; KRENNMAYR, 2011), por outro, tais recursos

também fazem a frente do produto que elas têm que vender (cf., por exemplo, FORCEVILLE,

1996; BURGERS et al., 2015). Em primeiro lugar, considera-se, nesta análise, o fato de capas

de revista assumirem uma posição crucial na divulgação e na recepção de um material mais

ou menos especializado, relativo à notícia de que estão encarregadas – que, no caso do corpus

analisado aqui, pertence às áreas da ecologia e da saúde. Isso poderia sugerir, eventualmente,

alguma restrição sobre as práticas que ocupam esse gênero – tais como as que tende a incidir,

262 [Covers are the print medium’s most important selling tool: inasmuch as they “wrap” the information (…), 
the worthiness of which correlates with the luxury of its packaging (…), they mark out their own identity on 
a fully charged product market and are thus promotional texts par excellence.]

263 Derivada da palavra persa “kushk” (“pavilhão”) (cf. HARPER, 2016), quiosque se refere a pequenas 
construções semelhantes a bancas ou tendas, abertas à rua, em que são vendidos jornais, revistas, tabaco, 
bebidas etc. Cultura de quiosque, por sua vez, dá conta de um conjunto de práticas de consumo 
homogeneizadas, nutridas por uma mentalidade pós-moderna e viabilizadas pelas tecnologias de 
autoatendimento (cf. CAVANAGH, 2006).
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por exemplo, sobre a realização de resumos de artigo científico.

Entende-se, no entanto, que a divulgação e a recepção de notícias em capas de revista

se desenrolam dentro de universos não especializados (em sentido estrito) – como, por exem-

plo, na redação da revista, em bancas de jornal ou na residência dos seus leitores. Portanto, as

atividades que tipicamente evocam capas de revista não estariam necessariamente sujeitas às

convenções impostas pelas áreas de especialidade associadas às suas manchetes. Com relação

a algo desses universos, Van Dijk (1988) comenta que “a produção de notícias é uma prática

institucional definida, sobretudo, pelas atividades e interações entre jornalistas no interior das

redações, reuniões, reportagens e outros contextos de captação das notícias”264 (p. 179). Dessa

forma, visto que se realiza em atividades, em princípio, desobrigadas de todo o rigor científico

das áreas que comunicam – ao contrário do que se espera das práticas relativas a resumos –, o

gênero capa estaria, em grande medida, autorizado a convocar os seus próprios recursos para

estruturar os seus enquadramentos discursivos. Um desses enquadramentos incorpora, de um

lado, elaboração da argumentatividade da sua manchete, nos eventos da sua produção e da sua

divulgação; de outro, como consequência calculada disso, a manutenção da sua credibilidade

junto ao leitor, quando das busca e recepção da notícia.

Conforme o que já se demonstrou aqui, dentre os recursos que capas de revista tendem

a convocar, estão as expressões metafóricas inéditas e, mais notadamente, a ativação efetiva

da metaforicidade de muitas delas. Com efeito, ainda de acordo com esta análise, os casos de

saturação que caracterizam parte da linguagem metafórica identificada no corpus de capas (cf.

Quadro 9) não parecem refletir escolhas fortuitas, visto que tendem a se organizar em termos

de nichos metafóricos (cf. VEREZA, 2007a). Considerem-se, a título de ilustração, algumas

das metáforas – tanto as verbais quanto as não verbais – que preenchem a capa de uma edição

da revista Veja (23/05/2008), a seguir (cf. Figura 12). Nessa capa, ambas a manchete – isto é,

“como desligar o vício” – e as ilustrações que a acompanham (um interruptor elétrico e luzes

indicadoras de substâncias psicoativas, tais como tabaco, álcool, maconha etc.) poderiam ser

interpretadas como sendo atualizações (muito criativas, diga-se de passagem) de uma mesma

metáfora conceptual: O CORPO É UMA MÁQUINA (ou, ainda, A MENTE É UMA MÁQUINA)

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]). Conforme essa metáfora, a dependência química de

cada uma dessas substância estaria entendida em termos do funcionamento de programas de

computador que, por alguma razão, são acionados e que, por meio de um dispositivo qualquer,

poderiam ser desligados. De acordo com o texto que se segue à manchete, a propósito, esse

264 [Newsmaking is an institutional practice primarily defined in terms of the activities or interactions of 
journalists in the setting or situations of news rooms, meetings, beats, and many newsgathering contexts.]
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dispositivo estaria por conta de medicamentos específicos.

Figura 12. Capa de edição 2009 da revista Veja (23/05/2008)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

Outras metáforas dessa capa de Veja (23/05/2008) (cf. Figura 12), que interessam de

modo especial aqui, são aquelas atualizadas pelos sufixos de grau presentes no trecho “calcule

o risco de o cigarrinho e o uisquinho se tornarem um problemão”. Esses sufixos – cujos usos

já parecem estar gramaticalizados) estariam sendo licenciados pela mesma metáfora concep-

tual  QUANTIDADE/INTENSIDADE É TAMANHO. Pelo raciocínio por trás dessa metáfora, a

quantidade ou, ainda, a frequência do consumo de tabaco e de álcool, bem como a intensidade

do prejuízo que elas podem causar – são conceptualizadas em termos do tamanho do espaço

metafórico que ocupam na nossa vida. Conforme pode se deduzir, a partir desse diagnóstico

breve, as expressões pouco protocolares que atualizam e promovem a saturação tanto dessa

quanto de A MENTE É UMA MÁQUINA, não soam como produto de escolhas automáticas ou

inconscientes. Em vez disso, elas parecem se orientar à elaboração de nichos metafóricos com

http://veja.abril.com.br/


204

vistas a evidenciarem os seus mapeamentos. Logo, não seria absurdo se argumentar que a

força argumentativa que esses recursos representam (cf. VEREZA, 2007a) constitua um fator

decisivo para se conquistar a confiança do provável leitor da revista nas ocasiões da recepção

e, sobretudo, da aceitação das informações comunicadas pela sua capa.

Ainda nesse sentido, outro aspecto parece ser capaz de aproximar o corpus de capas de

revista ao de sonetos, no que se refere à metaforicidade da sua linguagem metafórica. De fato,

o entendimento de certos tipos de dependência química em termos de programas como sendo,

por exemplo, programas de computador (Veja, 23/05/2008, capa) é reflexo de uma metáfora

situada. Assim como no caso de determinadas expressões metafóricas identificadas no corpus

de sonetos, esse entendimento decorre de certos desdobramentos textuais de metáforas locais,

episódicas e, portanto, atribuídas à uma cognição online. No entanto, diferentemente do que

acontece com aquelas, essas metáforas estariam, de algum modo, cumprindo a sua função na

articulação do caráter expositivo e, sobretudo, argumentativo, presumido em capas de revista

– e conforme está descrito, a propósito, por Vereza (2013a). Sendo assim, reconhece-se que o

nicho metafórico estruturado às voltas da saturação intratextual dessa capa de Veja (cf. Figura

12) coloca em cena um mapeamento muito particular sua – ainda que ancorado na metáfora

conceptual A MENTE É UMA MÁQUINA –, segundo o qual VÍCIOS são conceptualizados em

termos de PROGRAMAS ELETRÔNICOS DE COMPUTADOR.

É interessante se comentar que, dentro do discurso de mídia, esses procedimentos já

deixaram de estar circunscritos somente à realização de capas de revista. Em uma análise de

capas do jornal carioca  Meia Hora de Notícia (Grupo O Dia), por exemplo, Malta (2016)

observa que, embora esse jornal esteja, em princípio, inserido na categoria dos jornais diários

– como, por exemplo, dos jornais O Globo (Grupo Globo), Zero Hora (Grupo RBS) e Folha

de São Paulo (Grupo Folha) –, as suas capas não acompanham a configuração mais canônica

desse gênero. Assim como as capas de revista do corpus analisado aqui, as capas do jornal

Meia Hora de Notícias também recrutam um conjunto mais abundante de recursos, além das

convencionais manchetes e textos de chamada, para angariar a atenção e o interesse dos seus

leitores – tais como jogos de linguagem e mídias visuais específicas, orientadas, inclusive, à

ativação da sua eventual linguagem metafórica (cf. MALTA, ibid.). Analise-se, por exemplo, a

capa de uma edição desse jornal (26/10/2014), a seguir (cf. Figura 13).
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Figura 13. Capa de edição 3206 do jornal Meia Hora (26/10/2014)

Fonte: <http://meiahora.ig.com.br/>

O sintagma “a batalha final”, que compõe a manchete principal da capa dessa edição

do Meia Hora (26/10/2014) é interpretado aqui como uma atualização da metáfora conceptual

DISCUSSÃO É GUERRA (cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]) – ou, mais especificamente,

DEBATE POLÍTICO É GUERRA. O que abona essa interpretação é a ocorrência, ao lado desse

sintagma, de outros elementos verbais e não verbais licenciados – alguns, de forma ostensiva

– pelo mesmo mapeamento. Os elementos verbais seriam as expressões (pouco protocolares)

“fofinha × [verus] playboy”, “pancadaria na campanha” e “duelam hoje pelo seu voto”. Já os

elementos não verbais correspondem à caricatura dos dois candidatos à presidência do Brasil,

para o segundo turno das eleições de 2014, Aécio Neves (1960–) e Dilma Rousseff (1947–),

dentro de um ringue, em posição de luta e usando luvas de boxe. De um modo semelhante ao

que eventualmente acontece em capas de revista, todas as metáforas referentes à manchete

dessa capa do Meia Hora (ibid.) parecem se organizar em termos de um nicho metafórico. E,

até onde se sabe, nichos metafóricos têm uma participação fundamental na elaboração da rede

argumentativa implicada no texto, digamos, de uma crônica ou notícia (cf. VEREZA, 2007a).
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Portanto, esse nicho – bem como o grau de metaforicidade que ele consegue proporcionar –

constituem elementos bastante oportunos nessa capa.

Além do lugar que ocupam na realização de capas de revista enquanto pertencendo ao

discurso jornalístico, os recursos de ativação de metaforicidade identificados no corpus desta

análise parecem desempenhar algum papel importante, também, nas práticas que evocam esse

tipo de discurso em função da sua natureza publicitária. Conforme o que Burgers et al. (2015)

alegam, a ocorrência de alguma linguagem metafórica – em especial, mais convencionalizada

– em anúncios publicitários teria um efeito positivo sobre o comportamento do consumidor

em relação ao produto que anuncia; principalmente, com respeito à sua intenção de compra.

No entanto, o argumento que este trabalho tem defendido prevê que deve ser a ativação dessas

metáforas, mais do que somente a sua ocorrência, que teria alguma contribuição decisiva para

a realização daquele gênero e, indiretamente, das capas.

Em um estudo sobre metáforas pictóricas em anúncios publicitários, Forceville (1996)

insiste, por exemplo, que esses recursos, em geral, teriam a função de tornar mais evidente a

imagem positiva que aqueles textos pretendem criar dos respectivos produtos e serviços. Além

disso, quando examina capas de revista, exatamente, Held (2005) afirma que a sua “principal

incumbência seria a de criar e de manter a imagem do respectivo produto; sendo assim, a sua

elaboração é a maior responsável pela compra e pelo consumo efetivo [da revista]”265 (p. 175).

Algo que pode se presumir, nesse sentido, é que, ao possibilitarem o reconhecimento da sua

linguagem metafórica – por meio, sobretudo, da escolha cuidadosa de mídias visuais (cf., por

exemplo, Figuras 8, 9, 11 e 12) –, capas podem se valer desse reconhecimento como um meio,

dentre outros, de promoverem o seu produto e, em última análise, garantirem a sua compra.

Considere-se, a título de ilustração, o tipo de impacto que deve ter, nas dinâmicas de venda e

de compra de uma revista qualquer, uma capa que anunciasse, de uma forma muito ostensiva,

que o tratamento para a dependência química pode ser tão descomplicado quanto o ato de se

desligar um interruptor elétrico (cf., justamente, Figura 12).

Outro aspecto que se presta à caracterização do conjunto de práticas que evocam capas

de revista – e que também reflete a sua inscrição na interface entre dois domínios discursivos

distintos – se refere ao fato de essas práticas se encontrarem orientadas, ao mesmo tempo, ao

contexto e ao texto que compõem o seu gênero. Isso também implica em formas diferentes –

porém, confluentes – com que esse tipo de discurso acaba se relacionando com a sua eventual

265 [Covers carry the major burden of creating and maintaining the respective product-image and thus make 
their design mainly responsible for purchase and effective consumption.]
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linguagem metafórica e, em última análise, com a sua ativação. Na verdade, em se tratando do

papel nesse tipo de discurso na divulgação de informações, por exemplo, a manipulação da

metaforicidade da suas eventuais metáforas não parece ser imprescindível para a descrição do

contexto que acessam – ou seja, da realidade que noticiam –, tal como acontece na realização

de resumos de artigo científico. Contudo, porque capas de revista precisam se destacar em um

mercado extremamente saturado (cf. HELD, 2005), pode se argumentar que as referências que

fazem ao mundo real deveriam, de alguma forma, soar como as mais consistentes e confiáveis

dentre as várias manchetes com que competem. Nesse caso, a elaboração perspicaz de nichos

metafóricos – tais como os que são identificados no corpus desta análise e que agrupam tanto

expressões inéditas e convencionais quanto mídias visuais – parece representar uma solução

bastante conveniente para a realização do seu gênero.

Entretanto, é nas circunstâncias, especificamente, de anúncio e de venda da revista que

a relação entre a sua capa e a ativação da sua eventual linguagem metafórica teria um sentido

mais específico. É importante se reiterar, aliás, que a capa de uma revista constitui o principal

terreno para a sua autopromoção (cf. HELD, 2005). De fato, a venda, a compra e o consumo

efetivos de uma revista são ensejados, em grande medida, pela atuação da sua capa enquanto

um anúncio publicitário. Com relação a isso, Held (ibid.) observa que,

capas  podem ser  classificadas  como típicos  Kontakttextsorten (“textos  que
estabelecem contato”).  A principal  função desse  tipo de texto é  capturar  a
atenção do público – o que constitui uma tarefa difícil diante da competição
dura que assola a mídia em geral.266 (p. 175, grifo no original)

Sabe-se, por exemplo, que o processo de elaboração da capa de uma revista acarreta

uma sequência de escolhas cuidadosas em relação, dentro outras coisas, à sua linguagem (cf.

MCLOUGHLIN, 2000) – uma vez que, na ocasião da sua recepção, esse tipo de discurso deve

atrair a atenção e o interesse do consumidor para o próprio texto. Ou seja, a realização dessa

capa, em algum momento, também deve orbitar em torno do seu produto. Essa explicação está

por trás, a propósito, do recrutamento incisivo de estratégias que se prestam a tornar aquela

revista o produto mais atraente em um mercado saturado (cf. HELD, 2005). Essas estratégias

incluem desde imagens e outros elementos gráficos até a posição e a formatação especial dos

seus textos e um repertório de recursos linguísticos (cf. MCLOUGHLIN, ibid.) – dos quais,

266 [Covers can be seen as prototypical Kontakttextsorten ('contact-establishing texts'). The main goal of such a 
text type is to capture the public's attention – which is a hard task in the face of the fierce competition that 
there is between the media in general.]
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de acordo com  Burgers et al. (2015), fazem parte as metáforas.

Além das estratégias relacionadas por McLoughlin (2000) e Burgers et al. (2015), este

trabalho elenca, ainda, a ativação da eventual linguagem metafórica nas capas de revista – por

meio, especialmente, de mídias visuais (cf., por exemplo, Figuras 8, 9, 11 e 12) –, que tendem

a trazer, à luz da nossa percepção, os respectivos mapeamentos e, de alguma maneira, reforçar

a imagem positiva do seu produto (cf. FORCEVILLE, 1996), ou seja, a qualidade da própria

revista). Ao colocarem o texto que promove a revista – isto é, a sua capa – no eixo central da

sua realização, os recursos de ativação das suas eventuais metáforas (verbais e não verbais)

fariam com que o olhar do leitor avançasse para além dos seus aspectos contextuais, relativos

à notícia que ele anuncia. O seu interesse acabaria alcançando, enfim, a identidade da própria

revista enquanto um produto digno de ser consumido.

5.5.4 Metaforicidade em função dos participantes

Uma primeira observação que deve ser feita, a respeito dos participantes que integram

a realização de capas de revista – assim como das relações entre eles –, é que a sua definição

também está condicionada à articulação dos dois domínios discursivos em que esse gênero se

inscreve, que são os do jornalismo e da publicidade. Com efeito, as pessoas envolvidas, por

exemplo, na produção de uma capa, além de se ocuparem da legitimidade da informação que

precisam noticiar, estão, ao mesmo tempo, encarregados do anúncio do produto que precisam

vender – isto é, a revista. Em sentido análogo, aqueles que se propõem à recepção desse texto

acabam se situando, também, em dois lugares concomitantes: o de adepto da notícia que ele

veicula e o de consumidor do produto que ele anuncia. Consequente à pluralidade de papéis

que preenchem o gênero capa, nesse caso, é o fato de que isso tipicamente supõe múltiplos

conhecimentos e compromissos específicos das comunidades envolvidas na realização desse

tipo de discurso. Enquanto que os produtores de capas precisam estar atentos, de uma forma

mais ou menos consciente, às demandas de um mercado saturado – tanto de produtos quando

de informações –, os seus receptores acabam se orientando em função das necessidades e dos

interesses impulsionados por esse mercado. Em relação aos conhecimentos e compromissos

que são atribuídos aos participantes comumente envolvidos em gêneros relativos ao discurso

jornalístico, por exemplo, Van Dijk (1988) comenta que
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seus leitores compõem um grupo amplo, que é eventualmente definido por
visões políticas e ideológicas semelhantes e cujos os membros, de um modo
geral, não podem ser distinguidos entre si. Isso se aplica a qualquer tipo de
discurso de massa. Social e cognitivamente, isso quer dizer que é necessário se
presumir um conjunto considerável de conhecimentos, crenças, convenções e
valores compartilhados em larga escala. Em caso contrário, a notícia se torna
ininteligível.267 (p. 74)

Um princípio que decorre desse comentário é o de que, para que uma notícia alcance

algum ou vários grupos de leitores (e ouvintes) pretendidos no discurso jornalístico, é preciso

se conhecerem as visões ideológicas e os valores culturais que os governariam. Relacionado a

isso, estaria o fato, por exemplo, de os participantes responsáveis pela produção de capas de

revista precisarem, na maior parte das vezes, “alterar o que seria a mera informação, ou seja, a

objetividade proposta na esfera de circulação de notícias” (PUZZO, 2011, p. 1523). Em outras

palavras, entende-se que, para terem êxito na sua tarefa, produtores de capas devem estar, em

alguma medida, comprometidos em superar a descrição simples – e supostamente unívoca –

da realidade que noticiam e em alinhar os seus textos às visões e aos valores que identificam a

maioria dos participantes do evento discursivo que querem promover. É dessa forma que eles

conseguiriam convencer da veracidade da notícia e, portanto, conquistar a confiança desses

participantes – que, conforme Held (2005), é bastante disputada. Pode se postular, em última

análise, que, para se cumprirem a recepção e a aceitação da notícia veiculada por uma capa, é

fundamental se saber – e, principalmente, se querer – operar com a sua argumentatividade. É

nesses parâmetros que está a razão para, dentre outras coisas, a ativação constante (e convicta)

das eventuais metáforas presentes nesse tipo de discurso.

Com efeito, sabe-se que a argumentatividade das notícias que estampam uma capa de

revista vai depender, em algum momento, da aplicação cuidadosa de determinadas estratégias

– tanto verbais quanto não verbais – dentro desse texto (cf. MCLOUGHLIN, 2000). Segundo

o que este trabalho tem argumentado, essas estratégias compreenderiam, dentre outras coisas,

o emprego efetivo de expressões metafóricas (cf. ibid.) e, com melhor proveito, a ativação da

sua metaforicidade. Sendo assim, faz algum sentido o argumento de que os conhecimentos e

compromissos para se manipular a argumentatividade em capas, presumidos nos participantes

envolvidos na realização desse gênero, implicariam uma competência específica e algum grau

de deliberalidade orientados, também, à manipulação da possibilidade de reconhecimento da

267 [News readers are large groups, sometimes defined by similar political or ideological allegiance, but usually 
undifferentiated at a more personal level. This applies to any type of mass-mediated discourse. Socially and 
cognitively, this means that a considerable amount of generally shared knowledge, beliefs, norms, and values
must be presupposed. Without such taken-for-granted information, the news would not be intelligible.]
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eventual linguagem metafórica presente nos respectivos textos. Esse argumento serve para se

explicar, em última análise, a ocorrência de metáforas inéditas e casos especiais de saturação

intratextual, identificados no corpus de capas de revista analisado aqui – e que, a propósito, se

organizam convenientemente em termos de nichos metafóricos.

Além disso, os conhecimentos e compromissos específicos que poderiam caracterizar

os participantes mais prototípicos de capas de revista estariam a serviço da realização desse

tipo de discurso, também, enquanto um gênero relativo ao discurso da publicidade. Entende-

se, por exemplo, que a elaboração de um anúncio publicitário deve, de alguma forma, cativar

os interesses e os desejos dos consumidores que o seu produto (ou serviço) têm em vista (cf.

FORCEVILLE; URIOS APARISI, 2009). Isso estaria refletido, inclusive, no postulado de que

“anúncios publicitários constituem uma combinação de textos e práticas que são persuasivas

por excelência”268 (ibid., p. 06). Logo, algo que pode se esperar dos participantes envolvidos

na realização de capas é que eles estejam minimamente capacitados (e comprometidos) em

imprimir algum grau de persuasividade no texto com que operam. É aqui que “são colocadas

em jogo, então, algumas estratégias verbais, visuais e sonoras” (loc. cit.).

Do conjunto de estratégias que podem intervir na persuasividade pretendida em capas

de revista – enquanto, justamente, um anúncio publicitário –, este trabalho tem dado bastante

atenção ao emprego das metáforas (cf., principalmente, FORCEVILLE, 1996; BURGERS et

al., 2015). Na verdade, sabe-se que, ao contribuírem para a construção da imagem positiva do

produto ou do serviço oferecidos pelo anúncio (cf. FORCEVILLE, ibid.), as metáforas, de um

modo geral, poderiam atuar em favor da atitude do leitor em relação à respetiva marca e à sua

intenção de compra (cf. BURGERS et al., ibid.). Contudo, o argumento que é defendido aqui

é o de que, além do emprego de metáforas, somente, a ativação da sua metaforicidade também

teria um papel decisivo na manipulação da natureza persuasiva das capas. Pelo que se supõe,

um recurso que poderia ser favorável à elaboração desse tipo de discurso, por exemplo, é o da

polissemia, uma vez que “oferece, ao produtor do seu texto, a oportunidade de jogarem com

os múltiplos significados de uma palavra”269 (MCLOUGHLIN, 2000, p. 22).

Esse parece ser o caso, é importante se comentar, da escolha cuidadosa das imagens e

outras mídias visuais que estariam interferindo no reconhecimento das expressões metafóricas

identificadas no corpus desta análise (cf., por exemplo, Figuras 8 a 12). A conclusão que pode

268 [Advertising constitutes a body of texts and practices that is persuasive par excellence. It allows bringing 
into play the modes of language, visuals, and sound/music.]

269 [Some words are polysemous which means that they have more than one meaning. This allows text 
producers the scope to play around with those separate meanings.]
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se alcançar, ao final desse raciocínio, é a de que o princípio que pressupõe que os produtores

de capas de revista estariam aptos para manipular a persuasividade dos seus textos, bem como

comprometidos em fazê-lo, é o mesmo princípio que acarretaria, em outro momento, alguma

competência e alguma deliberalidade específicas, voltadas para a manipulação, justamente, da

metaforicidade da sua eventual linguagem metafórica.

Seja como for, com respeito, especificamente, à deliberalidade que pode ser presumida

nos participantes (mais prototípicos) de capas de revista, deve se observar que a identificação

de quaisquer relações efetivas entre essa propriedade e a realização desse gênero exigiria, na

verdade – assim como no caso de sonetos (cf. página 141 deste trabalho) –, uma abordagem

experimental do comportamento linguístico do falante (cf. GIBBS, 2011). Apesar disso, não é

absurdo se cogitar a possibilidade de as escolhas (linguísticas ou não) feitas na elaboração de

capas – inclusive, aquelas relativas à sua linguagem metafórica (cf., principalmente, STEEN,

2011b) – serem, em alguma medida, intencionais (ou, pelo menos, conscientes). O fato de os

manuais de composição de capas de revista instruírem para um cuidado rigoroso nas escolhas

a serem feitas pelos seus produtores (cf., por exemplo, MCLOUGHIN, 2000; ZAPPATERRA,

2002; e SAMARA, 2011 [2005]) parece sustentar essa hipótese.

Já, quanto aos participantes envolvidos na recepção de capas de revista, por sua vez, o

desenvolvimento de competências específicas não parece ser, de mogo algum, imprescindível.

Entende-se, em princípio, que esses participantes formam um conjunto difuso, cujos membros

não se distinguiriam entre si (cf. VAN DIJK, 1988). Um aspecto que, no entanto, os identifica

como unidade é o fato de que a realização desse tipo de discurso “coloca os leitores em uma

situação que combina interpretação e participação emocional ativas”270 (HELD, 2005, p. 176).

Isso quer dizer que, além de esse conjunto de leitores precisar compartilhar conhecimentos

particulares – que lhe permitem ler e compreender as informações dispostas na capa –, as suas

visões ideológicas e valores culturais devem estar inclinados para o que essa capa (bem como

a respectiva revista) tem a oferecer. Segundo Held (ibid.), nesse sentido,

os malabarismos e brincadeiras [em uma capa] só poderão ser assimiladas se o
destinatário possuir um acervo razoável de certas informações culturais – tal é
a condição que faz da capa de revista um lugar de diversão e descoberta para
grupos específicos, cultural e intelectualmente iniciados.271 (p. 180)

270 [In this way covers behave like actual advertisements. (…) This procedure is meant to involve the reader in a
combination of active decoding process and emotional participation.]

271 [The trick or gag can however only be identified if the recipient has a sufficient amount of cultural 
information – a condition which turns the C(overs) of news magazines into the realm of amusement and 
discovery for specific culturally initiated and/or intellectual target groups.]
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Embora esse possa ser o caso, ambas a interpretação e a participação emocional ativas,

referidas por Held (2005), parecem colocar os participantes envolvidos na recepção de capas

de revista em um terreno muito mais amplo do que aquele engendrado apenas pelo seu acervo

cultural – isto é, pelos domínios conceptuais que existem no nível do sistema e que refletem,

grosso modo, o conjunto dos seus frames mais estáveis (ou offline) (cf. VEREZA, 2013b). De

fato, a identificação e, sobretudo, a compreensão dos jogos de linguagem e de certas mídias

visuais eventualmente impressas nesse tipo de discurso exigem dos seus leitores a elaboração

de mapeamentos situados (ou online) particulares (ibid.). Isso ajudaria a explicar, de um lado,

a ocorrência de metáforas inéditas (e a sua inserção em nichos metafóricos) dentro do corpus

de capas analisado aqui e, de outro, um suposto conhecimento minimamente específico por

parte, também, daqueles que se prestam à leitura desses textos.

Seja como for, quando se trata da relação dos participantes de capas de revista com a

eventual linguagem metafórica que venha a ocorrer nesse tipo de discurso, talvez não possa se

esperar um reconhecimento imediato desse fenômeno na ocasião da sua recepção. Isto é, não

parece ser essencial, para os propósitos de uma capa, que os seus leitores (mais prototípicos)

desenvolvam uma sensibilidade particular para a percepção das eventuais metáforas presentes

nos textos – tal como se presumiria, por exemplo, dos participantes de uma leitura de sonetos.

Em vez disso, as participações que poderiam se presumir naqueles participantes, além de uma

competência leitora compatível com o respectivo material linguístico, seriam a assimilação

(confiante) da notícia e do produto das capas como sendo realidades plausíveis e legítimas e,

também, alguma identificação com as visões e os valores implicados nos domínios evocados,

inclusive, pela sua linguagem metafórica.

5.5.5 Metaforicidade em função do produto

O produto que é evocado na realização de capas de revista tende a adquirir uma feição

bastante complexa, uma vez que reincidem sobre ele convenções e normas pertinentes a, pelo

menos, dois domínios discursivos, ou seja, os do jornalismo e da publicidade. No entanto, um

aspecto elementar que pode definir esse produto, de modo geral, é o seu “status de pré-textos

ou de textos dependentes que indicam, por vias catafóricas, elementos textuais subsequentes

ou novos”272 (HELD, 2005, p. 177). Apesar disso, embora capas, por via de regra, não existam

272 [Covers thus acquire the status of pre-texts or dependent texts respectively, which point to new or 
forthcoming textual elements in a cataphoric way.]
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independentemente do material que precedem (isto é, a própria revista), esse tipo de discurso

possui especificidades suficientes que justificam a publicação tanto de manuais técnicos para

a sua elaboração (cf., por exemplo, MCLOUGHIN, 2000; ZAPPATERRA, 2002; SAMARA,

2011 [2005]) quanto de trabalhos acadêmicos ocupados fundamentalmente com elas (cf., por

exemplo, HELD, ibid.; PUZZO, 2011; COIMBRA, 2012). Algumas propriedade do produto

de capas para as quais a maioria desses trabalhos e manuais chama a atenção são a sua forma

– enquanto, inclusive, uma metonímia273 da revista –, a combinação cuidadosa de modalidades

verbais e pictóricas, e o emprego hábil de estratégias retóricas ao longo do seu texto. Por essa

razão, ainda, supõe-se que a relação desse tipo de discurso com as suas eventuais metáforas e,

especialmente, com a sua metaforicidade não deve ser ignorada.

As primeiras características que parecem marcar, de forma decisiva, a distinção entre

capas de revista e outros tipos de discurso pertinentes, principalmente, ao discurso jornalístico

são a sua forma e, em especial, as suas modalidades. Assim como capas (mais prototípicas) de

jornal – que são um gênero emblemático do discurso jornalístico –, capas de revista também

cumprem, por meio de manchetes e textos de chamada, à apresentação das principais notícias

que preenchem as páginas que a sucedem. Porém, diferentemente do que acontece com aquele

tipo de discurso, a forma e as modalidades com que essas informações são instanciadas – e

como elas estão dispostas – nas capas de revista tendem a se aproximar, mais intimamente, às

de um anúncio impresso convencional. Isso quer dizer que capas de revista precisam recrutar

tantos recursos quantos possíveis (ou, ainda, necessários) que sejam capazes de angariar, em

um esforço realmente estético, não apenas a confiança de um possível leitor da notícia como,

também, os seus desejos e interesses enquanto um possível consumidor da revista. Por conta

dessas especificidades, além da modalidade verbal – disponível, inclusive, às capas de jornal

(convencionais) –, “capas de revista fazem uso de sublinhados, negritos e uma diversidade de

tamanhos, estilos e cores de caracteres”274 (MCLOUGHIN, 2000, p. 15) – bem como, é claro,

de imagens e vários outros elementos gráficos (cf. ibid.).

Sendo assim, os produtos relativos ao gênero capa de revista acabam se tornando um

terreno bastante favorável à exploração eventual de metáforas e, sobretudo, da ativação da sua

metaforicidade, visto que esses recursos poderiam atuar como agentes tanto da persuasividade

(cf., por exemplo, BURGERS et al., 2015) quanto da argumentatividade (cf., por exemplo,

273 Na verdade, a notícia anunciada pela manchete – e pelas respectivas imagens e textos de chamada –, em uma
capa de revista, representa somente uma das tantas matérias que preenchem a revista. Nesse caso, a natureza 
metonímica da capa diz respeito antes à revista enquanto um produto (de mercado) do que ao seu conteúdo 
como um todo (tal como seria o caso, por exemplo, de um romance).

274 [Front covers also make good use of underlining, emboldening and a variety of font sizes, styles and colour.]
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VEREZA, 2007a). Um exemplo claro da riqueza de modalidades que podem preencher esses

produtos é a capa de uma edição da revista Veja (16/12/2009), abaixo (cf. Figura 14).

Figura 14. Capa de edição 2143 da revista Veja (16/12/2009)

Fonte: <http://veja.abril.com.br/>

Antes de tudo, chama-se a atenção para os diversos elementos visuais que conferem

uma certa fisionomia publicitária a essa capa de Veja (16/12/2009) – tais como as fotografias e

figuras, as diferentes cores, tamanhos e estilos de letras com que são impressos o logotipo da

revista, a sua manchete e os respectivos textos de chamada. Em seguida, deve se observar que

uma parte desses elementos se presta à instanciação de alguma linguagem metafórica e que,

em algum momento, também à sua ativação da metaforicidade. A sentença que faz o papel da

manchete dessa capa (cf. Figura 14) – ou seja, “estamos devorando o planeta” –, por exemplo,

está licenciada por uma metáfora que conceptualiza a DESTRUIÇÃO de algo em termos de se

comê-lo vorazmente275. Com base em definições nos dicionários consultados para esta análise

275 Ao lado da metáfora que marca o uso de “devorar”, nessa capa de Veja (16/12/2009) (cf. Figura 14), há uma 
metonímia, que conceptualiza “planeta” em termos dos recursos que ele tem a oferecer: “água, carne, peixe”.

http://veja.abril.com.br/
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(cf. FERREIRA, 2004; HOUAISS at el., 2009), pode se afirmar, aliás, que essa constitui uma

metáfora bastante convencionalizada em língua portuguesa.

No entanto, o que, de fato, interessa a essa discussão é o fato de alguns dos elementos

que acompanham a manchete dessa capa de Veja (16/12/2009) (cf. Figura 14), acima, fazerem

uma alusão franca ao domínio-fonte da sua metáfora. Além da sua manchete, essa capa inclui,

ainda, o uso do verbo “consumir [água, carne e peixe]”, denotando um sentido básico seu (de

“ingerir [líquido ou alimento]” (cf. HOUAISS et al., 2009); e a reprodução gráfica do planeta

Terra sendo levado à boca (aberta) de uma pessoa para, supostamente, lhe servir de alimento.

Algo que isso permite se concluir é que, além de explorarem a metaforicidade da sua eventual

linguagem metafórica na própria dimensão verbal – por meio, digamos, de nichos metafóricos

–, capas de revista estariam autorizadas a recrutar, também, modalidades visuais para fazê-lo.

Esse seria o caso das imagens e figuras, e técnicas de formatação (de caracteres) identificadas,

até agora, nos textos que compõem o corpus desta análise (cf. Figuras 8 a 12 e 14).

Ainda com relação à forma, algo que também pode revelar o tipo de relação que capas

de revista mantêm com a sua eventual linguagem metafórica é a disposição dos elementos que

compõem o seu produto. Segundo Held (2005), “a arquitetura e a estrutura espacial da página

são elaboradas deliberadamente, de acordo com padrões psicológicos de percepção e as suas

implicações no contexto cultural”276 (p. 174). Sabe-se que, na nossa cultura, aprendemos a ler

da direita para a esquerda, de cima para baixo. Logo, os elementos mais importantes, em uma

capa, devem estar, preferivelmente, no canto superior esquerdo da página (cf. MCLOUGHIN,

2000). Outra observação muito pertinente, para esta reflexão, é a de que,

apesar de ser muito sofisticado, em função da disposição dos elementos e das
suas referências, o mosaico [de uma capa de revista] não atrapalha o percurso
normal  de  leitura  do  seu  receptor.  No  foco  de  atenção  –  e,  portanto,  em
posições  privilegiadas  em  termos  de  importância  e  de  valor  de  uma
informação –,  ficam a  sua manchete  principal  e  as  respectivas  imagens.277

(HELD, 2005, p. 178)

276 [The architecture and spatial structure of the page as a whole (…) is deliberately composed according to the 
psychological rules of apperception and their western cultural implications.]

277 [This rich patchwork, due to recurrent positioning and reference mechanisms, does however not hinder the 
reader’s habitual navigation process. At the centre of perception and thus in prime position concerning 
information importance and value there are in principle the visual covers' image and the main headline..]
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Além disso, ao se examinarem os textos que compõem o corpus desta análise, nota-se

que o tamanho e a cor – de ambos os seus caracteres e as suas imagens – também constituem

fatores decisivos na elaboração das capas de revista. Por exemplo, a maioria das manchetes

que preenchem esses textos – e, portanto, as metáforas que incorporam – ocupa uma posição

superior ou central na sua página e está impressa com letras maiores e mais robustas do que a

dos seus outros textos (com exceção, em geral, do logotipo da revista). Para as mídias visuais

– que eventualmente se prestam à ativação dessas metáforas –, por sua vez, está reservado um

espaço especial: tendem a ser muito grandes em relação a outros elementos da capa, tais como

a sua manchete, os textos de chama e, até mesmo, o próprio logotipo da revista. Isso reforça a

alegação de que a disposição dos recursos que esse tipo de discurso elege não seria resultado

de escolhas fortuitas. A conclusão a que se chega, então, é a de que a forma de uma capa pode

realmente contribuir para a ativação da sua eventual linguagem metafórica – seja pela posição

em que essas expressões se colocam ou pelas dimensões das mídias visuais que ela incorpora.

Considere-se, outra vez, o espaço que as fotografias e figuras ocupam nas capas reproduzidas

acima, bem como o tamanho e a espessura dos caracteres das suas manchetes (em comparação

com os outros elementos que as completam) (cf. Figuras 8 a 12 e 14).

Aliado a isso, outro aspecto que caracteriza, de um modo bastante particular, o produto

evocado na realização de capas de revista é o canal pelo qual ele é veiculado. Por convenção,

capas circulam – tipicamente, em bancas de jornal – como textos impressos na página de rosto

das revistas que anunciam. Mais recentemente, contudo, tem coincidido, com esses materiais,

a publicação das revistas – bem como das suas capas – nas páginas virtuais na Internet das

respectivas editoras. Seja como for, importa para esta discussão, em particular, o fato de as

capas – em virtude, sobretudo, da sua natureza publicitária – precisarem, invariavelmente, se

apresentar em uma única página. Uma consequência evidente disso é que, da mesma maneira

como acontece, por exemplo, com sonetos, todos os elementos que preenchem uma capa são

disponibilizados ao seu leitor/consumidor em um mesmo espaço e um mesmo instante. A esse

respeito, Held (2005) observa que “capas estão condicionadas a um espaço restrito, que exige,

ao mesmo tempo, concisões e contenções”278 (p. 177). Sendo assim, tanto as suas eventuais

expressões metafóricas quanto todos os recursos que mobilizam a sua metaforicidade também

acabam sendo acessados simultaneamente. Até onde pode se presumir, em última análise, isso

teria um impacto muito conveniente sobre, dentre outras coisas, os nichos metafóricos de que

capas geralmente lançam mão para promover a argumentatividade das suas notícias. Afinal de

contas, a assimilação desse nichos poderia acontecer sem hiatos.

278 [C(overs) only offer confined space, which requires brevity and stringency at the same time.]
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A propósito, visto que o seu produto se circunscreve à superfície de uma única página,

capas de revista acabam estendendo um tratamento especial, também, ao seu conteúdo. Com

efeito, as notícias que estampam as capas devem, por via de regra, estar ancoradas em dados

reais – em vez de visões ficcionais – sobre os seus referentes (no mundo). No entanto, além de

precisarem inserir um volume considerável de informações em um número limitado de textos

e imagens, o produto evocado nesse tipo de discurso tem, ainda, que ajustar esse conteúdo às

visões ideológicas e valores culturais dos leitores que ela pretende alcançar. Ou seja, ao lado

de uma arquitetura textual específica, alguma carga simbólica também pode, em igual medida,

colaborar para a realização bem-sucedida das capas (cf. HELD, 2005). Ao analisar o conteúdo

de capas de revista, Held (ibid.) comenta, por exemplo, que “a interação entre imagem e texto,

bem como a conexão e o contato entre ambos, cujo preenchimento semântico se faz e se refaz

constantemente, transforma as capas em um Leseerlebnis (experiência de leitura) agradável e

cativante.”279 (p. 178, grifo no original). Pode se presumir, portanto, que esse tipo de discurso

poderia, de fato, tirar algum proveito da alegorização – ou, ainda, da figurativização280 – dos

dados (alegadamente reais) que os seus produtos comunicam.

Conforme já se argumentou aqui, não basta que capas de revista somente divulguem as

informações de que estão encarregadas – tal como pode se esperar, por exemplo, de uma bula

de medicamento ou de um resumo de artigo científico. Elas precisam traduzir o seu conteúdo

em textos e imagens suficientemente argumentativas e persuasivas (cf. MLOUGHLIN, 2000),

que sejam capazes de convencer o leitor/consumidor da veracidade da sua notícia, bem como

da qualidade do seu produto (isto é, da revista). Ainda segundo o que tem se defendido nesta

discussão, a ocorrência de metáforas e, sobretudo, a ativação da sua metaforicidade teriam um

papel decisivo nesse sentido. E uma razão para isso seria a capacidade de figurativização que

esses recursos possuem. Analise-se, a título de ilustração, a forma como a capa de uma edição

de IstoÉ (02/07/2014), a seguir (cf. Figura 15), ficcionaliza o receio que alguém poderia ter

em relação a um determinado nutriente, presente em certos alimentos.

279 [The interplay of image and text, the repeatedly semantically charged and re-charged cross-coupling and 
interfacing of and between the two, turn C into a pleasant and attractive Leseerlebnis (reading-experience).]

280 A noção de figurativização, neste trabalho, se refere à manifestação, no nível do discurso, da visão de mundo
dos sujeitos, denunciando a sua posição no contexto social em que se insere (cf. BARROS, 2004). Para 
Barros (ibid), o processo de figurativização está profundamente associada ao discurso publicitário.
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Figura 15. Capa de edição 2327 da revista IstoÉ (02/04/2014)

Fonte: <http://i  stoe.com.br/>

A expressão metafórica que compõe a manchete dessa capa de IstoÉ (01/07/2014) – “a

guerra do glúten” – estaria sendo licenciada pela metáfora conceptual DIETA É GUERRA281.

Ela reflete o entendimento que fazemos desse nutriente – ou, ainda, dos supostos efeitos dele

sobre a nossa saúde – em termos de um inimigo que precisamos enfrentar em algum combate.

Além dessa expressão, a capa inclui, ainda, a imagem de uma unidade de pão – que constitui,

nesse caso, uma metonímia para esse nutriente – imitando um tipo de dispositivo explosivo e,

portanto, atualizando aquela mesma metáfora conceptual. Ao lado desses elementos, ocorrem

outras expressões metafóricas que, como mecanismos hiperbólicos, conferem uma carga mais

ou menos catastrófica à notícia. Elas são “uma febre mundial”, licenciada por uma metáfora

que conceptualiza algum modismo em termos de EPIDEMIA; “alerta dos médicos”, licenciada

pela metáfora CONHECER É VER; e “a onda de exclusão”, licenciada por  INTENSIDADE É

281 Suspeita-se que, na manchete dessa capa de IstoÉ (02/07/2014) (cf. Figura 14), a palavra “glúten” estaria 
sendo usada metonimicamente para conceptualizar a doença celíaca, que é um transtorno autoimune do 
intestino delgado, causado por uma condição genética particular e desencadeado pelo consumo, justamente, 
daquele nutriente (cf. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE GASTROENTEROLOGIA, 2012).

http://istoe.com.br/
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QUANTIDADE. O que se observa aqui é que, na tentativa de cumprir a argumentatividade

pretendida no seu gênero, essa capa de IstoÉ (cf. Figura 15) acaba figurativizando o conteúdo

da sua notícia, transformando a simples adoção de uma dada dieta – que evita o consumo de

alimentos com glúten – em um evento de proporções bélicas.

Já, com respeito às funções que poderiam definir o produto evocado na realização de

capas de revista, pode se afirmar que elas também refletem o perfil heterogêneo que identifica

esse gênero. Dentre essas funções, a mais elementar parece ser a denotativa (cf. JAKOBSON,

2010 [1960]), que decorre da sua relação irrevogável com o discurso jornalístico. Com efeito,

uma das primeiras exigências que são feitas a esse tipo de discurso é a de que as suas notícias

devem partir, em princípio, de fatos e acontecimento reais (do mundo). A uma primeira vista,

essa função parece colocar as capas dentro do mesmo domínio de outros tipos de discurso que

preenchem a sua revista – como, por exemplo, as suas matérias, artigos e reportagens. Apesar

disso, porque precisam se destacar nas prateleiras em que estão expostas (cf. MCLOUGHLIN,

2000), capas de revista acabam tendo que extrapolar o seu caráter meramente referencial, para

assumir uma postura mais argumentativa e mais persuasiva.

Em linhas gerais, pode se alegar que “a complexidade multimodal que marca as mídias

impressas deve ser considerada como sendo resultado das suas funções típicas que adornam a

informação com componentes avaliativos, decorativos e recreativos”282 (HELD, 2005, p. 175).

Essas funções típicas se fundem, a propósito, na noção muito oportuna de “infotenimento”283

[infotainment] (ibid., p. 194). Dessa forma, outras funções que parecem caracterizar o produto

evocado na realização de capas de revista seriam a conativa (cf. JAKOBSON, 2010 [1960]),

que orienta esse produto a apelar aos interesses e desejos do seu leitor/consumidor; a poética

(cf. ibid.), que se ocupa da manipulação dos significados mais adequados à sua mensagem; e a

metalinguística (cf. ibid.), que foca na forma mais atraente de os materializar. Essas funções

parecem também embasar, de alguma maneira, a ocorrência de metáforas e a ativação da sua

metaforicidade – por meio, por exemplo, dos nichos metafóricos e mídias visuais no corpus

analisado aqui (cf. Figuras 8 a 12, 14 e 15). Outra capa de uma edição de Época (23/10/2010),

a seguir (cf. Figura 16), é um exemplo claro de como tais funções podem orientar as escolhas

feitas, durante a elaboração desse produto, em relação às suas metáforas.

282 [The multimodal complexity attested in print media must thus be considered as a result of their typical 
functions which (…) complete the information with opinion, presentation and recreation elements.]

283 O conceito de infotenimento serve, no campo dos estudos da comunicação, para dar conta dos discursos de 
mídia que partem de uma base informativa, mas que incluem, também, substância recreativa, na tentativa de 
aumentar a sua popularidade entre os seus consumidores (cf. DEMERS, 2005).
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Figura 16. Capa de edição 610 da revista Época (23/10/2010)

Fonte: <http://e  poca.globo.com/>

A metáfora que aparece com maior destaque nessa capa de Época (23/10/2010) é uma

que está fundamentada na personificação de uma doença. As formas com que essa metáfora se

atualiza aqui (cf. Figura 16) são a sua manchete – isto é, “diabetes[:] ele vai pegar você?” – e

a imagem de um brigadeiro284 preso a um anzol, aparentemente, servindo de isca para alguém

que seria facilmente atraído por doces. Essas duas atualizações já parecem ser capazes de

denunciar, de uma forma um tanto imediata, a conceptualização do diabetes em termos de

uma pessoa que arma alguma emboscada – semelhante à que um pescador geralmente monta

para tentar capturar um peixe. Além dessa, outra metáfora que reforça o caráter intimidador da

doença é a expressão “como escapar dessa ameaça”, que reflete o entendimento da iminência

de uma tragédia – ocasionada, nesse caso, pelo diabetes – como sendo um tipo de arapuca da

qual precisamos nos libertar. Algo muito interessante de se perceber, desde o primeiro contato

284 A escolha pelo brigadeiro, nessa capa de Época (23/10/2010) (cf. Figura 15), é realmente interessante, visto 
que ele constitui, aqui, não somente uma metonímia para o açúcar – cujo consumo pode eventualmente 
causar o desenvolvimento do diabetes – como, também, um representante muito prototípico dos doces 
consumidos no Brasil (cf. MARUBAYASHI; VINHAS, 2012).

http://epoca.globo.com/
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com essa capa, é que  a expressão metafórica que compõe a sua manchete invoca abertamente

aos receios e angústias do seu leitor – através do pronome pessoal “você” –, colocando-o na

posição da possível presa metafórica do diabetes. Além disso, os sentidos que são mobilizados

nessa capa – relativos à armadilha, emboscada ou, ainda, tentação –, bem como a forma que

eles assumem – ou seja, a figura de um doce com dimensões exageradas –, são aqueles que

afetariam, justamente, as pessoas mais propensas a desenvolver a doença.

Os tipos textuais que integram o produto relativo a capas de revista também atendem a

condições impostas pelos domínios discursivos em que esse tipo de discurso se insere, que são

o do jornalismo e o da publicidade. E a relação das suas eventuais metáforas e da ativação da

sua metaforicidade, com alguns deles parece ser muito coesa. Um comentário de McLoughlin

(2000), que lança alguma luz sobre esse aspecto, em particular, é o de que

os enunciados [em um capa] podem ser dividias em quatro tipos: declarativos,
que fazem uma afirmação ou uma asserção; imperativos, que dão ordens ou
solicitam coisas; interrogativos, que fazem perguntas; e exclamativos, que são
usados para expressar surpresa, um alerta ou uma opinião convicta e terminam
com um ponto de exclamação.285 (p. 17)

Com efeito, porque se prestam à divulgação de notícias, os produtos relativos a capas

tiram algum proveito de textos narrativos e descritivos (cf. WERLICH, 1976). Mostram isso,

por exemplo, as sentenças em (56) a (59), abaixo, copiadas do corpus desta análise.

(56) “A medicina fecha o cerco [DOENÇA É GUERRA] ao maior [INTENSIDADE É 

TAMANHO] inimigo  do homem.” (Veja, 22/10/2008, capa) [narrativo]

(57) “As novas drogas para [PROCESSO É TRAJETÓRIA] combater [DOENÇA É 

GUERRA] tumores podem provocar infarto [PROCESSO É TRAJETÓRIA].” 

(Época, 14/02/2011, capa) [descritivo]

(58) “A nova droga reduz [INTENSIDADE É TAMANHO] o risco de contaminação 

[pelo HIV] em [CATEGORIA É RECIPIENTE] até [PROCESSO É TRAJETÓRIA]

73%.” (IstoÉ, 25/07/2011, capa) [descritivo]

285 [Sentences can be divided into four types: declaratives (this type of sentence makes a statement or assertion);
imperatives (give orders or make requests); interrogatives (ask questions); exclamatives (these are used to 
express surprise, alarm or a strong opinion and are accompanied by an exclamation mark.]
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(59) “A dieta que retira [EVENTO É RECIPIENTE] o nutriente da [EVENTO É 

RECIPIENTE] alimentação vira [PROCESSO É TRAJETÓRIA] uma febre 

[MODISMO É EPIDEMIA] mundial.” (IstoÉ, 02/07/2014, capa) [narrativo]

Porém, visto que apenas a divulgação das notícias não consegue atender às exigências

que o seu mercado (saturado) lhe impõe, capas de revista precisam recrutar tipos textuais mais

categóricos, no que se refere à conquista da confiança e do interesse do seu leitor/consumidor.

Nesse caso, faz bastante sentido a ocorrência, nesse tipo de discurso, de trechos expositivos,

injuntivos e, sobretudo, argumentativos (cf. WERLICH, 1976). As sentenças em (60) a (64),

retirados do corpus desta análise, são exemplos claros desses trechos.

(60) “Calcule o risco de o cigarrinho [QUANTIDADE É TAMANHO] ou o uisquinho 

se tornarem [PROCESSO É TRAJETÓRIA] um problemão [QUANTIDADE É 

TAMANHO].” (Veja, 23/05/2008, capa) [injuntivo]

(61) “A medicina conclui [PROCESSO É TRAJETÓRIA] que a exposição à luz solar 

faz mais bem do que mal.” (Veja, 16/01/2008, capa) [argumentativo]

(62) “Uma perversa combinação [ATRIBUTO É OBJETO] de obesidade com 

diabetes – a diabesidade – é hoje o maior desafio da saúde no mundo.” (Época,

23/01/2010, capa) [expositivo]

(63) “[Diabetes] vai pegar [personificação] você?” (Época, 23/01/2010) [injuntivo]

(64) “Médicos temem que o uso da pílula estimule [ATRIBUTO É OBJETO] a 

prática do sexo sem proteção.” (IstoÉ, 25/07/2011, capa) [argumentativo]

Um último aspecto das capas de revista que parece ser bastante revelador da relação

com a sua eventual linguagem metafórica é o registro com que os seus produtos se atualizam.

Embora se proponham à divulgação de conteúdos pertinentes a áreas relativamente especiali-

zadas – tais como às da saúde e da ecologia –, capas não precisam, rigorosamente, obedecer

às  suas  convenções,  inclusive,  relativas  ao  seu  registro,  visto  que,  em última  análise,  se

orientam a um público impreciso, composto por não especialistas (cf. VAN DIJK, 1988). Na

verdade, mais do que se submeter às exigências dessas áreas, esse tipo de discurso deve se

alinhar às visões ideológicas e valores culturais dos leitores que pretende alcançar (cf. ibid.).

Isso implica, também, no recrutamento, para dentro do seu produto, de um registro que mais
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facilmente conseguiria agradar ou cativar esses leitores. É por isso que, “quanto ao código, a

personalização acarreta não somente a predominância de elementos visuais, mas se estende à

linguagem; nela, são incorporadas, de forma muito eficiente, construções e estilos particulares

do discurso pessoal cotidiano”286 (HELD, 2005, p. 179). E, da mesma maneira como acontece

com sonetos – ainda que por razões diferentes –, capas precisam, de algum modo, colocar a

sua linguagem em primeiro plano. Logo, recorre-se a

quaisquer  tipos  de  jogos  de  linguagem,  […]  preferencialmente  àquelas
eventualidades  definidas  pelo  contexto,  que  –  geralmente,  por  meio  de
diferentes formas de polissemia, exagero de padrões morfológicos e desvio de
estruturas textuais ou expressões idiomáticas convencionalizadas – dão ênfase
ao  valor  recreativo  e  de  entretenimento  [pretendido  nas  capas].287 (HELD,
2005, p. 190, grifo no original)

Podem ser incluídas, nesse esforço de se dar ênfase à própria linguagem, não apenas a

ocorrência de metáforas – que, até onde se sabe, não é suficiente para trazer a linguagem a um

plano nítido de percepção –, mas, sobretudo, a ativação da sua metaforicidade. Portanto, ainda

que possam eventualmente se render a um certo de grau de formalidade, capas de revista –

enquanto gêneros pertinentes ao discurso de mídia e publicitário) autorizam a exploração de

recursos retóricos mais criativos e menos sóbrios. Exemplos dessa possibilidade estilística são

as coloquialidades e jargões pouco solenes, identificados no corpus desta análise – como, por

exemplo, “o cigarrinho ou o uisquinho se tornarem um problemão” e “dependência química

escraviza milhões” (Veja, 23/05/2008, capa); “[sol:] modo de usar” (Veja, 16/01/2008, capa),

“medicina fecha o cerco [ao câncer próstata]” (Veja, 22/10/2008, capa); “estamos devorando o

planeta” (Veja, 16/12/2009, capa); “[o diabetes] vai pegar você?” (Época, 23/10/2010, capa);

“febre mundial” e “onda de exclusão” (IstoÉ, 02/07/2014, capa).

286 [As to the code personalisation not only concerns the dominating visual portraits but is extended into 
language, where particular chunks and styles from everyday face-to-face discourse are successfully staged.]

287 [Any kind of playing around with words, (…) preference for context-bound ‘occasionalisms’ which – 
generally based on different forms of polysemy, the exaggeration of various morphological patterns and the 
modification of fixed textual structures or phrasemes – emphasise the fun and entertainment value.]
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Para efeitos de uma breve revisão, oferece-se, em tempo, um resumo (cf. Quadro 10,

abaixo) dos aspectos que, conforme os resultados obtidos ao longo desta investigação, podem

caracterizar os gêneros com que se identifica cada corpus analisado aqui.

Quadro 10. Resumo dos aspectos que caracterizam os gêneros dos corpora analisados

Aspecto Sonetos Bulas/Resumos Capas

Propósitos realização da subjetividade impressão de univocidade argumentação/persuasão

Práticas orientadas ao texto
não especializadas

orientadas ao contexto
especializadas

orientadas ao (con)texto
(não) especializadas

Participantes socialização literária
deliberalidade

insensibilidade metafórica
não deliberalidade

sensibilidade metafórica
deliberalidade

Produto oral/escrito
verbal/sonoro

verso (única página)
ficcional/ficcionalizado

narrativo/descritivo
expressivo/metalinguístico

linguagem poética

escrito
verbal
prosa

não ficcional
expositivo/descritivo

denotativo
registro padrão

escrito
verbal/pictórico

prosa (única página)
figurativizado

expositivo/argumentativo
denotativo/metalinguístico
linguagem padrão/poética

Por fim, tendo sido concluídas a descrição e a análise da metaforicidade da linguagem

metafórica identificada no último corpus sobre que este trabalho se debruça, devem estar mais

claras, então, as diferentes formas com que os gêneros discursivos podem se relacionar com

as eventuais metáforas nos respectivos textos. Na busca de esclarecimentos mais profundos, é

possível, ainda, se arranjar um apanhado comparativo entre os resultados obtidos em cada um

dos corpora desta análise. É nessa direção que este trabalho se lança no seu próximo e último

capítulo. Antes disso, no entanto, reconhece-se a necessidade de se retomar a jornada teórico-

analítica que ele empreende nos seus capítulos iniciais.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como é possível se observar, a partir de toda a discussão desenvolvida neste trabalho,

a iniciativa de se cruzarem duas áreas de estudos, que, em grande parte das suas atuações, têm

permanecido distantes uma da outra, pode gerar muitos questionamentos e grandes desafios –

de naturezas tanto teórica quanto analítica. A antologia de ensaios e análises empreendidas ao

longo desta investigação, por exemplo, revela a complexidade e a produtividade possíveis de

se colocarem, face a face, arcabouços científicos tão específicos e visceralmente consolidados

sobre fenômenos bastante independentes. De um lado, dispõem-se estudos contemporâneos da

metáfora, que tomam, como um dos seus pilares mais fortes, uma abordagem essencialmente

cognitivista desse fenômeno – nesse caso, a abordagem conceptual da metáfora (cf. LAKOFF;

JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993). De outro lado, recruta-se um conjunto de estudos

contemporâneos dos gêneros, que fundamenta o grosso das suas proposições na base de pers

pectivas essencialmente sociossemióticas da linguagem (cf. BHATIA, 2004; MOTTA ROTH,

2008). Tendo como propósito estabelecer relações entre os fenômenos centrais desses dois

campos – isto é, a metáfora e os gêneros –, este trabalho já se configura como um importante

passo na direção de se superarem os desafios (sobretudo, epistemológicos) que a possibilidade

de tais articulações certamente poderia impor.

Sendo assim, considera-se necessário se elaborar, a título de arremate deste trabalho,

uma sinopse pontual – e, em algum sentido, crítica – do que se apresentou, se problematizou e

pôde se descobrir  no âmbito desta investigação. A partir  dessa retomada reflexiva,  parece

fazer mais sentido se conjecturarem as contribuições teóricas que este trabalho pode dar aos

campos de estudo que recruta, bem como as suas possíveis aplicações (ou, ainda, implicações

de caráter mais aplicado) em algumas esferas do saber e do fazer humanos. Para tanto, o

presente capítulo oferece, na sua primeira parte, uma síntese do percurso teórico-analítica que

delimita  os  dois  conceitos  operacionais  deste  trabalho,  isto  é,  as  noções  de  gênero  e  de

metaforicidade. A seguir, retoma-se a argumentação que estabelece relações de determinação

mútua entre esses dois fenômenos, tomando-se, como suporte empírico, então, os resultados

da análise da metaforicidade em corpora realizada aqui. Para a terceira parte deste capítulo, é

discutido, em primeiro lugar, de que maneira esses dados – teóricos e empíricos – parecem

avançar aquilo que se conhece a respeito tanto das metáforas quanto dos gêneros, dentro dos

respectivos campos de interesse. Isso permite se presumirem as possíveis contribuições deste

trabalho, principalmente, nas áreas mais aplicadas da linguística, como, por exemplo, dentro
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dos territórios da pesquisa, da educação, da tradução e da publicidade.

6.1 O DESAFIO CONCEITUAL

O primeiro desafio que este trabalho assume diz respeito aos conceitos enunciados na

questão norteadora desta investigação, ou seja, as noções de gênero e de metaforicidade. Inici-

almente, busca-se elaborar uma concepção de gênero que seja capaz de conciliar, nos limites

da sua definição, a estrutura contextual do discurso – que comporta as entidades concretas que

atualizam esse gênero enquanto fenômeno social –, e um tipo de representação mental dessa

estrutura. A legitimidade de se buscar uma contraparte cognitiva para a estrutura do gênero se

fundamenta no fato de que essa contraparte representaria um ponto de convergência entre os

conhecimentos que o definem e a natureza conceptual das metáforas. O conceito de gênero

que este trabalho fornece – ou seja, como frame de um evento discursivo (cf. página 45 deste

trabalho)  –  parece  cumprir,  em grande  medida,  ambas  as  dimensões  cognitiva  e  socios-

semiótica desse fenômeno. Como evento discursivo, o gênero se refere ao uso da linguagem

associado a alguma atividade social particular, com propriedades específicas no que se refere

a propósitos, participantes e produtos (cf. BHATIA, 2002, 2004; MOTTA ROTH, 2008). A

noção de frame, por sua vez, traduz a estrutura do gênero como sendo um sistema abstrato de

expectativas interrelacionadas sobre as suas propriedades mais prototípicas (cf. PALTRIDGE,

1995, 1997; STEEN, 2011a). As noções cognitiva e sociossemiótica de gênero, portanto, estão

longes de serem incompatíveis. Pelo contrário, a linguística (socio)cognitiva parece romper

com a possibilidade de se dicotimizarem cognição e sociedade (cf., por exemplo, TURNER,

2001; VEREZA, 2016). Os frames que estruturam conceptualmente os gêneros já pressupõem

a sua inserção em contextos sociais e práticas discursivas.

No momento seguinte, esta investigação desenvolve uma definição para a noção de

metaforicidade que, assim como no caso do conceito de gênero, também procura incorporar,

além da disposição das metáforas dentro do nosso sistema linguístico/conceptual, aspectos da

sua dimensão discursiva que pudessem, de alguma maneira e em alguma medida, interferir na

determinação dessa propriedade. Essa explicação se sustenta, da forma como está formulada,

em dois pressupostos básicos. O primeiro declara que a percepção da metaforicidade consiste

em uma tarefa individual, que se cumpre no processamento – ou seja, quer na produção, quer

na interpretação – online da linguagem metafórica (cf. PAUWELS, 1995; MÜLLER, 2008). O
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segundo pressuposto argumenta que essa propriedade é sempre dependente do seu contexto de

uso (cf. GOATLY, 1997; MÜLLER, ibid.). Isso quer dizer que a possibilidade de reconheci-

mento das metáforas (como tais) estaria necessariamente condicionada pelas particularidades

que marcam o evento discursivo em que elas são usadas. Importa se reiterar, a propósito, que

as particularidades que identificam – e, logo, caracterizam – um evento discursivo qualquer

estão contidas na definição de gênero que este trabalho assume.

A partir da definição operacional dos conceitos fundamentais à investigação proposta

aqui, já é possível se entrever alguns pontos por meio dos quais a metaforicidade e os gêneros

poderiam se entrelaçar. De acordo com as discussões desenvolvidas neste estudo, amparadas

pelos resultados obtidos na análise em corpora que ele conduz, a relação entre a possibilidade

de reconhecimento das metáforas e os tipos de discurso em que elas ocorrem estaria ancorada

em, pelo menos, dois princípios diferentes, porém, complementares. O primeiro deles tem a

ver com o uso dos nossos frames relativos aos gêneros que empreendemos no nosso cotidiano.

O ponto que se defende, nesse sentido, é que todo sistema de expectativas que evocamos para

dar conta dos eventos discursivos com que operamos tende a, dentre outras coisas, conceder

maior ou menor espaço para os elementos capazes de ativar as metáforas que eventualmente

usamos. Em outras palavras, argumenta-se que seria o frame de cada tipo de discurso o fator

responsável, em grande medida, por determinar a metaforicidade (ou, ainda, a possibilidade

de reconhecimento) da linguagem metafórica nos respectivos textos. É esse princípio, aliás,

que afiança a tese, proposta e desenvolvida ao longo do presente trabalho, que postula, em

linhas gerais, que a metaforicidade constitui antes uma propriedade do gênero discursivo do

que da linguagem metafórica per se (cf. página 109) – e que representa, até onde se acredita, a

contribuição original mais relevante desta investigação.

Isso se explicaria, em parte, pela tese de que, porque o frame de determinados gêneros

– tais como os de poema ou anúncio publicitário – implica a ocorrência de alguma linguagem

metafórica, o emprego de recursos de ativação da sua metaforicidade, nos respectivos textos,

acaba sendo presumível – e, às vezes, necessário. É justamente isso que permite que as suas

metáforas possam, então, ser reconhecidas como tais e que as expectativas desse frame sejam

atendidas. Além disso, pode se confiar que a identificação de um texto qualquer como sendo

um anúncio publicitário ou um poema – em virtude dos seus aspectos textuais ou contextuais

– poderia, de alguma forma, orientar (ou distrair) a nossa atenção para as eventuais metáforas

presentes nesse texto. E percebê-las (ou não) também atenderia às expectativas evocadas pelo

frame do seu gênero. Na verdade, embora metáforas possam ser onipresentes (cf. LAKOFF;
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JOHNSON, 2002 [1980]), as suas atualizações, na maioria das vezes, nos passam despercebi-

das (cf. ibid.), principalmente, quando nos deparamos com elas em tipos de discurso em que a

sua ocorrência não é esperada ou em que a sua presença – ou, ainda, o seu reconhecimento –

não desempenharia quaisquer funções específicas.

O segundo princípio que, de acordo com este trabalho, fundamenta o estabelecimento

de uma relação, de alguma forma, sistemática entre os gêneros e a metaforicidade da eventual

linguagem metafórica presente nos respectivos textos se refere ao processo de construção288

dos nossos frames relativos aos tipos de discurso que experienciamos ao longo da nossa vida.

O argumento proposto, então, é o de que, durante tal processo, o grau de metaforicidade mais

típico em uma determinada classe de textos se inscreveria na formação do esquema geral que

representa o seu gênero. Isso significa dizer que, mais do que somente a ocorrência real de

metáforas em um tipo de discurso qualquer, seria a possibilidade do seu reconhecimento que

permite que elas cheguem a constituir uma propriedade prototípica sua – do ponto de vista de

um falante comum, pelo menos. Sendo assim, algo que parece legitimar as relações entre algo

da natureza das metáforas e os gêneros – estabelecidas aqui e ancoradas nos dois princípios

apresentados –, é o fato de a ocorrência de recursos de metaforicidade ser mais frequente – e,

supostamente, mais natural (cf. MÜLLER, 2008) – em certos tipos de discurso do que em

outros. E,  até onde pode se deduzir, com base nos dados empíricos que esta investigação

levanta, essa ocorrência acompanha, de muito perto, diversos aspectos que distinguem os seus

gêneros,  que  incluem  desde  os  seus  propósitos  até  conhecimentos  específicos  dos  seus

participantes e o grau de especialidade das práticas em que são evocados.

Considerem-se, a título de ilustração, os jogos de linguagem – com funções poética e

metalinguística – que motivam expressões metafóricas criativas e que são muito comuns no

discurso literário; ou as imagens que ocupam capas de revista e que, frequentemente, fazem

alguma referência nítida ao domínio-fonte das metáforas eventualmente presentes nas suas

manchetes. Existem, por outro lado, tipos de discurso que, tradicionalmente, não recrutam

estratégias dessa natureza. Esse seria o caso de contratos de trabalho e manuais de eletro-

domésticos, por exemplo, Nesse sentido, parece razoável se abordar a metaforicidade como

sendo (mais) um fator de distinção de gêneros ou, ainda, uma dimensão de variação entre eles.

Essa forma de se caracterizarem os tipos de discurso – com base na sua linguagem metafórica

– parece, inclusive, ser cognitivamente mais plausível do que uma caracterização baseada,

288 Deve se esclarecer que, de um lado, a formação e, de outro, o uso do frame de um dado tipos de discurso não
constituem processos consecutivos, senão concomitantes. Ao mesmo tempo em que o uso de um frame 
qualquer projeta expectativas relativas à aspectos do seu gênero, a sua estrutura esquemática se confirma ou 
se redefine a partir das particularidades que marcam a atualização desse gênero.
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digamos, na densidade metafórica típica dos textos (cf., por exemplo, BERBER SARDINHA,

2011). De fato, porque é dependente do contexto de uso (cf. GOATTLY, 1997; MÜLLER,

2008), o reconhecimento das eventuais metáforas presentes em um dado texto, por parte de

um falante comum, dificilmente coincidiria com a real ocorrência delas. Na medida em que é

mais provável esse falante associar um gênero com a sua percepção (individual e online) das

metáforas nos textos que interpreta ou produz, o esforço de se descreverem (e caracterizarem)

os gêneros em função da ocorrência efetiva delas no discurso somente faz sentido em tarefas

realmente especializadas de identificação de metáforas.

6.2 O DESAFIO EMPÍRICO

No que se refere às respostas que este trabalho oferece à pergunta que o norteia, elas

encontram fundamento nos resultados obtidos na análise em corpora empreendida aqui, a qual

se propõe a confrontar o grau de metaforicidade da linguagem metafórica identificada em

conjuntos de textos com aspectos específicos que caracterizam os seus gêneros. A primeira

constatação que essa análise faz é a de que a ocorrência de metáforas constitui uma condição

expressiva em todos os corpora abordados.  Reconhece-se,  como sendo usadas metaforica-

mente, cerca de 21,96% das palavras no corpus de sonetos; 15,08% das palavras do corpus de

bulas de medicamento; 16,46% das palavras dos resumos de artigo científico; e, 21,25% das

palavras das capas de revista. Ainda assim, embora a densidade metafórica aproximada desses

corpora não os coloque marcadamente distantes uns dos outros, a quantidade e, sobretudo, a

qualidade dos recursos de metaforicidade parece estabelecer alguma fronteira entre eles – no

que se refere, justamente, à ativação da sua linguagem metafórica.

Quando se consideram, em um primeiro momento, os propósitos que orientam os tipos

de discurso analisados aqui, pode se ter uma noção de como propriedades que os identificam

acabam intervindo na determinação da metaforicidade da sua linguagem metafórica. O intuito

da realização da subjetividade – tipicamente reivindicada pelo discurso literário (cf. STEEN,

1994) –, por exemplo, supõe uma linguagem metafórica relativamente transparente, visto que,

ao lado da sua ocorrência, a sua transparência representaria um meio fundamental para, de um

lado, se edificar o mundo figurado idealizado pelo seu autor e, de outro, se permitir acesso a

esse mundo por parte do seu leitor (cf. LAKOFF; TURNER, 1989). Sendo assim, os recursos

efetivos de metaforicidade identificados no corpus de sonetos – ou seja, as metáforas inéditas
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e as metáforas diretas, ordenadas em uma saturação preferencialmente intratextual, bem como

a posição de algumas expressões e uma possível marcação prosódica sua – estariam, dentre

outras coisas, atendendo a um objetivo geral do seu domínio discursivo.

Algo semelhante pode se observar no conjunto de capas de revista desta análise. Casos

de saturação intratextual, que articulam metáforas convencionalizadas com metáforas inéditas

e mídias visuais em termos de nichos metafóricos (cf. VEREZA, 2007a), também estariam a

serviço de certos objetivos que caracterizam aquele gênero. Porque fazem as vezes de anúncio

publicitário da própria revista, capas são responsáveis por, além de convencer da veracidade

da informação que noticiam, promover o interesse pela compra do seu produto (cf. PUZZO,

2009). E, segundo este trabalho argumenta, mais do que apenas a ocorrência de metáforas (cf.

BURGERS et al., 2015), é a possibilidade do seu reconhecimento que se prestaria a esses fins.

Nos corpora de bulas de medicamento e de resumos de artigo científico, pelo contrário, não se

encontram recursos incisivos para a metaforicidade da sua linguagem metafórica. De fato, um

propósito básico dos domínios discursivos a que esses gêneros pertencem – ou seja, o técnico-

científico e o acadêmico-científico, respectivamente –, que se traduz, aqui, pelo compromisso

de univocidade (cf. TEMMERMAN, 2000), não tende a consentir elementos que possam, de

alguma forma, abalar a impressão de que as suas formulações seriam precisas e inequívocas.

A saturação e a repetição de metáforas altamente convencionalizadas – muitas das quais se

acham inscritas na gramática do português (do Brasil) –, identificadas nas bulas e resumos

desta análise, se mostram, portanto, muito pertinentes nesse contexto.

Os dados levantados pela análise em corpora conduzida neste trabalho revelam, ainda,

que as relações entre os tipos de discurso e a natureza da linguagem metafórica se sustentam,

também, nas práticas sociais em que os seus gêneros se realizam. O grau de especialidade das

atividades que tradicionalmente evocam bulas de medicamento e resumos de artigo científico

(cf. BRASIL, 2001; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2003a), por

exemplo, tende a impor restrições bem rigorosas a vários aspectos de ambas as suas estruturas

contextual e textual – incluindo, à sua linguagem. Tais restrições, aliás, abreviam ainda mais o

espaço para elementos que poderiam ativar a sua eventual linguagem metafórica. Essa é outra

razão, portanto, por que a saturação e a repetição de metáforas altamente convencionalizadas

aparecem como os únicos recursos de metaforicidade dentro dos respectivos corpora.

Por outro lado, nos corpora de sonetos e de capas de revista, cujos gêneros se realizam

em práticas, por via de regra, desobrigadas de um alto rigor técnico e científico –, recursos de

metaforicidade podem ser mais abundantes e fecundos. Considerem-se, a título de ilustração,
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as metáforas inéditas, os nichos metafóricos e as imagens (relativas, principalmente, aos seus

domínios-fonte) que completam esses corpora. Além desse, outro aspecto que caracteriza as

atividades sociais que evocam sonetos e capas – e que concorda com certa exploração desses

recursos nos tipos de discurso em questão – é o fato de essas atividades estarem, em maior ou

menor grau, orientadas ao seu produto (cf. STEEN, 1994; BOLAÑOS, 2002). À medida que a

realização (coerente) de sonetos e capas de revista dependeria de alguma atenção nossa para

aspectos formais do próprio texto, a ocorrência de uma linguagem metafórica com maiores

chances de ser reconhecida como tal, ao longo da sua extensão, passa a constituir um fator

muito pertinente dentro desse contexto (cognitivo-)discursivo.

Pelo que se descobriu sobre os participantes (mais prototípicos) dos gêneros que esta

análise considera, entende-se que eles também representam um elo razoável entre os tipos de

discurso e algo da natureza da linguagem metafórica. Uma primeira questão que precisa ser

exposta, nesse caso, é o fato de os falantes que aderem a gêneros com alguma fibra estética –

tais como sonetos e capas de revista – poderem (e, às vezes, precisarem) empregar estratégias

que colocam, em primeiro plano, a linguagem que usam (cf. MUKAROVSKY, 2014 [1932]).

E as escolhas – bastante cuidadosas, aliás (cf. MCLOUGHLIN, 2000) –, que recaem sobre

vários aspectos dos respectivos textos, suporiam alguma deliberalidade, por parte dos que os

produzem para, dentre outras coisas, se ativarem as suas metáforas (cf. STEEN, 2011b). Um

resultado dessa suposta deliberalidade seriam as metáforas criativas, os nichos metafóricos e

as mídias visuais identificadas nos corpora de sonetos e capas desta análise.

Outro ponto tem a ver com os sujeitos que usualmente atuam, sobretudo, com gêneros

literários – tais como o soneto. Desconfia-se que experiências recorrentes com esses tipos de

discurso fomentariam o desenvolvimento de uma sensibilidade tal para aspectos peculiares a

eles (cf. STEEN, 1994), isto é, uma espécie de habilidade metalinguística. Dessa sensibilidade

– ou, ainda, da uma alegada socialização literária (cf. ibid.) –, emergiria um olhar mais agudo,

até mesmo, para as eventuais metáforas presentes nos respectivos textos (cf. BIEBUYCK;

MARTENS, 2011). Este trabalho defende, em vez disso, que esse olhar corresponderia antes a

uma competência específica para a assimilação e a manipulação de recursos de metaforici-

dade dessa linguagem metafórica do que somente para o seu uso. Seja como for, tais delibera-

lidade e sensibilidade – que parecem, em alguma medida, caracterizar os participantes que se

engajam na realização, por exemplo, de sonetos e capas de revista, raramente poderiam ser

atribuídas a participantes engajados em gêneros cuja linguagem metafórica ser colocada em

primeiro plano não teria quaisquer funções especiais. Atribui-se a isso, dessa forma, o fato de
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não se identificarem, nos corpora de bulas de medicamento e resumos de artigo científico

analisados aqui, outros recursos de ativação de metaforicidade, senão a repetição e a saturação

de expressões metafóricas altamente convencionalizadas.

A análise desenvolvida na sua última etapa, se remete a aspectos do produto evocado

na realização de cada gênero contemplado nessa análise na tentativa de esclarecer, com outras

evidências, as relações que ele presume entre a natureza da linguagem metafórica e os tipos

de discurso. Com relação às funções (cf. JAKOBSON, 2008 [1960]), registros e modalidades

que caracterizam essas textos, é, sobretudo, um grau menor ou maior de rigidez que parece

determinar a metaforicidade (mais comum) da linguagem metafórica identificada nos quatro

corpora. Como está demonstrado aqui, o fato de bulas de medicamento e resumos de artigo

científico, por um lado, possuírem uma função denotativa como encargo primordial faz com

que os seus textos acabem cedendo muito pouco espaço para recursos capazes de ativarem as

suas eventuais metáforas. Sonetos e capas de revista, por outro lado, podem (ou, em algumas

vezes, devem) investir com menos restrição em recursos dessa natureza – tais como metáforas

inéditas, imagens e nichos metafóricos (cf. VEREZA, 2007a), a fim de atenderem às funções

poética e emotiva que os seus gêneros geralmente supõem.

Quanto ao registro identificado em cada corpus analisado aqui, por sua vez, identifica-

se um certo grau de especialização dos seus gêneros, bem como dos domínios discursivos a

que pertencem, como uma condição determinante para a participação incisiva dos recursos de

ativação das metáforas presentes nos seus textos. Em bulas e resumos, cuja linguagem tende a

se estruturar nas bases de convenções bastante rígidas das respectivas áreas de especialidade,

a ocorrência de recursos de metaforicidade é mais tímida. Já, no caso de capas e sonetos, cuja

linguagem está, em geral, menos apegada a certas convenções linguísticas – seja porque pode

recorrer a um registro coloquial, seja porque pode romper com padrões, normas e jargões –, a

atuação desses recursos é, de fato, muito mais significativa. Com respeito à modalidade, por

sua vez, reconhece-se que capas e sonetos gozam de grande liberdade para, no caso daquelas,

recrutarem várias estratégias – tais como imagens e cores, tamanhos e posições de palavras –

que eventualmente operam como recursos de ativação das suas metáforas; no caso desses, é a

possível marcação prosódica, em uma possível oralização dos seus textos, que poderia intervir

na possibilidade de reconhecimento da sua linguagem metafórica.

Finalmente, em posse de um resumo dos resultados obtidos pela especulação teórica e

pela análise empírica empreendidas aqui – bem como de uma síntese das conclusões que esses

resultados permitem alcançar –, esta discussão se lança, na sua última seção, a um prognóstico
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modesto das possíveis contribuições (tanto teóricas quanto aplicadas) deste estudo. É preciso

se observar, no entanto, que esse prognóstico não tem a pretensão de esgotar as possibilidades

de questionamentos ou, até mesmo, de problematizações que esta investigação pode suscitar,

tampouco todas as repercussões que os seus postulados trazem (ou venham a trazer) para os

campos de estudos que queiram, seja pelas razões que alegarem, fazer uso dele.

6.3 IMPLICAÇÕES E DESDOBRAMENTOS

Acredita-se que a possibilidade de existirem relações sistemáticas – e determinantes –

entre os tipos de discurso e a natureza da linguagem metafórica, proposta e corroborada no

âmbito deste trabalho, traz contribuições significativas para os dois campos de investigação a

que ele se aferra. Um dos principais aportes que se oferece aqui, por exemplo, aos estudos dos

gêneros se refere à própria conceituação desse fenômeno. Até onde se sabe, o aproveitamento

de postulados relativos a uma visão essencialmente cognitivista da linguagem para a descrição

e a análise dos tipos de discurso, ao redirecionar a concepção mais canônica que se tem deles,

oferece um caminho novo para as pesquisas empenhadas com essa questão (cf., por exemplo,

PALTRIDGE, 1997; BONINI, 2002; STEEN, 2011a; VAN DIJK, 2014). Quando incorpora,

de um lado, a noção de frame (cf. FILLMORE, 1982) para explicar a natureza conceptual do

gênero e, de outro, o conceito de metaforicidade (cf. GOATLY, 1997; MÜLLER, 2008) como

um meio de descrevê-lo, este trabalho colabora com esse caminho novo. Além do mais, esta

pesquisa não estaria somente avançando as discussões que são comumente travadas sobre a

identificação e a organização dos gêneros, mas, também, endossando a assimilação de outros

tantos aspectos (socio)cognitivos na exploração científica dos tipos de discurso.

As primeiras contribuições deste trabalho podem ser estendidas ao campo dos estudos

da linguagem e, mais pontualmente, ao campo da linguística cognitiva. Até onde se sabe, essa

corrente tem, “como um pressuposto básico”, hoje, “a necessidade de desenvolver um modelo

de cognição que seja socialmente construído e também de investigar as maneiras pelas quais a

sociedade dá forma à cognição” (KOCH; CUNHA LIMA, 2004, p. 298). Para isso, ela busca

se articular com outras áreas que, por diferentes caminhos, tentam dar conta da natureza (tanto

conceptual quanto social) do comportamento humano, tais como a psicologia, a antropologia,

as neurociências e a inteligência artificial. Ao projetar um meio de se analisarem fenômenos

cognitivos – referentes, especificamente, ao reconhecimento da linguagem metafórica – com
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base em conhecimentos sobre o universo social do falante (representado, aqui, pela noção de

gênero), este trabalho oferece subsídios para se explicar algo da forma como ele conceptualiza

as suas experiências e, enfim, apreende a realidade à sua volta.

Dentre as implicações que este trabalho poderia ter para os estudos da metáfora, em

particular, deve se ressaltar a confirmação de que, além de ser fundamentalmente conceptual

(cf. LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]; LAKOFF, 1993), esse fenômeno é necessariamente

discursivo (cf. CAMERON; LOW, 1999; DEIGNAN, 2005; STEEN, 2007 SEMINO, 2008;

VEREZA 2010a). Na verdade, uma conclusão justa que pode se tirar, neste momento, é a de

que, embora a base de toda a linguagem metafórica que podemos conceber esteja entranhada

no âmago do nosso universo cognitivo, muito da sua natureza está claramente condicionada

ao uso efetivo que dela fazemos. E as declarações e apurações, feitas ao longo destas páginas,

fornecem algumas evidências de que o funcionamento das metáforas – inclusive, nos nossos

sistemas linguístico e/ou conceptual – estaria, o tempo todo, sendo atravessado pelas particu-

laridades que caracterizam o contexto do seu uso.

Na circunstância deste trabalho, em particular, convoca-se, para dentro das discussões

a respeito da possibilidade de reconhecimento da linguagem metafórica como tal – isto é, da

metaforicidade (cf. GOATLY, 1997; MÜLLER, 2008) –, um acervo de postulados e modelos,

solidamente construídos sobre aspectos sociossemióticos da linguagem, que completam, por

sua vez, o campo dos estudos do gênero. Esse é um campo que, nas últimas quarenta décadas,

tem se debruçado sistemática e exaustivamente sobre as lógicas de estruturação e organização

dos tipos de discurso (cf. BHATIA, 2004). Sendo assim, a inciativa de se colocarem os seus

pressupostos acerca da noção de gênero à disposição desta investigação parece, de um lado,

tornar as suas explicações para a metaforicidade muito mais consistentes e, de outro, expandir

o entendimento geral que se faz de metáfora atualmente.

A proposição de perspectivas mais abrangentes e complexas sobre fenômenos que já

se acham solidamente definidos nos seus próprios campos, tal como acontece neste trabalho,

pode alavancar novos questionamentos e desafios para as investigações que se ocupam deles.

As implicações de se admitirem princípios relativos aos gêneros (discursivos) nos estudos das

metáforas, por exemplo, podem ser sentidas por vários ramos desse campo. Uma das áreas

mais sensíveis a essas consequências talvez seja aquela que trata dos métodos de identificação

de metáforas no discurso – imprescindíveis, aliás, a quaisquer pesquisas que se proponham a

analisá-las em corpora. De fato, com a virada cognitivo-discursiva nos estudos da metáfora,

no início da década de 2000 (cf. VEREZA, 2010a), impõe-se a necessidade de se elaborarem
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procedimentos de identificação de metáforas que observam, de maneira ordenada e rigorosa, a

dinâmica do seu uso (cf., por exemplo, PRAGGLEJAZ, 2009 [2007]; STEEN et al., 2010).

Cameron (2003) comenta, a esse respeito, que “o contexto discursivo é importante, na medida

em que ajuda ambos o analista e o falante a decidirem se um enunciado deve ser interpretado

como metafórico [ou não]”289 (p. 05). Porém, a partir da constatação de que a possibilidade de

reconhecimento da linguagem metafórica como tal seria dependente do seu contexto de uso

(cf. GOATLY, 1997; MÜLLER, 2008) – cuja estrutura pode variar bastante –, a identificação

de metáforas no discurso passa a designar uma tarefa muito complexa.

Apesar de lançar uma luz mais esclarecedora sobre o funcionamento das metáforas no

nível tanto da cognição quanto do discurso, a hipótese de uma metaforicidade dependente do

contexto amplia a escala de cuidados exigidos aos procedimentos da sua identificação – que

devem pensar, pois, em critérios cada vez mais abrangentes. Um exemplo de método bastante

exaustivo é o procedimento proposto por Steen et al. (2010), que leva em consideração, além

das propriedades linguísticas das expressões metafóricas, aspectos relativos ao seu contexto –

como, por exemplo, uma suposta deliberalidade que eventualmente motivaria o seu uso. Até

onde os resultados deste trabalho sugerem, nesse sentido, a adoção de uma noção consistente

de gênero, tal como a que participa desta discussão, parece dar uma melhor sustentação para

os critérios para a identificação, bem como a descrição das metáforas. Uma razão para isso é

porque um conceito bem definido de gênero permite se analisarem, de modo mais sistemático,

as particularidades que compõem o seu contexto de uso. Em última análise, pode se arriscar a

declaração de que uma análise adequada de metáforas no discurso – ou, ainda, em algum texto

– implicaria, infalivelmente, alguma análise do seu gênero.

Reconhece-se, portanto, que os postulados decorrentes deste trabalho, da forma como

estão formulados, criam condições favoráveis à elaboração de outros métodos de verificação

empírica das possíveis relações entre os gêneros e as metáforas. No âmbito das aproximações

psicolinguísticas, por exemplo, especula-se, como um encaminhamento futuro desta pesquisa,

a preparação, a partir desses postulados, de questionários e testes experimentais – tais como o

questionário acessório à análise deste trabalho (cf. Apêndice A) –, a fim de se confirmarem,

inclusive, as relações propostas por ele. Essas sondagens poderiam testar, junto a falantes da

língua e por meio de procedimentos que lhes fossem compatíveis, dentre outras tantas coisas:

o reconhecimento efetivo das expressões metafóricas presentes em textos identificados com

diferentes gêneros – em função de aspectos particulares seus –; ou a identificação de tipos de

289 [Discourse context is important because it helps both analysts and discourse participants to decide whether 
an utterance should be interpreted as metaphor.]
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discurso específicos, bem como a caracterização dos respectivos gêneros, com base no grau

de metaforicidade da sua linguagem metafórica.

Seja como for, parece estar consolidada, no final das contas, a contribuição que este

trabalho dá ao campo específico dos estudos da metáfora no discurso (cf., principalmente,

DEIGNAN, 2005; STEEN, 2007; VEREZA, 2010a; SEMINO, 2008). Com efeito, ao propor

e desenvolver uma concepção de metaforicidade fundamentalmente vinculada à alguma noção

de gênero (discursivo), esta investigação acaba se alinhando a um conjunto mais amplo de

paradigmas e modelos – teóricos e analíticos – que fomentam a temática da metáfora no uso.

Esse conjunto compreende, por exemplo, desde metaforemas (cf. CAMERON; DEIGNAN,

2006) e metáforas sistemáticas (cf. CAMERON, 2008) até nichos metafóricos (cf. VEREZA,

2007a), metáforas situadas (cf. VEREZA, 2013a), metáforas deliberadas (cf., principalmente,

STEEN, 2011b), dentre outros conceitos.

Outra área do campo geral dos estudos da linguagem em que está evidente a influência

dos tipos de discurso para a análise da metáfora no discurso é a linguística de corpus. De uma

forma geral, a investigação de um dado fenômeno linguístico, em um dado conjunto de textos,

se faz nos limites de algum gênero específico, uma vez que todo corpus é construído, por via

de regra, em função dele (cf. BIBER, 1993). Algo que as análises feitas por Steen et al. (2010)

e Berber Sardinha (2011) mostram, por exemplo, é que é possível se obterem dados realmente

robustos sobre o comportamento da linguagem metafórica em tipos particulares de discurso –

nesse caso, em termos quantitativos – a partir de métodos da linguística de corpus. Confia-se,

por isso, que essa corrente também possa disponibilizar meios de se avaliar a possibilidade de

reconhecimento das expressões metafóricas em corpora, revelando, de uma forma consistente,

dados relativos não somente à sua densidade metafórica (cf. ibid.), mas, também e sobretudo,

aos eventuais recursos para a ativação da sua metaforicidade. Essa seria, portanto, uma outra

direção para futuras investigações decorrentes deste estudo.

Deve se comentar, nesse caso, que, em virtude das limitações da análise desenvolvida

aqui, este trabalho acaba se lançando, em termos de comprovação empírica, à exploração do

seu objeto de estudo em um número restrito de corpora, com um volume restrito de textos em

cada corpus. No entanto, os procedimentos metodológicos recrutados ou elaborados para essa

exploração – que incluem, grosso modo, um método de identificação de metáforas em corpus,

critérios para a aferição do seu grau de metaforicidade e modelos de descrição e de análise de

gêneros – poderiam, em outros empreendimentos de análise, se estender a outros corpora mais

densos ou diversificados (tal como é tradicionalmente feito em pesquisas dentro do campo dos
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estudos da linguagem). Até onde se presume, investimentos de maior porte na comprovação

empírica dos postulados decorrentes desta investigação poderiam, através de dados próprios,

fortalecer as suas hipóteses e, dessa maneira, contribuir para um entendimento mais amplo e,

de alguma forma, mais preciso dos fenômenos abordados aqui.

Diagnósticos da metaforicidade da linguagem metafórica em função do gênero podem

se acomodar, ainda, em esferas de atuação de cunho mais utilitário. Uma dessas esferas seria a

da publicidade. A partir do que se constata na análise da metaforicidade, especificamente, em

capas de revista, a manipulação cuidadosa de certas estratégias (cf. MCLOUGHLIN, 2000) –

das quais fazem parte ambas as metáforas e a sua ativação (deliberada) – tem um papel crucial

no sucesso de textos específicos. Suspeita-se, portanto, que um domínio mais técnico e mais

sistemático dos recursos que podem intervir na possibilidade de reconhecimento de metáforas

teria alguma serventia no processo de criação de textos pertinentes ao discurso publicitário e,

mais amplamente, ao discurso de mídia.

Estimular um conhecimento ou, pelo menos, uma sensibilidade específica orientada à

metaforicidade da linguagem metafórica – aliada à conscientização sobre os gêneros e as suas

particularidades – parece fazer algum sentido, também, para o ensino e a aprendizagem de

leitura. Uma noção mais cuidadosa a respeito do funcionamento e do papel das metáforas para

uma interpretação e uma compreensão mais consistentes de certos tipos de discurso tem sido

pauta de diversas pesquisas alinhadas à abordagem conceptual (cf., por exemplo, ZANOTTO,

1995; SOUZA, 2004; FERNANDES; GUEDES, 2011). Para esses estudos, esse fenômeno se

apresentaria como um instrumento facilitador para a construção dos sentidos implicados no

processo de leitura. Algo que, até onde se presume, poderia complementar essa disposição

seria, nesse sentido, um entendimento relativamente pontual de elementos que eventualmente

condicionam tanto a natureza quanto o funcionamento das metáforas no discurso – tais como

recursos de ativação da sua metaforicidade. Em outras palavras, supõe-se que uma percepção

consciente dos domínios conceptuais evocados em um texto pode configurar uma base sólida

para, por exemplo, a leitura crítica de textos argumentativos e expositivos.

Esse conhecimento específico acerca dos recursos de metaforicidade também poderia

ser útil, em alguma medida, no território da tradução. De fato, questões envolvendo metáforas

já são alvo de certa atenção de estudos tradutórios alinhados, inclusive, com uma abordagem

conceptual (cf. MANDELBLIT, 1995; AL-HASNAWI; 2007; SJORUP, 2013; SCHMALTZ,

2015). É consensual, entre esses estudos, por exemplo, a tese de que o cumprimento dos pro-

pósitos comunicativos de um texto é assegurado na sua tradução, dentre outras coisas, pelo
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gerenciamento consciente dos mapeamentos que licenciam a suas expressões metafóricas (cf.

ibid.). A recomendação que se faz, nesse sentido, é que tal gerenciamento possa se estender,

também, para os recursos capazes de ativar essas expressões, visto que, até onde este trabalho

consegue mostrar, o cumprimento dos propósitos relativos a certos gêneros está condicionado

antes pela possibilidade de reconhecimento da linguagem metafórica presente nos respectivos

textos do que somente pela sua ocorrência (ou, ainda, pela sua densidade).

Outra consideração muito importante que ainda deve ser feita é a de que, no decorrer

da discussão empreendida aqui, emergiram algumas questões contingenciais que, até onde se

supõe, poderiam desencadear pesquisas mais ricas e promissoras. Elas dizem respeito, princi-

palmente, à distinção entre uma suposta saturação intratextual e uma intertextual de metáforas

(cf. página 159 deste trabalho) como sendo uma dimensão provável de variação entre gêneros;

à elaboração de um instrumento sistemático para a aferição da metaforicidade em corpora (cf.

página 122-123); e à distinção entre práticas orientadas, de um lado, ao texto e, de outro, ao

contexto (cf. nota de rodapé 230), que também representaria uma dimensão de variação entre

gêneros. Embora este trabalho não tenha se empenhado em uma elaboração conceitual e argu-

mentativa aprofundada dessas questões, ele sustenta que elas deveriam ser alvo de uma inves-

tigação mais minuciosa e pontual, posto que teriam potencial para abrir caminhos promissores

dentro de ambos os campos de estudos dos gêneros e da metáfora.

Deve se admitir, por fim, que este trabalho deixa, pelo menos, duas grandes questões

em aberto. A primeira delas se refere a uma apreciação mais profunda dos resultados obtidos

no tratamento estatístico – nesse caso,  sobre as expectativas de falantes comuns quanto à

ocorrência de metáforas em determinados tipos de discurso – realizado em algum momento

do seu desenvolvimento (cf. Apêndice C). Embora, como já se observou, essa tratamento não

seja imprescindível para as discussões conduzidas aqui – e, até mesmo, possa desviar o foco

de atenção desta investigação –, os seus resultados, em uma análise devidamente dedicada,

poderiam esclarecer algo mais tangente a respeito dessas expectativas. Além disso, a sonda-

gem que contempla essa parte do trabalho poderia se estender a um número muito maior de

informantes do que o abordado aqui, a fim de se obterem dados mais representativos. Já a

outra questão remete ao fato de esta investigação ter escolhido não conduzir uma sondagem a

respeito de uma possível deliberalidade de falantes comuns nas suas circunstâncias de uso de

metáforas. Ainda que essa sondagem não fosse crucial  para que este trabalho conseguisse

explorar as suas hipóteses e perseguir os seus objetivos, os seus resultados, talvez, pudessem

dar alguma contribuição às discussões realizadas ao longo destas páginas.
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Seja como for, ao final desta discussão, pode se reconhecer que este trabalho consegue

alcançar os objetivos que se propõe a explorar,  além de corroborar,  a partir  de diferentes

aportes teóricos e de dados empíricos suficientemente confiáveis, as hipóteses que levanta nas

suas primeiras páginas (cf. página 18). Julga-se, no entanto, que o seu feito mais significativo

seriam as contribuições – embora não exaustivas – que ele consegue render aos dois campos

de estudos de que lança mão para se construir. Com efeito, as explicações elaboradas ao longo

desta investigação não esgotam as considerações que poderiam ser postuladas na interface

entre a natureza da linguagem metafórica e os tipos de discurso. Algo que deve ficar claro,

aqui é que o caminho que se abre, com esta discussão, é capaz de gerar vários questionamen-

tos e pode continuar seguindo em direção a uma interdisciplinariedade realmente produtiva.

Espera-se que este trabalho, na mesma medida em que preenche algumas lacunas de caráter

epistemológico dos campos dos estudos da metáfora e dos gêneros, desperte algum interesse

de se investigarem mais a fundo as possíveis relações entre esses dois fenômenos.
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APÊNDICE A – Questionário das expectativas quanto à ocorrência de metáforas

METAFORICIDADE NOS GÊNEROS DISCURSIVOS

Estamos desenvolvendo o projeto de pesquisa Metaforicidade nos gêneros discursivos, pelo Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, do Instituto de Letras, da Universidade Federal 
Fluminense (Niterói). Com essa pesquisa, pretendemos investigar fatores que podem intervir no grau 
de consciência sobre determinados aspectos do processamento linguístico. A sua participação nessa 
pesquisa é voluntária e não envolve riscos, e você pode desistir de participar dela a qualquer momento.
As suas respostas ao teste dessa pesquisa serão devidamente analisadas, e os seus dados pessoais serão
mantidos em caráter confidencial. Este teste leva aproximadamente cinco minutos para ser respondido.
Caso você concorde em participar dessa pesquisa, solicitamos que declare abaixo o seu consentimento.
Apreciamos muito a sua colaboração.

*Obrigatório

Você concorda em participar dessa pesquisa?*
Declaro que fui informado sobre a pesquisa Metaforicidade nos gêneros discursivos e entendo que 
minha participação nela é voluntária e não envolve riscos. Estou ciente de que as minhas respostas ao 
teste dessa pesquisa serão devidamente analisadas e que os meus dados pessoais serão mantidos em 
caráter confidencial.
( ) Concordo
( ) Não concordo

Qual a sua idade?*
Marque a opção que se aplica à sua resposta.
( ) Menos de 18 anos
( ) De 18 a 25 anos
( ) De 25 a 30 anos
( ) De 31 a 40 anos
( ) De 41 a 50 anos
( ) Mais de 50 anos

Qual é o seu grau de escolaridade?*
Marque a opção que se aplica à sua resposta.
( ) Fundamental incompleto
( ) Fundamental completo
( ) Médio incompleto
( ) Médio completo
( ) Superior incompleto
( ) Superior completo
( ) Pós-graduação incompleta
( ) Pós-graduação completa

Em que instituição de ensino você estuda ou estudou?*
Informe a instituição que você frequenta atualmente ou a última instituição que você frequentou.
____________________________________________________________

Que curso você estuda ou estudou?*
Informe o curso que você faz atualmente ou o último curso que você fez.
____________________________________________________________
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Com que frequência você lê algo?*
Marque a opção que se aplica à sua resposta.
( ) Todos os dias
( ) Quase todos os dias
( ) Às vezes
( ) Raramente
( ) Nunca

Que tipos de texto você geralmente lê?*
Marque todas as opções que se aplicam à sua resposta.
( ) Textos jornalísticos
( ) Textos técnicos
( ) Textos acadêmicos
( ) Textos literários
( ) Textos publicitários
( ) Textos religiosos
( ) Nenhuma das opções acima
( ) Outros: ______________________________

Você sabe o que é uma metáfora?*
Marque a opção que se aplica à sua resposta.
( ) Sei claramente o que é uma metáfora
( ) Sei vagamente o que é uma metáfora
( ) Não sei o que é metáfora

Em quais tipos de texto você provavelmente encontraria metáforas?*
Marque todas as opções que se aplicam à sua opinião.
( ) Textos jornalísticos
( ) Textos técnicos
( ) Textos acadêmicos
( ) Textos literários
( ) Textos publicitários
( ) Textos religiosos
( ) Nenhuma das opções acima

Em quais tipos de texto você provavelmente NÃO encontraria metáforas?*
Marque todas as opções que se aplicam à sua opinião.
( ) Textos jornalísticos
( ) Textos técnicos
( ) Textos acadêmicos
( ) Textos literários
( ) Textos publicitários
( ) Textos religiosos
( ) Nenhuma das opções acima

Em quais destes textos você provavelmente encontraria metáforas?*
Marque todas as opções que se aplicam à sua opinião.
( ) Bula de medicamento
( ) Artigo científico
( ) Capa de revista
( ) Poema
( ) Nenhuma das opções acima
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Em quais destes textos você provavelmente NÃO encontraria metáforas?*
Marque todas as opções que se aplicam à sua opinião.
( ) Bula de medicamento
( ) Artigo científico
( ) Capa de revista
( ) Poema
( ) Nenhuma das opções acima

As suas respostas foram registradas. Muito obrigado.

Dalby Dienstbach (UFF/FAPERJ)
Endereço eletrônico: dalby@ufrgs.br.

mailto:dalby@ufrgs.br
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APÊNDICE B – Resumo das respostas ao questionário do Apêndice A

METAFORICIDADE NOS GÊNEROS DISCURSIVOS

Você concorda em participar dessa pesquisa? n %

Concordo 50 100

Não concordo 0 0

Qual a sua idade? n %

Menos de 18 anos 0 0

De 18 a 25 anos 23 46

De 25 a 30 anos 21 42

De 31 a 40 anos 5 10

De 41 a 50 anos 1 2

Mais de 50 anos 0 0

Qual é o seu grau de escolaridade? n %

Fundamental incompleto 0 0

Fundamental completo 0 0

Médio incompleto 0 0

Médio completo 0 0

Superior incompleto 24 48

Superior completo 15 30

Pós-graduação incompleta 6 12

Pós-graduação completa 5 10

Com que frequência você lê algo? n %

Todos os dias 36 72

Quase todos dos dias 8 16

Ás vezes 6 12

Raramente 0 0

Nunca 0 0
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Que tipos de texto você geralmente lê? n %

Textos jornalísticos 43 86

Textos técnicos 21 42

Textos acadêmicos 40 80

Textos literários 33 66

Textos publicitários 25 50

Textos religiosos 6 12

Nenhuma das opções acima 0 0

Outros 2 4

Você sabe o que é uma metáfora? n %

Sei claramente o que é uma metáfora 42 4

Sei vagamente o que é uma metáfora 8 16

Não sei o que é metáfora 0 0

Em quais tipos de texto você provavelmente encontraria metáforas? n %

Textos jornalísticos 35 70

Textos técnicos 5 10

Textos acadêmicos 27 54

Textos literários 49 98

Textos publicitários 45 90

Textos religiosos 38 76

Nenhuma das opções acima 0 0

Em quais tipos de texto você provavelmente NÃO encontraria metáforas? n %

Textos jornalísticos 8 16

Textos técnicos 44 88

Textos acadêmicos 16 32

Textos literários 0 0

Textos publicitários 0 0

Textos religiosos 3 6

Nenhuma das opções acima 5 10

Em quais destes textos você provavelmente encontraria metáforas? n %

Bula de medicamento 2 4

Artigo científico 13 26

Capa de revista 39 78

Poema 49 98

Nenhuma das opções acima 0 0
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Em quais destes textos você provavelmente NÃO encontraria metáforas? n %

Bula de medicamento 47 94

Artigo científico 29 58

Capa de revista 4 8

Poema 1 2

Nenhuma das opções acima 3 6
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APÊNDICE C – Análise estatística dos resultados apresentados no Apêndice B

METAFORICIDADE NOS GÊNEROS DISCURSIVOS

Tabela 1. Frequência (%) das expectativas quanto à ocorrência de metáforas por domínio discursivo

Discurso Variável n % p

Jornalístico Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

35
15

8
42

70
30

16
84

0,01

0,00

Técnico Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

5
45

44
6

10
90

88
12

0,00

0,00

Acadêmico Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

27
23

16
34

54
46

32
68

0,67

0,02

Literário Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

49
1

0
50

98
2

0
100

0,00

0,00

Publicitário Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

45
5

0
50

90
10

0
100

0,00

0,00

Religioso Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

38
12

3
47

76
24

94
6

0,00

0,00

* Valor de p no teste chi-quadrado. São estatisticamente significativos os valores de p > 0,05.



274

Tabela 2. Frequência (%) das expectativas quanto à ocorrência de metáforas por tipo de discurso

Gênero Expectativa n % p*

Bula Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

2
48

47
3

4
96

94
6

0,00

0,00

Artigo Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

13
37

29
21

26
74

58
42

0,00

0,32

Capa Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

39
11

4
46

78
22

8
92

0,00

0,00

Poema Ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

NÃO ocorrência
Expectativa positiva
Expectativa negativa

49
1

1
49

98
2

2
98

0,00

0,00

* Valor de p no teste chi-quadrado. São estatisticamente significativos os valores de p > 0,05.
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