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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como base a investigação da natureza conceptual de metáforas 

visuais. A pesquisa é orientada pelos pressupostos da Teoria da Metáfora Conceptual, 

nas bases de Lakoff e Johnson (1980) e também por duas abordagens relevantes sobre 

Metáfora Visual disponíveis na literatura [FORCEVILLE (1996/2008) e COIMBRA 

(2000)]. Com base nesses eixos teóricos, nosso principal objetivo é investigar as 

hipóteses de que (1) algumas metáforas visuais encontradas em capas da revista TIME 

têm uma base conceptual e (2) as metáforas conceptuais são acionadas durante a leitura 

de textos visuais. A pesquisa, essencialmente interpretativista, fez uso do instrumento 

pensar alto [ERICSSON e SIMON (1984) e C AVALCANTI e ZANOTTO (1997)] 

para promover a geração e o registro de dados que nos permitissem a investigação das 

hipóteses centrais. A análise baseou-se em dois corpora, a saber: o conjunto de capas 

selecionadas e o conjunto de dados registrados pelo procedimento de pensar alto. A 

observação dos dados confirmou tanto a base conceptual de metáforas visuais quanto o 

acionamento dessas metáforas nos eventos de leitura. A escolha da metáfora conceptual 

CONHECER É VER para uma análise mais detalhada em textos visuais solidificou 

essas hipóteses e delineou as bases para a construção de uma unidade didática 

fundamentada nessa metáfora. Partindo da importância de estratégias para o 

desenvolvimento do trabalho de leitura, sustentamos a teoria de que os textos visuais 

alicerçados em metáforas conceptuais devem ser explorados no processo de 

conscientização a fim de que possam, ao favorecer o acionamento de informações 

restritas ao inconsciente cognitivo, estimular a compreensão leitora do aluno. Dessa 

forma, visamos, com esta tese, propor um tipo de pesquisa que, partindo de abordagens 

teóricas, pudesse ter implicações concretas e positivas para a prática pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

The present work is based on the investigation of the conceptual nature of visual 

metaphors. The research is oriented by the tenets of the Conceptual Metaphor Theory, 

on the basis of Lakoff and Johnson (1980) and also by two relevant approaches on 

Visual Metaphor available in literature [FORCEVILLE (1996/2008) and COIMBRA 

(2000)]. Based on these theoretical axes, our main objective is to investigate the 

hypotheses that (1) some visual metaphors found on TIME magazine covers have a 

conceptual basis and (2) conceptual metaphors are activated during the reading of visual 

texts. The research, essentially interpretative, made use of the think aloud tool 

[ERICSSON and SIMON (1984) and CAVALCANTI and ZANOTTO (1997)] in order 

to promote the generation and registration of data that allowed us to investigate the 

central hypotheses. The analysis was based on two corpora: the set of selected covers 

and the set of data registered by means of the think aloud procedure. The observation of 

data confirmed the conceptual basis of visual metaphors as well as the activation of 

these metaphors during reading events. The choice of the conceptual metaphor 

KNOWING IS SEEING  for a more detailed analysis in visual texts has solidified these 

hypotheses and outlined the grounding for the construction of a teaching unit based on 

this metaphor. Taking the importance of strategies for the development of reading work 

as a starting point, we support the theory that visual texts built on conceptual metaphors 

must be exploited in the awareness process so that they can, by favoring the activation 

of information restricted to the cognitive unconscious, stimulate the student‟s reading 

comprehension. This way, we aim, with this thesis, to propose a kind of research that, 

starting from theoretical approaches, could have concrete and positive implications for 

pedagogical practice. 
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“Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas 

usadas, que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os 

nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos 

lugares. É o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-

la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós 

mesmos.” (Fernando Pessoa) 
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INTRODUÇÃO 

Metáfora e mídia 

 

Partimos, para a realização do presente trabalho, da constatação de que, no 

intuito de reportar acontecimentos, as mídias criam mecanismos e propõem diferentes 

contratos a seus interlocutores. Os critérios de seleção do que é noticiado, a escolha de 

ângulos sob os quais o conteúdo é abordado e os instrumentos utilizados para tal fim 

suscitaram em nós o desejo de investigação. O que orienta, inicialmente, a nossa opção 

é o fato de acreditarmos que os leitores, na maioria das vezes, desconhecem os 

caminhos da mídia e desconhecem, também, seu poder de persuasão. Muitas vezes lhes 

falta a compreensão de que os fatos reportados são uma forma de reconstrução da 

realidade. Segundo Gomes (2004, p. 11): 

A ilusão de estarmos em constante sintonia com os acontecimentos do mundo 

mascara a percepção de que, embora tomadas como os fatos em si, as notícias 

e reportagens não são mais que relatos dos eventos, ou seja, uma 

interpretação de quem os relata, sob certo ponto de vista, determinados por 
uma perspectiva social e política específica. 

 

 

Estamos nos propondo, com o presente estudo, a realizar uma análise de capas 

de revista. Partimos do princípio de que a revista – importante meio midiático que 

consiste de uma publicação periódica de caráter informativo – permite interações sociais 

com o mundo cada vez mais globalizado.  A revista recorre a meios peculiares para 

veicular diferentes pontos de vista e é nosso interesse analisar as ferramentas que os 

produtores de suas capas utilizam para propor a seus interlocutores diferentes contratos. 

Assim como Hernandes (2006, p. 27), acreditamos que: 

Não existe nenhuma forma de falar de uma ocorrência qualquer de maneira 

“isenta”. E isso não é um “problema” dos jornais. A construção de uma 

determinada realidade, deve-se reforçar, dá-se a partir de uma visão de 

mundo, uma ideologia. Não interessa para um analista estudar se essa 

apreensão foi ou não consciente. O importante é verificar, na materialidade 

do texto, como se tenta persuadir o público. Sempre há um ato de pinçagem/ 

remontagem/esquecimento para gerar um texto. Esse procedimento é inerente 

a qualquer construção discursiva e ao próprio ato e apreensão do real a partir 

de uma ideologia. 
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O caminho a ser percorrido durante a execução desta tese é cíclico. Nossa 

proposta inicial de trabalho é a de analisar a metaforicidade presente na linguagem 

utilizada em algumas capas da revista TIME
1
. A observação de questões como a 

natureza da informação que se pretende transmitir bem como os instrumentos utilizados 

para tal fim, acreditamos, irá sustentar nossa hipótese inicial de pesquisa: a de que, 

assim como os textos verbais, os textos visuais também podem estar fundamentados em 

metáforas conceptuais
2
. Buscaremos encontrar, na leitura que grupos de alunos

3
 farão 

dessas capas, a confirmação para a hipótese sobre elas levantada. Destacaremos uma das 

metáforas investigadas no primeiro grupo de capas selecionadas para uma análise mais 

detalhada. A metáfora escolhida deverá também fundamentar a construção de uma 

proposta de unidade didática voltada para o ensino de leitura. É nosso desejo poder 

demonstrar que explorar as metáforas visuais, em sua estreita relação com metáforas 

conceptuais, pode contribuir para a construção de materiais pedagógicos que visem a 

ampliação da capacidade de leitura crítica do aluno. Retornaremos, assim, ao nosso 

ponto de partida, uma vez que a formação de leitores mais críticos poderá, acreditamos, 

contribuir para uma melhor compreensão dos mecanismos de estruturação e persuasão 

de textos midiáticos, aqui representados por capas da revista TIME. 

 

Imagem e metáfora visual 

 

As capas da revista TIME, assim como muitas outras do mesmo porte e dirigidas 

a públicos semelhantes, empregam linguagem verbo-visual, ou seja, textos verbais que, 

amalgamados aos visuais, constituem uma nova modalidade, a de textos verbo-visuais, 

                                                             
1 A escolha da revista TIME, que será justificada em maiores detalhes no capítulo quatro, deve-se, 

primeiramente, ao fato de a pesquisa ter tido suas origens no contexto de aulas de inglês, em que a 

revista é, com frequência, usada como recurso didático para o trabalho com a habilidade de leitura. 

2 A noção de metáfora conceptual, segundo teoria proposta por Lakoff e Johnson (1980), será discutida 

em maior profundidade no próximo capítulo. Trata-se de uma teoria, de cunho cognitivista, em que a 
metáfora não é vista como mero recurso linguístico, mas como operação cognitiva fundamental. 

3 Os grupos a que nos referimos são compostos por alunos de duas escolas federais de Niterói. Esses 

alunos estão entre os que optaram por cursar, como língua estrangeira, a disciplina “Inglês” no Ensino 

Médio. A composição dos grupos será descrita mais detalhadamente no capítulo quatro. 
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com especificidades próprias. Para melhor compreendermos como se dá o processo de 

produção e compreensão da informação que veiculam é preciso que devotemos uma 

atenção especial ao seu caráter imagético, uma vez que muito se sabe sobre a linguagem 

verbal e muito pouco se conhece sobre a visual.  

Os primeiros registros da existência humana na Terra foram feitos por desenhos 

em cavernas, tendo a imagem sido usada como meio de interlocução desde os 

primórdios da humanidade. Uma vez que a imagem desempenha papel fundamental no 

modo de organização do mundo moderno, marcado em grande parte pela linguagem das 

mídias, o processo de leitura envolve, muitas vezes, a compreensão visual. Acreditamos 

que o aprimoramento dessa habilidade pode contribuir para um maior entendimento da 

relação entre o homem e o mundo, propiciando a formação de indivíduos mais críticos 

para atuarem conscientemente em seu meio social. Em outras palavras, cremos que a 

leitura crítica do mundo da imagem contribui para a leitura crítica da sócio-construção 

do  mundo e dos mecanismos envolvidos na produção de sentidos, inclusive daqueles 

que levam a possíveis manipulações. Sobre essa questão, Messaris (1994, p.3) afirma 

que:
4
 

[...] a educação visual deve fazer o interlocutor mais resistente às 

manipulações dos comerciais de TV, propagandas de revistas, campanhas 

políticas e outros. Em outras palavras, mesmo que aprender sobre os recursos 

visuais usados em mídias de base visual não tenha nenhum efeito na 

compreensão que o interlocutor tem das imagens ou sobre as  suas 
habilidades cognitivas, ela pode ainda fazê-lo mais consciente de como o 

significado é criado visualmente- e assim, menos suscetível a ser levado 

pelos abusos deste processo.5 

 

Apesar do espaço de destaque que as imagens ocupam em nossas vidas, parece 

haver uma desproporção entre o enfoque dado, em pesquisas, ao elemento verbal e 

aquele dado ao elemento visual. O próprio sistema educacional dedica pouquíssima 

                                                             
4 As traduções de todas as citações incluídas neste trabalho são de nossa responsabilidade. 

5 Texto original: [...]visual education might make a viewer more resistant to the manipulations attempted 

by TV commercials, magazine advertising, political campaigns, and so on. In other words, even if 

learning about the visual devices used in picture-based media does not have any effect  on a viewer‟s 

comprehension of pictures or on one‟s other cognitive abilities, it might still make the viewer more 

aware of how meaning is created visually- and therefore less likely to be taken in by abuses of this 

process.  
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atenção ao estudo sistemático das imagens. Nas mais diversas disciplinas do currículo 

escolar, percebe-se um mau aproveitamento das imagens. Kress & Van Leeuwen (1996, 

p.15) afirmam que: 

ainda nota-se uma certa relutância ao uso de imagens nas várias áreas do 

conhecimento, especialmente nas séries mais avançadas, quando os livros 

didáticos apresentam um número menor de ilustrações do que nas séries 

iniciantes,  em forma de mapas, diagramas e representações com uma função 

técnica.  

 

 Em virtude disso, cremos que nossos alunos saem da escola básica  apresentando 

uma defasagem no que diz respeito ao letramento visual
6
 e, de modo geral, em outros 

níveis de escolarização, continuam a ter mais contato com a linguagem verbal do que 

com a visual. 

Ainda que a linguagem visual seja, de certa forma, “desprestigiada” pela 

educação formal, observamos que, historicamente, foi ganhando lugar de destaque, cada 

vez maior, em nossas vidas. No que diz respeito à fotografia, por exemplo, observa-se 

que a sofisticação tecnológica do século XX conferiu-lhe papel de extrema importância 

no discurso das mídias. De fato, dentre as diversas imagens utilizadas como meio de 

veiculação de conteúdos midiáticos, a fotografia tem um lugar privilegiado, pois é 

tomada, pelo senso comum, como cópia de seu referente. 

Sobre a fotografia, Gomes (2004, p. 25) afirma que: 

marca da emanação luminosa do próprio objeto fotografado, surge como 

prova irrefutável da “verdade” dos fatos ou, pelo menos, de sua efetiva 
existência, não importa sob qual ponto de vista. Assim, a imagem fotográfica, 

por ser produto de um procedimento técnico e mecânico, constrói a ilusão de 

que é fiel ao real e de que deixa pouca margem para a interferência de seu 

produtor. 

 

Também Messaris (1994, p.2) argumenta sobre a capacidade de recriação do 

mundo real através da imagem: 

                                                             
6 Segundo Messaris (1994, p.2), estritamente falando, o termo “letramento” só deve ser aplicado à 

leitura e à escrita [...] mas é inútil resistir à tendência crescente de se aplicar este termo a outros 

tipos de habilidades comunicativas [...]. Texto original: ”Strictly speaking, of course, the term 

„literacy‟ should be applied only to reading and writing[…] but it would surely be futile to resist the 

increasingly commom tendency to apply this term to other kinds of communication skills […] 
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Como é que as imagens, fixas e móveis, podem criar um mundo de objetos e 

eventos quase palpáveis apesar das muitas diferenças entre a aparência do 
mundo real e a aparência de qualquer tipo de imagem, não importando  o 

quão realista possa parecer?7 

 

 

Os textos visuais que compõem as capas utilizadas em nossa pesquisa são 

simulacros de fotografias. Na tentativa de reprodução da realidade seus produtores 

recorrem a diversos artifícios que “suprem” a dificuldade de simbolizar visualmente o 

que seria mais facilmente expresso por palavras. Para Messaris (1994, p. 22) a 

linguagem verbal contém convenções (termos individuais ou recursos sintáticos) que 

indicam explicitamente que tipo de afirmação está sendo feita. No caso das imagens, 

entretanto, tais convenções quase que inexistem.
8
 

Em se tratando do gênero “capa de revista”, foco de nossa investigação, 

podemos observar que, com bastante frequência, a forma de se veicular a mensagem 

não é literal
9
. Qual seria, por exemplo, a razão de se unirem dois domínios da 

experiência aparentemente incongruentes (comida e tijolo), como aconteceu na foto de 

capa da revista TIME de 15 de Julho de 1991? 

                                                             
7 Texto original: How is it that pictures, both moving and still, can conjure up a world of almost palpable 

objects and events despite the many differences between the appearance of and kind of picture, no 

matter how realistic? 

8 Texto original: [...]verbal language contains conventions(individual terms or syntactic devices) that 

indicate explicitly what kind of statement is being made. In the case of images, however, such 

conventions are almost totally lacking.  

9 A noção de literalidade não é consensual em estudos contemporâneos sobre o assunto (ver VEREZA, 

2007). Neste trabalho, adotamos a noção clássica de “literal”- quando o uso de um termo ou imagem 

corresponde ao que poderia ser  considerado, no senso comum, seu “ sentido básico” (KITTAY, 
1990), não estruturado a partir de um outro domínio da experiência. Isso não implica o pressuposto 

objetivista de que palavras teriam um sentido inerente,  isomórfico ao mundo real, sem intermediação 

do sujeito. 
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Figura 1: Revista TIME – 15 de Julho de 199110 

 

Naturalmente, constata-se que não é literal o uso da imagem do tijolo em um 

saco de compras de mercado, com rótulo que remete a elementos do campo semântico 

de comida. Aqui, um objeto é colocado em contexto visual inesperado para representar 

“algo mais”, o que resulta em uma “afirmação” metafórica sobre uma coisa em termos 

de outra, em que aquilo que se pretende representar (comida) é o “alvo” e aquilo que se 

presta à representação (tijolo) é a “fonte”.  

O fator gerador da figuratividade é a aparente dissimilitude entre esses dois 

domínios, e é precisamente a incongruência entre eles que captura o leitor. Segundo 

Messaris (1997, p. 5) “em um meio de comunicação, cuja essência é a habilidade de 

reproduzir a realidade cotidiana, uma das formas mais certas de atrair a atenção do 

receptor é violando a realidade.”  

De acordo com o mesmo autor (op. cit., p. 9),  

uma imagem de um evento físico ou situação concreta é usada como meio de 

evocar um conceito abstrato análogo[...]. Devido à conexão análoga entre 

cada imagem e seu conceito correspondente, essas imagens podem ser 

consideradas metáforas visuais.  

 

 No exemplo descrito anteriormente, o tijolo usado em lugar da comida 

metaforiza visualmente o aspecto abstrato da falta de “frescor” dos alimentos que se 

                                                             
10 Todas as imagens apresentadas ao longo da tese encontram-se ampliadas na seção “ANEXOS”. 
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anunciam como naturais, hipótese corroborada pela manchete da capa Misleading labels 

(Rótulos Enganosos). Pode-se dizer que, neste tipo de imagem, a metáfora visual é 

bastante evidente. Em muitos casos, porém, a metáfora que fundamenta a imagem não é 

tão óbvia, e seu desvelamento, mais complexo do que acabamos de descrever. 

A observação de que a produção de textos não verbais também pode ter uma 

base metafórica contribui para o pressuposto de um modo de pensar “metafórico”.  A 

presença constante de elementos visuais que remetem a uma linguagem metafórica, em 

capas da revista TIME, levou-nos a querer melhor compreender esse tipo de linguagem. 

 

Metáfora conceptual, metáfora visual e compreensão leitora 

   

A metáfora foi vista, por muito tempo, como sendo exclusiva do linguajar 

poético, opondo-se, radicalmente, à linguagem comum. Vários estudos, contudo, 

começaram a apontar para o fato de que ela povoa a linguagem cotidiana. A constatação 

de que a metáfora é um fenômeno bastante frequente em nosso dia a dia redirecionou as 

investigações no âmbito da linguagem figurada. 

Lakoff e Johnson (1980 [2002]) introduziram a teoria da metáfora conceptual 

(ainda sem este nome) em Metaphors we live by, traduzido como Metáforas da vida 

cotidiana. Com uma visão experiencialista, que a definia como representativa de 

processos cognitivos por meio dos quais as pessoas conceptualizam suas experiências, 

esses autores revolucionaram o conceito tradicional de metáfora. Um dos exemplos de 

metáfora conceptual tratados nesta obra é DISCUSSÃO É GUERRA. Para os autores, 

não apenas a nossa concepção de discussão, mas a nossa maneira de desenvolvê-la, 

fundamentam-se em nosso conhecimento e em nossa experiência de combate físico. Em 

suas palavras:  

As táticas de intimidação, de ameaça, de apelo à autoridade, etc., embora 

embutidas, talvez, em frases mais refinadas, estão tão presentes na discussão 

racional quanto na discussão cotidiana e na guerra. (LAKOFF & JOHNSON, 

(1980, [2002], p.138) 
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Lakoff e Johnson listam diversas instanciações linguísticas em que, em defesa de 

uma determinada argumentação, usamos recursos linguísticos que podem ter, por 

exemplo, a função de intimidar, ameaçar ou insultar. Em sua obra, os autores fornecem 

uma série de exemplos que justificam a natureza conceptual dessa e de outras metáforas. 

  Como se pode imaginar, o novo tratamento dado à metáfora mudou a sua 

trajetória. A descoberta de que ela não é, simplesmente, um recurso linguístico e a 

observação de sua alta frequência na linguagem diária conferiram-lhe status como 

objeto central de pesquisas diversas, especialmente de natureza cognitiva. Mesmo 

assim, a constatação de que a metáfora não é uma figura de linguagem, mas um modo 

de pensamento, não foi capaz de evitar que os estudos da linguagem continuassem 

centrados em manifestações verbais. Contudo, o fato de o discurso das mídias, no 

mundo contemporâneo, ter assumido modalidades frequentemente não verbais justifica 

a necessidade de investigação nessa área. Assim, propomos, como ponto de partida 

desta tese, uma análise dos mecanismos utilizados para a realização de metáforas 

visuais em capas da revista TIME e do modo como os sentidos por elas produzidos são 

percebidos pelos seus leitores. São foco de nossa observação os recursos visuais usados 

em equivalência à diversidade de relações metafóricas já consolidadas na linguagem 

verbal. Para a realização dessa etapa de trabalho, passamos da observação das capas 

escolhidas à busca do sentido por elas produzido. Propomos, então, uma articulação 

entre a teoria da metáfora conceptual (LAKOFF & JOHNSON, (1980, [2002]) e a 

teoria da metáfora visual (FORCEVILLE, 1996/2008 e ROSA LIDIA COIMBRA, 

2000) como suporte teórico de nossa pesquisa, no sentido de nos ajudar a melhor 

compreender o processo de produção da linguagem figurada empregada nessas capas.  

Para que se possa melhor compreender a interface entre metáfora conceptual e 

metáfora visual que nos propomos a realizar, recorremos à afirmação de Vereza (2010) 

de que a Teoria da Metáfora Conceptual resultou em um deslocamento teórico do lócus 

da metáfora: da instância da linguagem para a instância do pensamento. Isso fez com 

que a linguagem metafórica encontrada na linguagem verbal, do ponto de vista 

epistemológico, não passasse de instanciações de metáforas conceptuais subjacentes. 

Assim, o estudo das metáforas verbais estaria atrelado à procura das metáforas 

conceptuais que as licenciariam. No presente estudo partiremos da hipótese de que as 
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metáforas visuais seriam, do mesmo modo, licenciadas por metáforas conceptuais. Essa 

hipótese acarretaria uma outra hipótese, a de que, no processo de compreensão de 

metáforas visuais, assim como no de metáforas verbais, metáforas conceptuais seriam 

acionadas, mesmo que inconscientemente. 

Para averiguar essas hipóteses recorremos ao protocolo verbal tradicional, 

técnica de pensar alto individual, (ERICSSON e SIMON, 1984) e ao pensar alto em 

grupo, reinterpretação do protocolo verbal, (CAVALCANTI E ZANOTTO, 1997), 

como metodologias de geração de dados para a análise do processo de compreensão da 

linguagem figurada presente nos textos selecionados. 

 

Justificando a escolha do gênero  

 

 A opção pelo gênero “capa de revista” deve-se ao fato de ser esse um poderoso 

veículo de comunicação em que se verifica a unificação dos elementos que o compõem: 

texto verbal e texto visual. Nas palavras de Teixeira (2008, p.4): 

Uma superfície textual como a de uma capa de revista pode ser observada a 

partir das diferentes linguagens que a constituem, com suas particularidades 

indicando direções várias do sentido que são, em seguida, integradas numa 

interpretação que articule paralelismos de procedimentos e confira ao objeto 

um efeito de unidade. Pode, com outra base teórica, ser considerada já de 

partida uma unidade construída por uma estratégia enunciativa integradora 

que, ao mobilizar diferentes linguagens, potencializou e, ao mesmo tempo, 

diluiu o que cada código tem de particular, para permitir a manifestação de 

uma outra coisa, um texto verbo-visual em que os elementos se articulam 

segundo um ritmo, variações de tonicidade, gradações, etc. 

 

Para a execução de nosso projeto partimos do pressuposto de que a revista é um 

produto a ser consumido, sendo a capa seu rótulo ou embalagem, o que explica por que 

a composição da página introdutória demanda tanto empenho por parte da equipe de 

produção. Segundo Scalzo (2003): 

Uma boa revista precisa de uma capa que a ajude a conquistar leitores e os 

convença a levá-la para casa. Capa é feita para vender revista. Por isso, 
precisa ser o resumo irresistível de cada edição, uma espécie de vitrine para o 

deleite e a sedução do leitor (SCALZO, 2003, p.62, apud SILVA, 2008). 
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Os produtores das capas trabalham no sentido de tornar a TIME mais atraente e 

“consumível” e, para garantir a rentabilidade, utilizam a sedução indireta como recurso 

que gerencia o nível de atenção do leitor. Dentre os artifícios usados como estratégias 

de sedução observamos que, com frequência, recorrem ao emprego de linguagem não-

literal. O apelo à compra raramente se dá de forma direta, como acontece, 

pontualmente, na capa a seguir
11

: 

 

.   

Figura 2: Revista Time- 25 de junho de 2005 

 

Acreditamos que, dentre os recursos estéticos que mantêm a TIME 

“convidativa” e criam uma espécie de “identidade” entre ela e seu público, acabando 

por culminar em um processo de fidelização, está o emprego de linguagem metafórica. 

Por que despertam o interesse, esses recursos contribuem para o sentimento de que a 

aquisição da revista é uma necessidade. 

Segundo Hernandes (2006, p. 48): 

A atenção se relaciona ao desencadeamento de certas formas de curiosidade. 

Ao ter o interesse despertado, o sujeito passa a sentir uma falta, viver até 

mesmo uma insatisfação por não saber. Obter o saber por meio da unidade 

noticiosa é o valor que se passa a almejar. A passagem do não saber ao saber 

dá prazer ao sujeito, é uma de suas recompensas. 

                                                             
11 Texto traduzido: Eu escrevi a história de capa da TIME dessa semana sobre como o Twitter está 

mudando o modo como vivemos- e nos mostrando o futuro da inovação. Compre uma cópia!- Steven 

Johnson 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601090615,00.html
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As capas da revista TIME, assim como as de outras revistas do mesmo gênero, 

certamente obedecem a um projeto gráfico que estabelece, com alguma regularidade, 

regras para sua composição: estrutura monotemática composta por um elemento visual 

geralmente acompanhado de legendas e subtítulos, logotipo com espaço 

institucionalizado, extensão regular das manchetes, tipos e características de letras, 

distribuição de imagens etc. Ao realizar o processo de diagramação, a TIME adapta o 

projeto gráfico às características específicas de cada edição. Assim, as cópias estão 

atreladas ao conjunto de normas e recomendações que compõem o projeto gráfico e que 

orientam o processo de produção. Em seu processo de diagramação, a TIME, ao 

valorizar determinadas unidades em detrimento de outras, ainda que de forma velada, 

passa a conduzir a atenção do seu interlocutor. O fato de acreditarmos ser na forma de 

manipulação “atípica” das categorias que constituem o texto que a TIME capture seu 

leitor justifica a nossa opção por uma pesquisa que parte da análise de suas capas. 

Para a etapa de pesquisa realizada com grupos de alunos (eventos de pensar 

alto) avaliamos as revistas lançadas no período compreendido entre outubro de 1994 e 

dezembro de 2010. Buscamos edições cuja linguagem visual não se restringia ao 

significado literal, isto é, as que, a nosso ver, faziam uso de recursos de linguagem 

figurada. Ficamos com um total de cinco capas como material de base para a realização 

do primeiro estágio da pesquisa introspectiva, em que será verificado, em três 

modalidades de eventos de pensar alto (protocolos verbais), o suposto acionamento de 

metáforas conceptuais (diversificadas) durante o processo de leitura. Destacaremos uma 

das metáforas exploradas nesses eventos para realizar uma nova rodada
12

. 

Selecionaremos mais cinco capas, agora focadas em uma única metáfora. Ficaremos, 

então, com um total de dez capas a serem utilizadas. As outras capas que aparecerão ao 

longo da tese serão utilizadas para ilustrar questões específicas. 

 

 

 

                                                             
12 Nossa escolha será orientada pela metáfora que, a nosso ver, suscitar a discussão analiticamente mais 

rica entre os participantes dos grupos. 



  

23 

 

A investigação 

O corpus geral sobre o qual estão fundamentadas as análises realizadas neste 

trabalho é constituído a partir de dois corpora distintos e de dois diferentes 

procedimentos de coleta de dados. O corpus 1 inclui as capas de revistas selecionadas 

para a primeira fase de eventos de pensar alto (corpus 1A) e, para a segunda fase de 

eventos, com capas fundamentadas na metáfora de maior destaque na análise dos dados 

gerados a partir do corpus 1A (corpus 1B). O corpus 2 engloba as transcrições dos  

dados gerados em quatro diferentes momentos de eventos de pensar alto: pensar alto em 

grupo a partir de textos visuais (corpus 2A), pensar alto em grupo a partir de textos 

verbo visuais (corpus 2B), pensar alto individual a partir de textos verbo visuais 

(corpus 2C) e pensar alto em grupo a partir da análise dos dados gerados nos eventos 

que têm como base o corpus 1B  (corpus 2D). 

Estamos, assim, nos propondo a realizar uma análise do material que acabamos 

de descrever, partindo da concepção de que o conhecimento da linguagem, verbal ou 

visual, favorece o conhecimento do próprio homem e do mundo que o cerca. Com o 

objetivo de contribuir para o entendimento de diferentes usos e apropriações, buscamos 

analisar a produção e a compreensão da linguagem figurada dos textos verbo-visuais 

presentes nas capas de revistas selecionadas. Um dos aspectos que direcionam nossa 

pesquisa é o fato de acreditarmos que, por meio do estudo das linguagens, podemos 

buscar caminhos que contribuam para a formação de indivíduos que atuem de forma 

mais crítica na sociedade em que vivemos. No sentido de enfatizarmos a importância da 

formação leitora, destacamos Orlandi (2001, p. 9). Em suas palavras:  

É necessário problematizar as maneiras de ler, levar o sujeito falante ou o 

leitor a se colocarem sobre o que produzem e o que ouvem nas diferentes 

manifestações da linguagem. Perceber que não podemos não estar sujeitos à 

linguagem, a seus equívocos, sua opacidade. Saber que não há neutralidade 

nem mesmo no uso mais aparentemente cotidiano dos signos. A entrada no 

simbólico é irremediável e permanente: estamos comprometidos com os 

sentidos e o político. Não temos como não interpretar. 

 

Eis aí a razão principal por termos optado por desenvolver uma pesquisa que 

possa, esperamos, ser revertida positivamente para a vida cotidiana e, em especial, para 

abordagens pedagógicas. 
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Perguntas de pesquisa e organização de trabalho 

 

Partindo do pressuposto de que, assim como as metáforas linguísticas, as 

metáforas visuais são instanciações de metáforas conceptuais subjacentes, dentro da 

proposta aqui delineada, nossa pesquisa será norteada pelas seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

1-Assim como as metáforas linguísticas, as metáforas visuais têm uma base conceptual? 

 

2-Metáforas conceptuais são acionadas no processo de leitura de capas de revista 

estruturadas a partir de metáforas visuais?  

 

3-Até que ponto e de que forma o texto verbal apoia a interpretação de metáforas 

visuais em capas de revista?  

 

Não temos a pretensão de resolver essas questões de forma conclusiva e 

definitiva, mas sim, de explorá-las no processo de busca por respostas, com o apoio dos 

procedimentos metodológicos adotados e, a partir dos resultados e conclusões a que 

chegarmos, propor possíveis encaminhamentos e aplicações práticas para o contexto da 

pedagogia.  

Este trabalho será composto por cinco capítulos, a partir desta introdução. O 

capítulo 1 consistirá na apresentação da fundamentação teórica, apoiada em dois eixos: 

os estudos da metáfora de um modo geral e os da metáfora visual.  O primeiro eixo terá 

como foco a visão contemporânea da metáfora, de base sócio-cognitiva, formalizada 

mais sistematicamente em Lakoff e Johnson (1980, [2002]). O segundo eixo tratará da 

categorização da Metáfora Visual, segundo as abordagens de Charles Forceville 

(1996/2008) e Rosa Lidia Coimbra (2000). A fusão dessas duas abordagens resultará em 

um quadro de oito categorias de metáforas visuais que, sempre que possível, serão 

ilustradas por capas da revista TIME. No capítulo 2, apresentaremos o arcabouço 

metodológico de nosso estudo: trataremos da pesquisa interpretativista para, a seguir, 
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caracterizar os relatos verbais, segundo Ericsson & Simon (1984). Ainda no capítulo 3, 

descreveremos os nossos sujeitos de pesquisa e, na sequência, trataremos de nosso 

material de pesquisa. Apresentaremos o conjunto de capas selecionadas para a primeira 

etapa de eventos (corpus 1A), acompanhadas de nossa análise preliminar . O capítulo 3 

consistirá das transcrições e das análises dos protocolos verbais registrados em três 

momentos distintos de investigação. No capítulo 4, iremos explorar, mais 

detalhadamente, uma das metáforas que tenha, de alguma forma, se colocado em 

evidência nos eventos de pensar alto realizados no capítulo anterior. No capítulo 5, 

teceremos nossas considerações finais. 
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1- METÁFORA CONCEPTUAL E METÁFORA VISUAL: 

 NOVOS OLHARES 

 

O presente capítulo visa, inicialmente, traçar, um breve histórico da metáfora, 

acompanhando o seu percurso desde o momento em que, tradicionalmente, era 

concebida como figura meramente retórica, até chegarmos à visão contemporânea, 

segundo a qual, ela consiste em uma operação cognitiva fundamental. Os postulados 

teóricos aqui apresentados servirão de apoio para a compreensão de sua dimensão 

cognitiva e, consequentemente, para a análise das metáforas verbais e visuais presentes 

nos textos a serem trabalhados. A seguir, discorreremos sobre a metáfora visual focando 

em uma proposta de categorização segundo as teorias que consideramos de maior 

relevância para os estudos das metáforas visuais. 

 

1.1- A METÁFORA: DA LINGUAGEM AO PENSAMENTO  

 

A metáfora tem sido foco da atenção de estudiosos desde a antiguidade. O termo 

tem origem no grego metapherein, que significa “transferência” ou “transporte”. 

Etimologicamente, a palavra é formada por “meta”, que quer dizer “mudança”, e por 

pherein, que significa “carregar”. Assim, metáfora seria a transferência de sentido de 

uma coisa para outra. (SARDINHA, 2007, p. 22) 

A noção mais antiga de metáfora, no Ocidente, vem de Aristóteles, no século IV 

a.C.. Para o filósofo ela era um tipo de linguagem que se caracterizava pelo emprego 

incomum de termos em situações não-cotidianas. Em sua concepção, a metáfora era o 

uso do nome de uma coisa para designar outra. Em Arte Poética, o filósofo a define 

como: “A transposição do nome de uma coisa para outra, transposição do gênero para a 

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

(Arte Poética, III, IV, 7, p.182 apud SARDINHA, 2007: 20). 

Durante muito tempo, a metáfora, por afastar-se da objetividade e da razão, foi 

concebida como um desvio de linguagem que, acreditava-se, deveria servir ao propósito 
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de expressar direta e objetivamente a realidade. Indesejável nos discursos científicos e 

filosóficos, caracterizados pelo uso de linguagem literal e pela busca por verdades 

objetivas, a metáfora, na antiguidade clássica, era vista como uma operação típica da 

linguagem poética ou retórica. Segundo essa visão, ela teria as funções de “persuadir” e 

de “embelezar”.  

Durante uma longa fase, até meados do século XX, desconheceu-se o valor 

cognitivo da metáfora, considerada, então, como um simples fenômeno de linguagem. 

Nessa visão, era marcada a dicotomia entre ciência e poesia. Nas palavras de Zanotto et 

al ( 2002, p.11): 

Na tradição retórica, a metáfora era (e ainda é) considerada um fenômeno 

apenas de linguagem, ou seja, um ornamento linguístico, sem nenhum valor 

cognitivo, um desvio da linguagem usual e própria de linguagens especiais, 

como a poética e a persuasiva. Além disso, o uso da metáfora era visto como 

indesejável no discurso científico, que deveria se utilizar da linguagem literal, 

considerada, então, clara, precisa e determinada. Nessa visão, portanto, a 

ciência se fazia com a razão e o literal, enquanto a poesia se fazia com a 

imaginação e a metáfora.  

 

A visão de metáfora como fenômeno meramente linguístico está ancorada no 

“mito do objetivismo” (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]), que advogava em favor 

do uso da linguagem para acesso a verdades absolutas e incondicionais sobre o mundo. 

De acordo com o mito, a linguagem deveria espelhar a realidade tal como ela é, sendo, 

portanto, inapropriado o emprego da metáfora neste cenário.  

Muitos estudos dedicados à compreensão da metáfora contribuíram para mudar 

significativamente a sua história. Esses estudos cresceram especialmente após o 

positivismo-lógico. Inúmeras teorias surgiram desde então. Dentre elas, vale a pena 

mencionar o trabalho de I. A. Richards, teórico que criou vários termos usados até hoje 

para descrever aspectos da metáfora: Tópico (Topic) ou Teor (Tenor), Veículo (Vehicle) 

e Base (Ground), além do conceito de Tensão (Tension). Esses conceitos são centrais, 

ainda hoje, em importantes estudos sobre a figuratividade. (SARDINHA, 2007, p.27) 
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Também não podemos deixar de citar Max Black, que apresenta, em sua obra 

seminal, intitulada Models and Metaphor, três abordagens teóricas sobre a metáfora, 

conhecidas como teoria da substituição, teoria da comparação e teoria da interação. 

 Na teoria da substituição, criada a partir de Aristóteles, uma metáfora seria a 

substituição de um termo literal por outro figurado. Explicaria, por exemplo, a 

expressão “o homem é um lobo”, dizendo, simplesmente, que a metáfora toda é um 

substituto da expressão “o homem é feroz”.  

Para Vereza (2010): 

Uma das implicações do fato de se abordar a metáfora como “troca” de uma 

palavra por outra seria ver a figura como desvio do sentido correto, “próprio” 
de um termo. Como consequência, a metáfora passa a ser vista como um 

recurso supérfluo da linguagem, característico do discurso poético ou 

retórico, ambos não considerados usos “sérios” da linguagem, por não 

conterem sentidos “legítimos”. (VEREZA, 2010, p. 202) 

 

Essa é uma teoria de baixo teor explicativo, uma vez que usa, como justificativas 

para a troca, o desejo de ornamentar e a necessidade de criar termos novos. 

 Na teoria da comparação a metáfora é concebida como uma comparação 

implícita.  A compreensão da metáfora ocorre pela busca de similaridades entre os 

termos contrastados. Assim, para explicar a mesma metáfora “o homem é um lobo”, 

buscamos, entre as propriedades do homem, aquelas que são similares às do lobo. 

Para a teoria da interação, a metáfora possui um sentido novo produzido pela 

correspondência entre o tópico e o veículo. De acordo com essa teoria, é necessário que 

se crie similaridade para dar sentido à expressão linguística. No processo de interação, o 

domínio alvo passa a receber propriedades relativas ao domínio fonte e vice-versa, o 

que gera um sistema de relações – mapeamentos – que não existia anteriormente. Para 

que se dê o processo de conceptualização do domínio alvo, alguns aspectos do domínio 

fonte são ressaltados e outros, obscurecidos. A seleção desses aspectos resulta em um 

redimensionamento do conceito desse tópico.  Para Black “as supostas semelhanças 

entre os dois domínios seriam, de fato, construídas pela própria metáfora em vez de 

servirem de base para a criação desta”. (cf. BLACK, 1962, pp.38-9). 
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A teoria da interação ressalta o papel cognitivo da metáfora e surge a partir da 

segunda metade do século XX, quando os pressupostos cientifico-filosóficos do 

objetivismo começam a ser questionados. Há uma ruptura com a ideia de que as 

realidades objetivas possam ser acessadas sem o intermédio da linguagem e do falante. 

Esse rompimento abala o pressuposto de que nós podemos ter acesso a verdades 

absolutas e incondicionais sobre o mundo. Em outras palavras, é somente quando a 

realidade começa a ser percebida como fruto de uma construção social, que passamos a 

entender que a linguagem não mais representa a realidade, mas faz parte de sua 

formação. O repúdio à linguagem metafórica começa a se diluir a partir da constatação 

de que não existe uma linguagem objetiva e direta, que possa representar, 

fidedignamente a realidade, desencadeando a visão de que, muito mais do que 

descrever, as metáforas nos ajudam a construir a realidade social, por evidenciarem 

alguns aspectos dos fenômenos que visam retratar e por obscurecerem outros. 

Com a problematização do mito do objetivismo, a metáfora tornou-se objeto de 

estudo da ciência cognitiva, disciplina que, entre outros objetos, examina sistemas 

conceptuais e que, em um curto espaço de tempo, realizou importantes descobertas. Foi 

o estudo do que se pode conceber como “inconsciente cognitivo” que nos mostrou 

novos caminhos para que melhor pudéssemos entender a forma como pensamos. No 

entanto, foi somente a partir da formalização de uma teoria de base cognitivista bem 

mais sistemática, cujo núcleo estaria no conceito de metáfora conceptual, introduzido 

por Lakoff e Johnson (1980[2002]), que a metáfora adquiriu um estatuto de figura de 

pensamento e não só de linguagem (VEREZA, 2006). De acordo com essa teoria, o 

pensamento organizar-se-ia em torno de sistemas conceptuais que, por sua vez, estariam 

como que armazenados, principalmente, em nosso inconsciente cognitivo. A metáfora, 

dessa forma, teria o seu lócus no âmbito do nosso sistema conceptual. 

Para Lakoff e Johnson (1999, p. 13): 

O pensamento consciente é a ponta de um enorme iceberg. É um princípio 

básico entre os cientistas cognitivos que o pensamento inconsciente é 95 por 

cento de todo o pensamento – estimativa que pode estar abaixo dos números 

reais.  Além disso, os 95 por cento abaixo do nível de consciência modelam e 

estruturam todo o pensamento consciente. Se o inconsciente cognitivo não 
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estivesse realizando essa modelagem, poderia não haver pensamento 

consciente.13  

 

O caminho que iria, futuramente, levar à formalização de uma teoria cognitiva 

da metáfora foi aberto por Reddy (1979). Com sua proposta teórico-analítica sobre a 

“Metáfora do Canal”14,  o autor observou, através de um exame abrangente realizado a 

partir de um número significativo de enunciados na língua inglesa, que a forma como 

falamos sobre a comunicação poderia revelar a existência de um sistema conceptual 

subjacente. Reddy percebeu que os enunciados que usamos para fazer referência ao 

processo de comunicação podem estruturar a metáfora do canal, organizada em quatro 

categorias: 

(1) A linguagem funciona como um conduto, transferindo pensamentos 

corporeamente de uma pessoa para outra; 

(2) na fala e na escrita, as pessoas inserem nas palavras seus pensamentos e 

sentimentos; 

(3) as palavras realizam a transferência ao conter pensamentos e sentimentos e 

conduzí-los às outras pessoas; 

(4) ao ouvir e ler, as pessoas extraem das palavras os pensamentos e os sentimentos 

novamente. 

(REDDY, 1979, p. 290 apud Zanotto et al, 2000, p. 16) 

O modelo teórico de comunicação apresentado por Michael J. Reddy revela a 

crença de que as ideias estão, primariamente, contidas em nossas mentes para que 

possam ser transferidas para as palavras que usamos A lógica de seu arcabouço 

central é de que as palavras, vistas como recipientes, possuem “interior” e 

                                                             
13 Texto original: Conscious thought is the tip of an enormous iceberg. It is the rule of thumb among 

cognitive scientists that unconscious thought is 95 percent of all thought–and that may be a serious 
underestimate. Moreover, the 95 percent below the surface of conscious awareness shapes and 

structures all conscious thought. If the cognitive uncounscious were not there doing the shaping, there 

could be no conscious thought. 

14 Título original : ”The Conduit Metaphor” 
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“exterior”. Em seus „interiores‟ são depositados os pensamentos e sentimentos do 

falante, cabendo ao ouvinte extrair e absorver seus significados, operando uma 

“transfusão” de sentidos. Apesar do fato de a metáfora do canal revelar uma crença 

de comunicação sempre bem sucedida, que parte do pressuposto de que a 

comunicação humana alcança sempre a transferência física de pensamentos e 

sentimentos, o trabalho de Reddy é extremamente relevante no sentido de 

transcender a visão tradicional: a metáfora por ele estudada pertenceria a um frame 

conceptual, tendo inúmeras evidências na linguagem cotidiana sobre a comunicação. 

 Lakoff e Johnson (1980 [2002]) aprofundaram e sistematizaram, em um 

arcabouço teórico, as conclusões a que Reddy havia chegado. Os autores 

despontaram neste cenário pelo fato de apresentarem um redimensionamento da 

noção de metáfora, que extrapolava o âmbito linguístico e passava a considerar seu 

caráter conceptual. Para eles, metáforas são figuras de pensamento que acabam por 

dar origem às conhecidas figuras de linguagem, sendo, portanto, um recurso 

cognitivo e não meramente linguístico.  

 Sob essa nova ótica, a metáfora conceptual passaria a ser considerada a base não 

só da linguagem poética, mas também, da linguagem cotidiana. Conforme Vereza 

(2007, p.115): 

 A metáfora, nessa perspectiva, estaria situada em uma dimensão conceptual 

ou cognitiva, deixando de ser uma figura de linguagem para assumir o papel 

de figura de pensamento, em um processo por meio do qual as experiências 

são elaboradas cognitivamente a partir de outras já existentes no nível 

conceptual. 

 

A abordagem proposta no livro “Metáforas da Vida Cotidiana”15 veio, então, 

redirecionar a trajetória dos estudos da metáfora, sendo, com certeza, um divisor de 

águas em pesquisas envolvendo a figuratividade. Ao atribuir à metáfora estatuto 

cognitivo e até mesmo epistemológico, o linguista George Lakoff e o filósofo Mark L. 

Johnson abriram as portas para uma gama de investigações de naturezas diversas, 

fazendo de sua obra, um clássico. Partindo da análise de expressões linguísticas, os 

                                                             
15 Título original: “Metaphors we live by” 
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autores delineiam um sistema conceptual metafórico subjacente à linguagem. Nessa 

nova visão de linguagem metafórica não mais se sustentam algumas dicotomias tais 

como objetivo x subjetivo e corpo x mente. Neste último caso, Lakoff e Johnson 

sugerem que corpo e mente não são dissociáveis, uma vez que é justamente a associação 

entre eles que dá sentido ao mundo. O experiencialismo – alternativa defendida pelos 

autores – parte da desconstrução de tais dicotomias. A realidade não é nem 

completamente objetiva nem totalmente subjetiva; mente e corpo são inseparáveis: é 

nessa interação que o sentido se constrói. Segundo os autores, “nós compreendemos o 

mundo por meio de metáforas construídas com base em nossa experiência corporal. 

Nossa corporeidade e nossa mente interagem para dar sentido ao mundo.” (LAKOFF e 

JOHNSON, 1999, p.22). 

A Teoria da Metáfora Conceptual destacou-se, assim, por seu enorme teor 

elucidativo, o que foi, sem sombra de dúvida, um grande marco. Ela constitui uma 

redefinição da metáfora que, segundo Zanotto et al (2002), representou um novo 

paradigma nos estudos da metaforicidade. O que era para ser mais uma pesquisa restrita 

ao campo da linguagem figurada acabou por inaugurar inúmeras frentes de pesquisas. 

Para Vereza (2010): 

A abordagem da metáfora como figura do pensamento e não de linguagem a 

retira de sua “insignificância” conceptual: ela não é mais apenas um adorno 

supérfluo, mas um importante recurso cognitivo, usado não só para se 

"referir” a algo por meio de outro termo mais indireto, mas, de fato, construir 
esse algo cognitivamente, a partir da interação com um outro domínio da 

experiência. (VEREZA, 2010, p. 202)  

 

1.2-METÁFORA: COMUNHÃO ENTRE CORPO, PENSAMENTO E MUNDO  

 

A partir da Teoria da Metáfora Conceptual verificou-se que a metáfora é, antes 

de tudo, uma questão conceptual e, somente em decorrência disso, uma questão 

linguística. Os estudiosos da metáfora parecem, hoje, reconhecer que podemos aprender 

muito sobre as operações cognitivas a partir da observação de metáforas verbais. É 

amplamente legitimado o valor da Teoria da Metáfora Conceptual. Entretanto, ao 
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enfocarem a relação entre as metáforas conceptuais e nossas características físicas, 

Lakoff e Johnson deixam de ressaltar o caráter da variação cultural. Além disso, 

desconsiderando a língua em uso, os autores, para comprovarem sua teoria, usam 

exemplos fundamentados em sua intuição. 

Pesquisas mais recentes sobre a teoria da metáfora conceptual passaram a 

contestar a afirmação de que a metáfora está confinada a nossas mentes. Opositores a 

esse pressuposto, como Gibbs (1999), defendem uma abordagem sociocultural da 

cognição. Para o autor, os estudos da metáfora pecam pela não valorização do elemento 

cultural. Ele sugere que os linguistas cognitivos pensem na metáfora e sua relação com 

o pensamento em teias cognitivas que partam das mentes individuais para o mundo 

cultural, propondo que não haja uma distinção rígida entre metáfora cultural e metáfora 

conceptual.  Para ele: 

[...] importantes partes do pensamento metafórico e da linguagem tanto 

constituem o mundo cultural quanto são entidades mentais internalizadas em 

nossas cabeças. (GIBBS, 1999, p.146) 16 

 

A metáfora, nesta nova ótica, não pertenceria a cada um de nós, 

individualmente, mas faria parte de um “inconsciente cognitivo coletivo, mantendo uma 

relação de determinação mútua com a cultura e a língua”. (VEREZA, 2010, p.205). A 

contestação da hipótese de que a metáfora estaria “armazenada nas mentes individuais” 

não descaracteriza, contudo, a sua natureza cognitiva. Ao contrário disso, o pressuposto 

central que alicerça a Teoria da Metáfora Conceptual tem implicações significativas 

para os estudos de muitas disciplinas na área da cognição.  

É de fundamental importância para a metáfora, estudos que, além de valorizarem 

o seu caráter universal também levem em conta as suas particularidades culturais. Ao 

passo que os primeiros estudos na área de metáforas conceptuais restringiram-se à  

análise  daquilo que ocorre em nossas “mentes”, trabalhos mais recentes também levam 

em consideração parâmetros culturais. O trabalho de Zoltán Köveckses tem destaque 

nesta área pela investigação da relação entre metáfora e cultura, em estudos sobre a 

                                                             
16 Texto original: [...] important parts of metaphoric thought and language are as much part of the cultural 

world as they are internalized mental entities in our heads. 
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universalidade e a variação na conceptualização metafórica. Partindo de uma concepção 

de cultura como, principalmente, um conjunto de entendimentos de mundo, 

compartilhados, em que o papel da compreensão figurada emerge (KÖVECKSES, 

2005, p. 284)
17

, o autor discute muitas das relações complexas entre metáfora e cultura. 

Köveckses destaca “experiência corpórea” (“embodiment”), “experiência sócio-

cultural” (contexto) e “preferências e estilos cognitivos” como os três sistemas que 

determinariam a universalidade ou variação metafórica. Para o autor a metáfora é, 

inevitavelmente, conceptual, linguística, neural-corpórea e sócio-cultural, ao mesmo 

tempo. Ele observa, a partir da análise desses componentes, que algumas metáforas 

podem ser potencialmente universais ou variar de uma cultura para outra ou ainda, 

dentro de uma mesma cultura.
18

 (op.cit., p. 292-293). Köveckses afirma que as 

metáforas universais são, em particular, “simples” ou “primárias” e/ou “complexas”
19

, 

calcadas em experiências humanas fundamentais. Um dos exemplos trabalhados pelo 

autor é o do sentimento de RAIVA, que pode dar origem a metáforas potencialmente 

universais, uma vez que uma metáfora complexa como UMA PESSOA COM RAIVA É 

UM RECIPIENTE PRESSURIZADO está fundamentada em uma experiência 

fisiológica universal. Em contrapartida, descreve a metáfora FUMAÇA SAINDO 

PELOS OUVIDOS como um exemplo de variação metafórica uma vez que, segundo o 

autor, ela só pode ocorrer em culturas que colocam grande ênfase no calor ao 

conceptualizar a raiva.
 
Para ele, são as convenções culturais que determinam que 

culturas, de fato, produzem esse tipo de conceptualização da raiva.
20

 (KÖVECKSES, 

2005, p. 282).  

                                                             
17 Texto original: [...] if we think of culture as , in the main, a set of shared understandings of the world, 

the question of the role of figurative understanding in culture immediately arises. 

18 Texto original: […] a view of metaphor that can deal successfully both with the fact that some 

metaphors are potentially universal and the fact that some metaphors vary cross-culturally and within 

culture. […] Metaphor is inevitably conceptual, linguistic, neural-bodily, and social-cultural- all at 

the same time.[…]  

19 Essas noções serão desenvolvidas na próxima seção deste capítulo (1.3). 

20 Texto original: The kind of anger described by the phrase “smoke coming out of one‟s ears” can only 

occur in cultures that place a great deal of emphasis on heat in conceptualizing anger. Which of these 

cultures actually produce such extended forms of conceptualizing anger seems to be a matter of 

cultural conventions. 
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Assim como Köveckses, acreditamos que o assunto da universalidade e da 

variação na metáfora, nas línguas e culturas do mundo, e dentro de cada língua e 

cultura, talvez seja um dos mais complexos e desafiadores problemas no estudo da 

metáfora e no entendimento das culturas.
21

 (KÖVECKSES, 2005, p.294) 

O papel da cultura é, assim, determinante não só para trabalhos que investigam a 

variação intercultural da metáfora, como também para aqueles que examinam a sua 

variação intracultural. Aspectos culturais podem, então, nos dar indícios de como as 

metáforas conceptuais variam de cultura para cultura e se variam, ainda, dentro de uma 

mesma cultura. Nesse sentido, mais investigações como a de Zoltán Kövecses (2005) 

precisam ser realizadas a fim de que possamos, finalmente, compreender a forma como 

nossa cognição e nossas experiências socioculturais determinam a universalidade ou a 

variação metafórica. 

Mais de três décadas se passaram desde o lançamento de “Metáforas da Vida 

Cotidiana”. Muitos estudos foram realizados a partir da redefinição de metáfora que a 

obra propunha e, apesar do fato de o trabalho de Lakoff e Johnson ter sido alvo de 

críticas, não se pode negar sua contribuição para a consolidação da hipótese de natureza 

conceptual da metáfora. A afirmação de que ela consiste em um importante recurso 

cognitivo, fundamental para nossa compreensão e conceptualização do mundo, tem 

agora uma ampla aceitação. 

 Reconhecendo o caráter trifacetado da metáfora, os estudiosos agora, ao invés 

de descartarem sua natureza cognitiva, tentam articular suas dimensões linguística, 

(sócio)cognitiva e discursiva. Muitos estudos recentes estão alicerçados no tripé 

LÍNGUA - (SÓCIO)COGNIÇÃO - DISCURSO. Para Vereza (2010): 

A metáfora é de natureza tanto linguística quanto (sócio)cognitiva, e o 

discurso promove e possibilita essa articulação 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, entre outras formas de criação de sentidos. (VEREZA, 2010, 

p. 208)  

                                                             
21 Texto original: The issue of universality and variation in metaphor in the world‟s languages and 

cultures and within individual languages and cultures is perhaps one of the most complex and 

challenging problems in the study of metaphor and in the understanding of cultures. 
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Estudos das mais variadas naturezas têm sido realizados a partir de uma tentativa 

de se traçar uma interlocução entre as dimensões linguística, (sócio)cognitiva e 

discursiva da metáfora. Uma característica comum a todos é que eles partem da análise 

da língua em uso, com o trabalho do grupo Pragglejaz (2007) que, visando proporcionar 

aos pesquisadores uma ferramenta que pudesse ser aplicada, com flexibilidade, a 

diversos contextos de pesquisa, delineou um método para a identificação de palavras 

usadas metaforicamente no discurso (MIP). Para os autores, apesar de pesquisas 

fundamentadas em exemplos inventados e descontextualizados serem importantes para 

se estudar a estrutura e as funções da metáfora, elas não são o bastante. Em suas 

palavras:  

Fazer afirmações sobre a existência e a compreensão realista da linguagem 

metafórica demanda que os estudiosos da metáfora explorem  as metáforas 

“soltas”, da forma como falantes e escritores as produzem em contextos 

variados. (PRAGGLEJAZ GROUP, 2007, p. 1) 22 

 

Outros autores que também produziram pesquisas na área de identificação 

metafórica, realizadas a partir de usos autênticos da língua, foram Cameron (1999, 

2008) e Sardinha (2009), sendo o último o criador de uma metodologia para a 

identificação eletrônica de metáforas.  

Ressalta-se, também, a contribuição de Vereza (2007), que propõe a 

investigação do que denomina nicho metafórico, que enfoca o fenômeno da 

figuratividade como um recurso organizacional do discurso, em que redes de sentido 

são criadas com uma função argumentativa.  

No que concerne aos novos direcionamentos dos estudos da metáfora na vertente 

cognitiva e, apesar da relativização acerca de alguns de seus pressupostos, insistimos em 

afirmar que é inestimável o valor das contribuições que trouxeram. Seus fundamentos 

                                                             
22Texto original:  [...] making claims about the ubiquity and realistic understanding of metaphoric 

language demands that metaphor scholars explore “metaphor in the wild” as speakers and writers 

produce it in varying contexts.  
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revelam-se cruciais para que possamos, um dia, nos aproximar, ainda que um pouco 

mais, da compreensão desse mecanismo tão complexo que é a cognição. Para tal, não 

podemos descartar as considerações feitas, por cada um dos teóricos, ao longo do 

percurso: das considerações de Aristóteles aos pressupostos dos teóricos modernos, 

cada um deles contribuiu – ou tem contribuído – de maneira diversa. Conforme Vereza 

(2010): 

Recuperar a voz de Aristóteles, por exemplo, não é retroceder no tempo e nos 

avanços analíticos; voltar-se para o discurso não é esquecer os ganhos da 

teoria cognitiva, como, da mesma forma, abraçar a metáfora conceptual não 

implica rejeitar, necessariamente, a linguagem como espaço fundamental 
para a plena realização da figuratividade. (VEREZA, 2010, p.211) 

 

Contraditoriamente, apesar da visível ampliação dos estudos da metáfora, que 

vem sendo problematizada sob diversos ângulos, o conhecimento produzido, em 

especial nos últimos trinta anos, parece ainda estar restrito a uma área de estudos que, 

embora ampla, carece de transcender seus próprios muros. Prova disso é que as 

definições do termo em dicionários atuais conservam as noções vigentes há mais de dois 

milênios. 

Os dicionários mais conceituados da língua portuguesa não destacam as 

similaridades criadas pela metáfora. Não se evidencia o surgimento de um novo sentido 

a partir da correspondência entre os dois domínios e não se ressalta o processo de 

interação, em que o domínio alvo passa a receber propriedades relativas ao domínio 

fonte e vice-versa. Também não se menciona o fato de que, no novo sistema de relações 

que não existiam anteriormente, para que se dê o processo de conceptualização do 

domínio alvo, alguns aspectos do domínio fonte são destacados e outros, obscurecidos.  

No caso do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, que foi, durante muito 

tempo, o único grande dicionário de referência para normas linguísticas e lexicológicas 

de nossa língua, observa-se que a definição de “metáfora” não muda da primeira para a 

quinta edição. Nem mesmo os exemplos fornecidos foram trocados. Trinta e cinco anos 

se passaram – de 1975 a 2010 – sem que os pressupostos da Teoria da Metáfora 

Conceptual fossem incorporados à definição desse verbete. A descrição do termo, que é 

exatamente a mesma nas duas edições, é vaga ao indicar a transferência de uma palavra 
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para um âmbito semântico, que usualmente, não é o seu. O autor aponta, também, para 

uma relação de semelhança, que parece adequar-se à teoria da comparação. 

Metáfora [Do gr. metaphorá , pelo lat. metaphora .] S.f. Tropo que consiste 

na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do 

objeto que ela designa, e que se fundamenta numa relação de semelhança 

subentendida entre o sentido próprio e o figurado; translação. [ Por metáfora, 
chama-se raposa a uma pessoa astuta, ou se designa a juventude primavera 

da vida.] 

    

Muito parecida é a definição do dicionário Houaiss (1ª ed., 2001), um dos mais 

prestigiados (ao lado do Dicionário Aurélio) da língua portuguesa, que também destaca 

ambas a questão da transferência/transposição e a da semelhança, sem apontar, contudo, 

para o valor cognitivo da metáfora: 

Metáfora s.f. (s. XIV) EST LING RET designação de um objeto ou qualidade 
mediante uma palavra que designa outro objeto ou qualidade que tem com o 

primeiro uma relação de semelhança (p. ex., ele tem uma vontade de ferro 

para designar uma vontade forte, como o ferro) ETIM LAT  metaphorӑ,ӕ 

„metáfora‟, do gr. Metaphorӑ, ӑs „mudança, transposição‟, p. ext. em RET. 

Transposição do sentido próprio ao figurado, metáfora‟, do v. metaphérᴕ 

„transportar‟. 

 

Na definição acima, que também parece se enquadrar na teoria da comparação, 

o fato de a metáfora ter sido parafraseada parece não implicar perda de significado. Não 

se procura destacar que, no processo, um determinado aspecto foi ressaltado em 

detrimento de outro(s), o que pode nos levar a crer que trata-se de uma comparação 

entre dois domínios e não de uma demonstração da forma como um domínio pode ser 

compreendido a partir de outro. 

O uso popular
23

, bastante amplo e genérico, do termo “metáfora” faz parte do 

discurso de grande parte dos usuários de língua portuguesa. Este uso é bastante 

justificável para o contexto de suas relações cotidianas, uma vez que não se espera, aí, o 

domínio de noções sobre o arcabouço teórico-metodológico que situa a metáfora no 

patamar de recurso cognitivo. Não é, contudo, aceitável que, depois de a metáfora ter 

                                                             
23 Este uso faz parte de um discurso metalinguísitico, teoricamente não informado, de grande parte dos 

usuários, com certo grau de letramento, da língua portuguesa. (VEREZA, 2010, p. 200) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dicion%C3%A1rio_Aur%C3%A9lio
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sido problematizada sob os mais diversos ângulos, estudiosos da linguagem ainda 

desconsiderem os novos olhares sobre ela. A configuração do quadro que ora se 

apresenta leva-nos a questionar o que tem, de fato, sido feito no sentido de viabilizar 

que descobertas teóricas de peso sejam disseminadas entre estudiosos que, apesar de 

atuarem na área de linguagens, não são especialistas em metáforas. Parece-nos que, 

nessa área, os teóricos permanecem confinados a suas linhas de pesquisas, o que acaba 

por inviabilizar um intercâmbio de informações que, sem sombra de dúvida, traria 

benefícios para os estudos da linguagem, de um modo geral.  

A não migração, pelo menos em caráter sistemático, da teoria da metáfora 

conceptual para outras áreas pode também ser observada no ensino de línguas. Gil 

(2012), em um estudo sobre o trabalho pedagógico explícito sobre metáfora nos livros 

de língua portuguesa, selecionados no PNLD24 2011, para o ensino fundamental, 

constata a ausência de referências significativas à dimensão cognitiva da metáfora. Em 

sua pesquisa, a autora conclui que, nos livros examinados, a visão tradicional permeia o 

tratamento dado à metáfora, principalmente no que concerne a suas instanciações 

linguísticas: quase todos os exemplos são provenientes de gêneros literários.   

Não nos parece suficiente problematizar a discussão sobre a natureza da 

metáfora
– fenômeno da linguagem, do pensamento ou do discurso – se não 

intensificarmos o diálogo entre as diferentes áreas da linguagem, que poderiam 

contribuir significativamente com observações sobre o lócus da metáfora a partir da 

ótica de suas próprias áreas de estudos.  

Na próxima seção, apresentaremos a classificação e definição propostas por 

Lakoff e Johnson (1980[2002]) para os diferentes tipos de metáfora conceptual. Essa 

breve apresentação é necessária, uma vez que a terminologia proposta, acoplada aos 

conceitos a que se refere, será utilizada na análise de corpus. 

 

 

 

                                                             
24 Programa Nacional do Livro Didático, Ministério da Educação. Governo Federal.  
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1.3- METÁFORAS CONCEPTUAIS 

 

As metáforas conceptuais classificadas por Lakoff e Johnson (1980 [2002]) 

merecem ser apontadas: metáfora estrutural, que mapeia um domínio em termos de 

outro domínio; metáfora orientacional, que parte da nossa experiência física, 

principalmente em relação ao espaço, para definir conceitos abstratos e metáfora 

ontológica, que projeta características de entidade ou substância sobre algo que não tem 

essas características. Vamos, a seguir, enumerar e exemplificar brevemente esses tipos 

de metáforas conceptuais. 

 

1.3.1- Metáfora estrutural 

 

As metáforas estruturais são assim chamadas porque expressam “casos nos quais 

um conceito é estruturado metaforicamente em termos de outro.” (LAKOFF e 

JOHNSON, 1980 [2002], p. 79-80). Os autores listam diversas expressões linguísticas 

que refletem o uso da metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO como, por exemplo:  

 

 You are wasting my time (Você está desperdiçando meu tempo. / Você 

está me fazendo perder tempo.) 

 I don‟t have the time to give you (Não tenho tempo para te dar. / Não 

tenho tempo para você.) 

e justificam que  

pela forma de agirmos como se o tempo fosse um bem valioso – um recurso 

limitado, como o dinheiro – nós o concebemos dessa forma. Logo, 

compreendemos e experienciamos o tempo como algo que pode ser gasto, 

desperdiçado, orçado, bem ou mal investido, poupado ou liquidado. (p. 50-

51])  

 



  

41 

 

1.3.2- Metáfora ontológica 

Por meio da metáfora ontológica, somos capazes de compreender nossas 

experiências em termos de entidades e substâncias. Segundo Lakoff e Johnson (1980 

[2002]), as nossas experiências com objetos físicos (especialmente com nossos corpos) 

fornecem a base para uma variedade extremamente ampla de metáforas ontológicas, isto 

é, formas de conceber eventos, atividades, emoções, ideias etc. como entidades e 

substâncias. Os autores afirmam que, como no caso das metáforas orientacionais, a 

maioria dessas expressões não é sequer percebida como sendo metafórica, destacando 

que uma razão para isso é que as metáforas ontológicas servem a uma variedade 

limitada de objetivos – referir-se, quantificar etc. 

Lakoff e Johnson (1980[2002], p.79-80) demonstram como a metáfora a mente é 

uma entidade é desenvolvida em nossa cultura por meio de exemplos de metáforas mais 

restritas, como A MENTE É UMA MÁQUINA/ A MENTE É UM OBJETO 

QUEBRADIÇO, respectivamente:  

  He broke down (Ele pifou). 

 He cracked up (Ele se despedaçou. / Ele explodiu). 

 

Cada uma dessas metáforas seleciona aspectos diferentes e diferentes modos de 

considerar a mente. Conforme afirmam os autores,  

as metáforas ontológicas como essas são tão naturais e tão onipresentes em 

nosso pensamento que elas normalmente são consideradas como evidentes 

por si mesmas e descrições diretas de fenômenos mentais. O fato de serem 

metafóricas nunca ocorre à maioria das pessoas. (LAKOFF E JOHNSON 

(1980[2002, p.80]) 

 

As metáforas ontológicas são usadas na conceptualização de eventos, ações, 

atividades e estados. Eventos e ações são metaforicamente conceptualizados como 

objetos; atividades, como substâncias; estados, como recipientes (LAKOFF e 

JOHNSON, 1980 [2002], p. 83):  
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 evento (objeto recipiente):  Are you in the race on Sunday? (Você está na 

corrida de domingo?) 

 atividade (substância recipiente): In washing the window, I splashed 

water all over the floor. (No lavar a janela, respinguei água por todo o 

chão. / Ao lavar a janela, respinguei água por todo o chão.) 

 estado ( recipiente): He‟s in love (Ele está em estado de amor. / Ele está 

apaixonado.) 

Os autores concluem dizendo que a personificação é, pois, uma categoria geral 

que cobre uma enorme gama de metáforas, cada uma selecionando aspectos diferentes 

de uma pessoa ou modos diferentes de considerá-la. O que todas têm em comum é o 

fato de serem extensões de metáforas ontológicas, permitindo-nos dar sentido a 

fenômenos do mundo em termos humanos, termos esses que podemos entender com 

base em nossas próprias motivações, objetivos, ações e características (op. cit., p. 88-

89).  

 

1.3.3- Metáfora orientacional 

 

As metáforas orientacionais dão a um conceito uma orientação espacial como, por 

exemplo, feliz é para cima. O fato de o conceito de feliz ser orientado para cima leva a 

expressões como I‟m feeling up today (Estou me sentindo para cima hoje). Segundo 

Lakoff e Johnson (1980[2002], p.59) tais orientações metafóricas não são arbitrárias 

mas têm uma base na nossa experiência física e cultural. Seguem outros exemplos de 

metáfora orientacional apresentados pelos autores: 

 Bom é para cima; mau é para baixo 

Ex: He does high-quality work. (Ele faz um trabalho de alta qualidade.)  
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Base física para o bem-estar pessoal: felicidade, saúde, vida e controle – 

as coisas que especialmente caracterizam o que é bom para uma pessoa – 

são todos para cima. 

 Ter controle ou força é para cima; estar sujeito a controle ou força é 

para baixo 

I‟m on top of the situation. (Estou por cima nessa situação.)  

Base física: tamanho está ligado normalmente à força física e o vencedor 

numa luta está normalmente por cima. 

 

1.4- A METÁFORA VISUAL 

 

 

 A presente seção destina-se à discussão de como a metaforicidade presente em 

textos visuais tem sido tratada por Charles Forceville e Rosa Lídia Coimbra, dois 

especialistas em metáforas visuais. Verificaremos a forma como estes autores exploram 

os elementos contextuais internos que constroem o sentido de diferentes tipos de 

metáforas visuais para classificá-las. 

 

1.4.1- Pressupostos teóricos 

 

Autor de uma gama de importantes estudos sobre metáforas não verbais, Charles 

Forceville contribuiu significativamente para o desenvolvimento teórico do assunto. 

Não podemos, portanto, deixar de considerar a sua grande contribuição para a 

construção de uma Teoria da Metáfora Visual.  

Há quase três décadas, pesquisas vêm sendo realizadas nessa área. Contudo, em 

Pictorial Metaphor in Advertising (FORCEVILLE, 1996) e, mais tarde, em Metaphor 
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in pictures and multimodal representations (FORCEVILLE, 2008), Forceville, após 

citar estudos que considerava relevantes – Wollheim (1987) , Hausman (1989), 

Kennedy (1982), Johns (1984), Durand (1987), Forceville (1988), Whittock (1990)–, 

afirmava que não dispúnhamos de elementos teóricos e analíticos satisfatórios para 

desenvolver uma sólida Teoria da Metáfora Visual.  

Vimos que, com Metaphors we live by, (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]), o 

conceito de metáfora foi redimensionado, o que fez com que a mesma deixasse de ser 

vista como um fenômeno exclusivamente linguístico, para ser concebida como um 

fenômeno de natureza primordialmente conceptual. No entanto, apesar do pressuposto 

de que ela deve estar presente em outros modos de comunicação não-verbal, ainda é à 

linguagem verbal que se dedica a maior parte dos estudos da Teoria da Metáfora 

Conceptual. 

 De acordo com Forceville (2009, p. 20), apesar do fato de que Lakoff e Johnson 

(1980[2002], p.5), ao caracterizarem o processo metafórico como “entender e 

experimentar uma coisa em termos de outra”, claramente evitam as palavras “verbal” ou 

“linguística”, a validade das afirmações da Teoria da Metáfora Conceptual sobre a 

existência de metáforas conceptuais depende quase que exclusivamente de evidências 

provenientes da linguagem verbal (as chamadas expressões linguísticas metafóricas). 

Entretanto, segundo o autor, dado o caráter cognitivo da metáfora, é necessário 

considerá-la em outros modos de comunicação, ou seja, em outras formas semióticas de 

instanciação. 

De fato, cremos que a delimitação de pesquisas à esfera do verbal compromete, 

de algum modo, o pressuposto de Lakoff e Johnson de que pensamos metaforicamente, 

que seria o cerne da Teoria da Metáfora Conceptual. No intuito de reiterar a posição de 

Forceville em relação ao papel das metáforas não verbais na Teoria da Metáfora 

Conceptual, citamos o seguinte trecho: 

É uma deficiência da teoria da metáfora conceptual (TMC) que ela tenha, até 

aqui, amplamente ignorado metáforas não verbais. É necessário estudá-las para 

testar e refinar a TMC que, no momento, encontra-se tolhida pelo fato de que a 

maior parte das evidências que provaram a existência da metáfora conceptual 

vem, exclusivamente, da linguagem verbal. O exame de representações não-

verbais deve ajudar a substanciar (ou lançar dúvidas sobre) elementos do já 

extenso corpo de pesquisa baseado em   representações verbais da metáfora. 

Uma teoria da metáfora que visa ser completa não pode permitir-se ignorar 
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imagens e representações multimodais. (see also Johnson 2007). 

(FORCEVILLE, 2008, p. 462) 
25

  

 

Forceville (2009, p. 22) define modo como um sistema de sinais interpretável 

devido a um processo específico de percepção. Partindo-se dessa abordagem, que 

relaciona modos diferentes aos nossos cinco sentidos, teríamos os seguintes modos: o 

modo pictórico ou visual, o modo oral ou sônico, o modo olfativo, o modo gustativo e o 

modo tátil. Apesar de reconhecer a impossibilidade de se oferecer uma lista que dê 

conta de todos os modos existentes, o autor aponta para o fato de que os modos incluem, 

no mínimo, os seguintes sinais: sinais pictóricos, sinais escritos, sinais falados, gestos, 

sons, música, odores e toques. 

Para o autor (op. cit.), a metáfora monomodal prototípica é do tipo verbal, que, 

até recentemente, era idêntica à “metáfora”, simplesmente. Ele acrescenta que um tipo 

de metáfora monomodal que se tornou objeto de pesquisa é a metáfora visual ou 

pictórica, foco de nossa próxima seção. 

 

1.4.2—Tipos de metáforas visuais 

 

Forceville reconhece as metáforas pictóricas ou metáforas visuais como a mais 

estudada categoria de metáforas não verbais. Entretanto, destaca que um problema no 

processo de identificação de metáforas visuais é que não se pode contar com 

linearidade ou com “regras gramaticais”. Assim, a partir de uma adaptação da teoria 

da interação (BLACK, 1979), Forceville (2008, p. 463) propõe três perguntas que 

podem ajudar em sua identificação e categorização: 

 

 (1) Quais são seus dois domínios? 

 (2) Qual é o domínio alvo e qual é o domínio fonte? 

                                                             
25 Texto original: It is a shortcoming of conceptual metaphor theory (CMT), that it has hitherto largely 

ignored non-verbal metaphors. Studying them is necessary to test and refine CMT, which is currently 

hampered by the fact that most of the evidence adduced to prove the existence of conceptual metaphors 

comes from language alone. Examination of non-verbal representations should help further substantiate 

(or cast doubt upon) elements of the already extensive body of research based on verbal representations 

of metaphor. A theory of metaphor that aims at completeness cannot afford to ignore pictures and 

multimodal representations (se e also Johnson 2007). 
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 (3) Que característica ou conjunto de características devem ser mapeadas da 

fonte para o alvo? 

 

Coimbra (2000) destaca a importância de Forceville para o desenvolvimento das 

investigações na área de metáforas visuais. Segundo a autora ele foi “o principal 

impulsionador do estudo das metáforas pictóricas e verbo-pictóricas em texto 

publicitário”. Em sua proposta de classificação de metáforas visuais, Coimbra retoma 

algumas das categorias apresentadas por Forceville e propõe outras. A fusão das duas 

abordagens gera um quadro com um total de oito tipos de metáforas visuais. Utilizando 

as perguntas que Forceville propõe como ponto de partida para o processo de 

identificação, vamos, a seguir, apresentar quatro grupos, de acordo com a 

classificação de Forceville (1996, 2008), seguidos de mais quatro grupos propostos por 

Coimbra (2000). Tentaremos, quando possível, ilustrar as categorias descritas com 

capas da revista TIME.  

 

1.4.2.1-Metáforas contextuais 

 

De acordo com Forceville (2008, p. 465) “um objeto é metaforizado por causa 

do contexto em que é colocado”
26

 , o que, segundo o autor, significa que o fato de algo 

ser inserido em um contexto visual que não lhe é familiar acaba por remeter a alguma 

outra coisa e pode resultar em uma afirmação metafórica sobre uma coisa em termos de 

outra.  

 As metáforas contextuais são amplamente utilizadas pela revista TIME. Várias 

são as capas em que encontramos elementos que, em uma análise superficial, poderiam 

parecer-nos simplesmente “fora de contexto”. Entretanto, é justamente o fato de esses 

elementos serem “plantados” em contextos dos quais, normalmente, não fazem parte, 

que gera a metaforicidade. Somente graças ao contexto é que podemos inferir o domínio 

fonte, como podemos verificar na capa de 17 de abril de 2005. 

                                                             
26 Texto original: An object is metaphorized because of the visual context in which it is placed. 
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Figura 3- Revista Time- 17 de abril de 2005 

Texto verbal:  

Vanishing Ozone- The danger moves closer to home
27

 

 Texto visual: 

Domínio alvo - Desaparecimento da camada de ozônio 

Domínio fonte- O formato circular do “O” da palavra “Ozone” 

Características mapeadas- O formato do “O” que, vazado de forma irregular, com fundo 

negro, lembra um buraco, metaforiza o fim da camada de ozônio.  

 

Essa seria, a nosso ver, uma metáfora contextual, uma vez que o “buraco” é 

inserido em contexto inesperado, substituindo o “O” da palavra “ozone”. Outras 

características criam um contexto que contribui para o mapeamento entre domínio alvo 

e domínio fonte. A imagem do céu, ao fundo, gera um contexto visual que interage com 

o texto verbal. O texto verbal, por sua vez, apresenta outros artifícios de 

contextualização: o fato de a palavra “camada” (layer) ter sido omitida talvez se deva à 

associação quase automática que se faz entre os termos ozônio e camada. Além disso, 

vanishing (que está sumindo) remete-nos imediatamente ao problema do 

desaparecimento da camada de ozônio. Em outras palavras, é precisamente o nosso 

conhecimento compartilhado sobre o problema criado pelo aquecimento global que nos 

faz compreender vanishing ozone como a camada de ozônio que está desaparecendo, o 

que nos faz descartar outras hipóteses para a interpretação do texto visual. 

                                                             
27 Texto traduzido: O ozônio que desaparece- O perigo aproxima-se de casa. 

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19920217,00.html
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1.4.2.2- Metáforas Híbridas 

 

Para Forceville (2008, p. 466), em uma metáfora híbrida, “dois objetos, 

normalmente entidades distintas, são fundidos em uma única gestalt.” 
28

 As metáforas 

híbridas acabam por retratar entidades que não existem no contexto em que são 

representadas.  A revista TIME recorre, pouquíssimas vezes, ao uso desse tipo de 

metáforas, como acontece na edição de 14 de fevereiro de 1994. 

 
Figura 4- Revista Time- 14 de fevereiro de 1994 

Texto verbal:  

Are Men Really that bad?
29

 

Texto visual: 

Domínio alvo: Aspectos negativos do comportamento masculino. 

Domínio fonte: Cabeça de porco+ corpo de homem 

Característica mapeada: A “sujeira” do comportamento masculino 

 

Na edição de 14 de fevereiro de 1994, aspectos negativos da personalidade 

masculina são metaforizados pela associação que fazemos entre o porco e a sujeira. O 

porco, por eliminar um cheiro forte e alimentar-se de “lavagem”, é considerado, em 

algumas culturas, o mais sujo de todos os animais. Nessa capa, uma figura com “cabeça 

de porco e corpo de homem” é usada para ilustrar a matéria que aborda os aspectos 

                                                             
28 Texto original: Two objects that are normally distinct entities are physically merged into a single gestalt. 

 
29 Texto traduzido: Os Homens são Realmente Maus Assim? 

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19940214,00.html
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negativos da personalidade masculina. O gênero textual determina que essa figura 

híbrida homem-animal deve ser entendida metaforicamente (o que, provavelmente, não 

aconteceria, por exemplo, no contexto de uma fábula). As duas entidades foram 

fisicamente fundidas: o ser está vestido como humano, tem mão de humano, tem 

postura humana, mas tem cabeça de animal. 

O trecho que se segue, retirado do artigo ilustrado pela capa em foco, reforça o 

tipo de relação que se pretende estabelecer por meio da hibridização do homem e do 

porco: 

 

―Os homens são animais – não me importa o que estejam fazendo no momento –, 

que estão pensando nisso e o farão quando tiverem a chance‖. 30 

 

A ligação é bastante forte na cultura ocidental, em que o senso comum, muitas 

vezes inconsciente, sugere que os homens, ao contrário das mulheres, não são 

merecedores de confiança. Tal visão é traduzida, em algumas línguas, por expressões 

que claramente revelam a associação que se estabelece entre o homem e o animal como, 

por exemplo, pela expressão “porco chauvinista”. 

 

1.4.2.3-Símiles 

 

Na modalidade verbal, a natureza metafórica das símiles se dá por meio de 

determinados elementos linguísticos. O “como” é um exemplo típico. O equivalente 

visual nomeado símile por Forceville (1996, p. 136-45) sugere a metáfora “ver o A 

como o B” de forma menos explícita, em que uma entidade é posicionada ao lado de 

outra e a comparação entre elas é sugerida pelo elo comparativo “como”.   

Segundo Forceville (2008, p. 467):  

                                                             
30 Texto original: Men are animals –I don't care  if they're not doing  anything at the moment – they're 

thinking about it and they will when they have  the chance”. 

  Fonte: http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,980115,00.html 
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Dois objetos são representados por completo de tal forma que pareçam 

semelhantes.  As técnicas disponíveis para induzir a semelhança são muitas: 
semelhança na forma, na posição, na cor, na iluminação, na função e outros. 31 

 

Um exemplo de símile visual utilizado por Forceville em Metaphor in pictures 

and multimodal representations (FORCEVILLE, 2008, p. 468) é a propaganda em que 

um celular da marca NOKIA é comparado a um palito de fósforo, sendo o tamanho 

reduzido e o “brilhantismo” as características mapeadas: 

 

 

 

Figura 5 

 

 Nas capas analisadas só foi encontrado um exemplo do que, de acordo com a 

categorização de Forceville, poderia ser compreendido como símile: na edição de 13 de 

janeiro de 2003, em que os dois domínios (homem e arma nuclear) estão representados 

lado a lado.                                    

  

                                                             
31 Texto original: Two objects are represented in their entirety in such a way that they are made to look 

similar. The techniques available to cue this similarity are manifold: similarity in form, position, color, 

lighting, function, and so on. 
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Figura 6- Revista Time- 13 de janeiro de 2003 

Texto verbal: The bigger threat? North Korea‟s dictator is a nuclear menace. Why He 

may be more dangerous than Saddam.
32

 

 

Texto visual: 

Domínio alvo: King John II, ditador da Coreia do Norte 

Domínio fonte: Armas nucleares 

Características mapeadas: Força e poder de destruição 

 

A tentativa desta capa é de levar o leitor a ver uma coisa em termos de outra – o 

ditador coreano como uma ameaça nuclear.  Ao colocar King John II ao lado de 

foguetes destacam-se sua força e poder de destruição. A imagem também tem uma 

natureza metonímica uma vez que os foguetes e King John II representam a guerra.  Ao 

afirmar que “O ditador da Coreia do Norte é uma ameaça nuclear”, o autor do texto 

verbal  literaliza a metáfora visual. 

 

 

 

                                                             
32 Texto traduzido: A ameaça maior? O ditador da Coreia do Norte é uma ameaça nuclear. Por que ele 

pode ser mais perigoso do que Saddam. 
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1.4.2.4- Metáforas integradas 

 Segundo Forceville, (2008, p. 468) “um fenômeno experimentado como um 

objeto único ou gestalt é representado em sua completude de tal modo que se assemelha 

a outro objeto ou gestalt, sem que haja pistas contextuais”.
33

 As metáforas integradas 

são inspiradas na pesquisa de Van Rompay, que estuda o design dos produtos e enfatiza 

que “os produtos não são objetos simplesmente „práticos‟ ou „convenientes‟ mas 

também uma fonte de experiência prazerosa e significativa” (VAN ROMPAY, 2005, p. 

16, apud Forceville, 2008, p.468). Ele alega que os seres humanos têm preferências 

(possivelmente universais) por certos designs em detrimento de outros, devido ao 

conhecimento incorporado que têm dos produtos em questão. Forceville acrescenta que 

essa visão é possivelmente derivada de Lakoff e Johnson (1980 [2002]) e afirma que, 

em alguns casos, isso leva o design de um produto a fortemente evocar algo diferente, 

isto é, o design constitui a metáfora.  

Como não pudemos identificar, nos textos analisados, metáforas do tipo 

integradas, inferimos que, usualmente, as capas de revista não lançam mão desse 

recurso para veicular seus conteúdos. Na verdade, metáforas integradas são muito 

comuns no gênero propaganda, em que a forma é explorada na divulgação de produtos. 

Um exemplo disso é a imagem, apresentada por Forceville (2008, p. 468): uma máquina 

de café que lembra a postura de uma pessoa em posição de servir, possivelmente 

segurando uma bandeja com duas xícaras. Aqui, ambos, alvo e fonte, são percebidos 

em uma única gestalt. A imagem da cafeteira foi manipulada de tal forma que evoca 

em nós, observadores, uma segunda experiência, nesse caso, a de “servir”.  

 

                                                             
33 Texto original: Integrated metaphor, investigated by Van Rompany(2005): a phenomenon experienced as 

a unified object or gestalt is represented in its entirety in such a manner that it resembles another object or 

gestalt even without contextual cues.  
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Figura 7 

 

Vimos, até aqui, algumas das contribuições de Charles Forceville para os 

estudos das Metáforas Visuais. Também outros autores vêm trabalhando no sentido de 

elaborar propostas práticas para classificação deste tipo de metáforas. A investigação de 

Coimbra (2000), por exemplo, é bastante relevante, não só por reforçar algumas das 

categorias apresentadas por Charles Forceville (2008) mas também por sugerir a 

ampliação do quadro de metáforas visuais elaborado pelo autor. 

Em sua proposta de classificação, Coimbra (2000) aponta a fusão como um dos 

processos de geração de metáforas visuais. Essas correspondem às metáforas híbridas 

de Forceville (2008) já que, segundo a autora, se tratam de “metáforas pictóricas com 

dois elementos pictóricos presentes, uma vez que partes do elemento do domínio fonte e 

partes do elemento do domínio alvo dão origem a um fenônemo de hibridismo visual”.  

(COIMBRA, 2000, p.246) 

Outra categoria que compõe a classificação da autora é o contexto, que seria 

equivalente à categoria contextual, de Charles Forceville. Também para ela, o processo 

se dá quando “o elemento do domínio fonte pretendido, não estando presente na 

imagem, é inequivocamente sugerido pelo contexto pictórico em que o elemento do 

domínio alvo surge inserido e que não é aquele em que usualmente estamos habituados 

a vê-lo”. (COIMBRA, 2000, p. 246). 

A categoria comparação, também proposta por Coimbra (ibid.), corresponde à 

categoria símile de Forceville (2008). Para a autora, “na comparação pictórica, os dois 

elementos, o do domínio fonte e o do domínio alvo, não surgem unidos, mas não 

deixam de apresentar um confronto figurado pelo efeito surpresa da sua colocação 
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dentro do mesmo objeto comunicativo que é o anúncio publicitário.”(COIMBRA, 2000, 

p.249) 

Além de apresentar os três grupos anteriores que, como demonstramos, 

coincidem com a classificação de Charles Forceville, Coimbra (2000) relaciona como 

tipos de metáforas visuais a distorção, a sobreposição, o ângulo e o alinhamento. 

Essas categorias, designadas por termos auto-explicativos, são brevemente descritas a 

seguir e, quando possível, ilustradas por capas da revista TIME. 

 

1.4.2.5- Distorção  

 

Para Coimbra(2000) a distorção surge de processos de manuseio digital de 

imagens. Em suas palavras: 

As modernas técnicas de manipulação de imagens digitalizadas facilitaram a 

criação de objetos visuais inexistentes na realidade, partindo da distorção de 

um objeto e aproximando-o das formas de outro. Os dois objetos são, assim, 

apercebidos simultaneamente, numa amálgama pictórica. (COIMBRA, 2000, 

p.247) 

 
             
   

 

 
Figura 8- Revista Time- 31 de outubro de 2005 

 
PHOTO ILLUSTRATION / PHOTOS BY GETTY IMAGES 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601051031,00.html
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Texto verbal:  

The great retirement ripoff. Millions of Americans who think they will retire with 

benefits are in for a nasty surprise. How corporations are picking people‟s pockets – 

with the help of Congress.
34

 

Texto visual: 

Domínio alvo: Aposentadoria 

Domínio fonte: Distorção na caracterização das notas de dólar  

Características mapeadas: Distanciamento entre o sujeito da imagem e o pagamento da 

aposentadoria 

 

Para retratar as perdas salariais que devem acontecer com a aposentadoria, na 

capa de 31 de outubro de 2005, os produtores recorrem a uma distorção na imagem de 

duas notas de dólar que, em função de seu formato e posicionamento na composição da 

capa passam a sugerir figuras de pássaros. Esta parece ter sido uma tentativa de se 

associar a transitoriedade da passagem dos pássaros à possibilidade, para os americanos, 

de que os benefícios de sua aposentadoria “escapem” de suas mãos. 

 

1.4.2.6- Sobreposição 

 

Esta é para Coimbra (2000) a categoria de metáforas em que um elemento visual 

é colocado “sobre” outro elemento visual. Nas capas analisadas em nosso corpus 

observamos que, não raramente, o processo de metaforização se dava por algum tipo de 

sobreposição dos dois domínios e se encaixava na categoria sobreposição, assim 

descrita por Coimbra: 

Outra categoria, que aqui designaremos por sobreposição, apresenta os dois 

elementos do confronto metafórico sem os fundir, sem utilizar o contexto 

                                                             
34 Texto traduzido: O grande corte na aposentadoria. Milhões de americanos que pensam que irão se 

aposentar com benefícios podem ter uma surpresa desagradável. Como as corporações estão 

metendo a mão nos bolsos das pessoas- com a ajuda do Congresso. 
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nem distorção de imagem, mas sobrepondo-os num ângulo estratégico de 

modo a criar uma ligação evidente entre os dois e, tal como nos casos 
anteriores, uma nova realidade num espaço conceptual 

amálgama.(COIMBRA, 2000, p.248) 

 

                                                                 

 

                                        Figura9- Revista Time- 16 de junho de 2008 

 

 

Texto verbal:  

The Military‟s Secret Weapon. For the first time in history, thousands of troops are   

being given antidepressant drugs to deal with battlefield stress. Is this any way to fight 

a war?
35

 

Texto visual: 

Domínio alvo: O uso de antidepressivos pelos militares 

Domínio fonte: A imagem de uma pílula tem, em uma metade, a identificação de prozac 

e, na outra, estamparia de padrão militar 

Características mapeadas: O uso de algumas drogas como armas no combate à 

depressão 

 

                                                             
35 Texto traduzido: A Arma secreta dos militares. Pela primeira vez na história, milhares de tropas têm 

recebido drogas antidepressivas para lidarem com o estresse do campo de batalha. Isso é forma de se 

lutar uma guerra? 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601080616,00.html
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 Em 16 de junho de 2008 a estampa de guerra, sobreposta à parte de um 

comprimido de Prozac, retrata a utilização desse medicamento para combater os 

sintomas de depressão de quem está no campo de batalha. 

 

1.4.2.7- Ângulo  

Para Coimbra (2000) a variação na posição através da qual um determinado 

elemento é geralmente abordado dá origem à categoria ângulo: 

Outra possibilidade consiste em apresentar o objeto de um dos domínios num 

posicionamento que faz evocar o objeto do outro domínio. O ângulo sobre o 

qual ele nos é apresentado não é aquele em que normalmente o estamos 

habituados a ver fotografado. (COIMBRA, 2000, p.248) 

 

 

 

Não encontramos, nas capas da revista TIME, exemplos de metáforas visuais 

que se encaixassem na categoria ângulo, ilustrada, a seguir, com a imagem usada por 

Coimbra (2000, p.248). No exemplo, a figura de celular após um giro de 90° lembra a 

de uma pistola. O anúncio pretendia abordar os celulares como poderosas armas de 

comunicação. 

 

 

 

Figura 10 
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1.4.2.8-  Alinhamento  

 

De acordo com Coimbra (2000) o alinhamento ocorre quando a sequência de 

determinados elementos acaba por delinear o contorno de outro elemento. Para a autora: 

Ainda dentro das metáforas pictóricas, encontramos a categoria que 

designamos por alinhamento, já que, nestes casos, diversos objetos de um dos 

domínios se encontram alinhados na imagem, permitindo uma leitura que 

evoca o outro domínio. Estes elementos funcionam como a face material de 

um signo icónico, desenhando, no suporte físico, o elemento evocado, cujo 

significado se vai juntar ao dos elementos anteriores, na criação, mais uma 

vez, de um espaço amálgama.(COIMBRA, 2000, p.249) 

 

   

 

   

 
 

                                        Figura 11- Revista Time- 02 de novembro de 2009 

Texto verbal: 

 Why California Is Still America´s Future. And that´s a good thing too.
36

 

Texto visual: 

Domínio alvo: A promissora Califórnia  

Domínio fonte: Mapa da Califórnia preenchido pelas imagens de diversas atividades 

desenvolvidas no estado 

Características mapeadas: O estado da Califórnia é constituído por suas riquezas 

 

                                                             
36 Texto traduzido: Por que a Califórnia Ainda é o Futuro da América. E isso também é uma boa coisa. 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601091102,00.html
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O estado da Califórnia é descrito, pelo autor do artigo, como o mais 

diversificado da América em matéria de possibilidades para o futuro. Tal diversidade foi 

retratada na imagem pelo alinhamento de diferentes tipos de “riquezas” deste estado. O 

posicionamento destes elementos evoca a leitura da imagem como a de um estado 

promissor. 

 

1.5- METÁFORA CONCEPTUAL E METÁFORA VISUAL: EM DIREÇÃO A UM 

DIÁLOGO 

 

Como pudemos observar, existem trabalhos que esboçam categorizações de 

metáforas visuais. Apesar do fato de que esses trabalhos se complementam, nenhum 

deles está plenamente configurado. Em virtude do quadro atual, não dispomos, ainda, de 

um arcabouço teórico e analítico ao qual pudéssemos nos referir como a Teoria da 

Metáfora Visual. O que também contribui para a inexistência de uma teoria bem 

fundamentada e epistemologicamente sólida é o fato de que, apesar de serem feitas 

referências ao trabalho de Lakoff e Johnson, ainda não se observam, por parte dos 

estudiosos da metáfora visual, tentativas sistemáticas de articulação com a Teoria da 

Metáfora Conceptual, o que fica muito evidente nas descrições das categorias propostas 

por Forceville (1996/2008) e Coimbra (2000). Os autores, em suas respectivas 

categorizações, não procuram, em momento algum, identificar as metáforas conceptuais 

subjacentes às imagens analisadas e verificar as suas implicações cognitivo-

pragmáticas.  

A partir de nossa crença na possibilidade – e na necessidade- de um diálogo 

entre essas duas áreas, descreveremos, no próximo capítulo, a metodologia escolhida 

para, com base em uma proposta de articulação entre os pressupostos da Teoria da 

metáfora Conceptual e os fundamentos das teorias abordagens de Charles Forceville e 

Rosa Lídia Coimbra, orientar a análise de nossos dados (textos visuais e protocolos 

verbais).   
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2- METODOLOGIA 

 

  A proposta de articulação entre as teorias de que tratamos no capítulo anterior 

tem, como hipótese norteadora, o acionamento de metáforas conceptuais a partir da 

leitura de textos visuais. Para a execução da pesquisa, buscamos uma metodologia que, 

por um lado, nos permitisse explorar essa hipótese, a partir de procedimentos que 

tivessem como foco a compreensão de metáforas visuais, e, por outro, contextualizasse 

a investigação no âmbito pedagógico. Descrever tais procedimentos representa o 

objetivo deste capítulo. 

 

2.1- INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Como vimos anteriormente, diversos caminhos surgiram para a investigação da 

metáfora a partir da nova dimensão epistemológica que ganhou, como resultado da 

abordagem proposta por Lakoff e Johnson (1980, [2002]). Agora, a metáfora, nas 

palavras de Zanotto (1995, p. 243), “[...] não é mais considerada um simples ornamento 

linguístico ou uma mera figura de linguagem, mas um processo cognitivo que tem um 

papel heurístico nas mudanças conceituais [...]” 

Abre-se, então, um leque de opções para a análise de aspectos relacionados a sua 

dimensão cognitiva. Em se tratando de um estudo cuja hipótese central está calcada na 

investigação de metáforas visuais de base conceptual, buscamos uma metodologia de 

geração de dados que nos permitisse, de alguma forma, a observação de processos 

cognitivos durante a atividade de leitura. No sentido de respaldar a hipótese central da 

pesquisa, partimos para a investigação, com grupos de alunos, do suposto acionamento 

de metáforas conceptuais durante a leitura do conjunto de capas selecionadas.  

 A nossa intenção seria buscar elementos empíricos que pudessem, a partir de 

nossa interpretação, validar – ou não – nossa hipótese de pesquisa. Procuramos, então, 

procedimentos que viabilizassem o acesso, ainda que inevitavelmente limitado, aos 

processos de raciocínio dos participantes durante a leitura. 
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2.2- PESQUISA INTERPRETATIVISTA  

 

 

O termo "interpretativismo" abrange um conjunto de métodos e práticas típicos da 

pesquisa qualitativa. O que esses métodos e práticas têm em comum é, basicamente, o 

fato de acatarem a existência do pesquisador como parte do cenário de pesquisa.  

Às pesquisas de caráter interpretativista interessa o detalhamento de uma situação 

específica. Não se deve generalizar seus resultados, uma vez que os mesmos serão 

sempre parciais, na medida em que refletirão uma  forma particular de  interpretação de 

um fenômeno investigado em um contexto específico de pesquisa. Focadas em 

processos e significados, e não em quantificação, às pesquisas que se inserem nessa 

categoria importa a natureza sócio-histórica do contexto social. Em outras palavras, 

desenvolver estudos interpretativistas é aprender a lidar com o caráter sócio-histórico da 

pesquisa para selecionar a melhor forma de tratar um determinado fenômeno que, 

investigado dentro de seu contexto natural, será compreendido segundo os significados 

que, supostamente, lhes são atribuídos. 

Nas décadas de 1980 e 1990 a pesquisa qualitativa começou a integrar a vida 

cotidiana da escola (DENZIN & LINCOLN, 2005). Essa linha de pesquisa se insere no 

conjunto dos estudos interpretativistas que exploram a ideia de que os fenômenos do 

mundo estão ligados às práticas sociais dos indivíduos e aos significados que delas 

surgem. Esse tipo de investigação pode gerar dados que permitam ao professor, na 

qualidade de pesquisador, avaliar diferentes aspectos inerentes ao cenário de sua própria 

sala de aula e, se for o caso, rever suas práticas. Nas palavras de Bortoni-Ricardo:  

O docente que consegue associar o trabalho de pesquisa a seu fazer 

pedagógico, tornando-se um professor pesquisador, pode aperfeiçoar-se 

profissionalmente, desenvolvendo uma melhor compreensão de suas ações 
como mediador de conhecimentos e de seu processo interacional com os 

educandos (BORTONI-RICARDO, 2008, p. 32, 33) 

 

 Na concepção de sala de aula como um fenômeno social e ideologicamente 

constituído que adotamos, não cabe qualquer perspectiva de pesquisa que não seja 

interpretativa, dado o apreço à subjetividade social do pesquisador e dos pesquisados, 

além da renúncia a uma postura objetiva e neutra. 
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 Todo trabalho interpretativista deve ser orientado por perguntas de pesquisa, uma 

vez que, segundo Bortoni-Ricardo (2008, p.73), entrar em campo sem perguntas 

exploratórias previamente definidas compromete a capacidade de observação do 

pesquisador, pois, nas palavras da autora “quem não sabe o que procura não o percebe 

quando o encontra...” 

Sendo assim, decidimos pelo interpretativismo como caminho de busca de 

soluções para nossas, já mencionadas, perguntas de pesquisa: 

 

 1-Assim como as metáforas linguísticas, as metáforas visuais têm uma base 

conceptual? 

 2-Metáforas conceptuais são acionadas no processo de leitura de capas de 

revista estruturadas a partir de metáforas visuais?  

 3-Até que ponto e de que forma o texto verbal apoia a interpretação de 

metáforas visuais em capas de revista?  

 

Dentre as práticas interpretativas mais conhecidas estão o estudo de caso, a 

entrevista, os relatos, as análise de textos e a introspecção sendo, essa última, objeto de 

descrição das seções que se seguem. 

 

2.2.1 Introspecção e relatos verbais 

 

A base da metodologia utilizada na fase de pesquisa de campo do presente 

trabalho constitui-se, em linhas gerais, na utilização da introspecção para a análise dos 

processos de raciocínio em observação da atividade de leitura. Faerch e Kasper (1987, 

p. 9), citando Ericsson e Simon (1984, p. 48) e Börsh (1996ª), afirmam que, apesar de o 

uso da introspecção ter sido tabu metodológico durante a era do behaviourismo, a 

mudança de paradigma para o cognitivismo renovou o interesse por procedimentos 

alternativos.  Surgiram, assim, vários métodos que vieram para substituir, ou mesmo 

complementar, aqueles que já existiam, dentre eles, o relato verbal, amplamente 

utilizado como instrumento de geração de dados em pesquisa introspectiva. Cohen 



  

63 

 

(1992, p. 3) aponta para um “aumento no emprego do relato verbal como um método de 

coleta de dados na descrição dos processos cognitivos.” Afirma, ainda, que “os relatos 

verbais ganharam popularidade como um método alternativo – e talvez mais eficaz do 

que os outros – de se obter evidência empírica das estratégias do aprendiz.” 

Há, contudo, controvérsias acerca da aplicação dos métodos de relato verbal.  

Cavalcanti e Zanotto (1999, p. 150), por exemplo, afirmam que “a maior objeção aos 

protocolos verbais é que o processo de relatar pode alterar os processos de raciocínio e, 

indiretamente, a performance da tarefa.”  Algumas outras críticas ou questionamentos, 

que consideramos relevantes, levantados por diversos autores e apontados por  Cohen 

(1992) são:  

a) Os protocolos podem estar sistematicamente contaminados pela 

condescendência a crenças compartilhadas. (DOBRIN, 1986) 

b) Os protocolos têm sido retratados como uma repetição editada da percepção 

do respondente. (LYONS, 1986) 

c) Não só o contexto cultural do respondente, mas também o conhecimento de 

mundo ou schemata que um respondente tem sobre a performance de tais 

tarefas de relatórios verbais, podem ter uma influência. (CAVALCANTI, 

1984) 

d) Há a possibilidade de que os resultados variem em função do tipo de 

instruções dadas, das características dos participantes, dos tipos de materiais 

usados na coleta dos protocolos e da natureza da análise da informação. 

(OLSO, DUFFY e MACK, 1984) 

 

Como método inovador, que veio para romper barreiras, é natural que o relato 

verbal tenha sido, e ainda hoje seja, alvo de críticas. Entretanto, apesar dos 

questionamentos, há muitos pesquisadores que defendem o seu emprego como 

instrumento de pesquisa. Assim como Cavalcanti e Zanotto (1999, p. 149) e Duke e 

Mallette (2004, p. 319), partimos do pressuposto de que qualquer ferramenta de 

pesquisa tem vantagens e desvantagens. 
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Também como Ericsson & Simon (1984) e Ericsson (1988), acreditamos que o 

fato de os protocolos de relato verbal revelarem detalhes da informação acessada 

durante a execução de tarefas – informação que, de outro modo, não seria resgatada pelo 

pesquisador – talvez seja o maior motivo para a sua aplicação. Outro fator que favorece 

o uso dos relatos verbais é a clareza da introspecção, natureza que não é verificada em 

nenhuma outra técnica de investigação de fenômenos psicológicos (BAKAN, 1954). 

Ao lado disso, a preocupação com a validade dos resultados obtidos não é 

exclusiva das técnicas de relatos verbais. Pesquisadores que se utilizam de vários outros 

métodos compartilham esse mesmo problema. (NUNAN, 1992, p. 117).  

Concluímos, então, que o emprego do relato verbal, apesar de algumas 

limitações metodológicas, indica, também, muitas vantagens. Dessa forma, para que se 

possa responder às objeções que lhe são feitas, tendo em vista sua aceitação como fonte 

de dados científicos, é preciso que seja exaustivamente testado e refinado. Nesse 

sentido, embora cientes das críticas de que é alvo, optamos por utilizá-lo com base na 

sua pertinência face às especificidades de nossa pesquisa. Além disso, não dispomos, 

neste momento, de mecanismo para geração de dados que seja capaz de melhor 

viabilizar a observação de processos cognitivos durante a leitura, e, mais 

especificamente, dos mecanismos envolvidos na compreensão de metáforas como parte 

do ato de ler. 

 

2.2.2 Tipos de relatos verbais  

 

Os relatos verbais dividem-se em três categorias. Cohen (1992, p. 3), citando 

Radford (1974), Cohen e Hoesnfeld (1981) e Cohen (1987), menciona que os relatos 

verbais incluem dados que refletem o autorrelatório (descrição dos aprendizes sobre o 

que fazem, caracterizada por afirmações generalizadas sobre o comportamento 

aprendiz), a auto-observação (a inspeção retrospectiva do comportamento linguístico 

específico e não generalizado), a autorrevelação (“pensar alto”, fluxo de consciência, 

afastamento dos processos de raciocínio enquanto a informação está sendo trabalhada) 
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ou, ainda,  uma combinação desses métodos. O autor afirma que, talvez, a razão 

principal para se passar do autorrelatório e da auto-observação à autorrevelação seja 

o interesse em se obterem dados que descrevam o evento de aprendizagem no ou 

próximo ao momento em que ele ocorre. 

 Boring (1953, apud Cohen, 1992) questiona se os relatórios podem, de fato, ser 

coocorrentes, dizendo que “relatórios verbais podem ser muito dependentes da 

retrospecção”. Segundo ele, “pode-se levar 20 minutos para se relatar 1 ½ segundos de 

processamento mental. Assim, o que pode ter começado como um relato introspectivo 

pode se tornar retrospectivo.”  

A despeito da dúvida levantada pelo autor e por acreditarmos que os dados são 

mais fidedignos quando gerados enquanto o conteúdo do processamento ainda está na 

memória de trabalho e não após a leitura – situação em que o leitor seria obrigado a 

buscar a informação na memória de longo prazo –, optamos pela técnica de 

autorrevelação.  Assim, no intuito de minimizar os possíveis problemas que poderiam 

advir de interferências do tempo decorrido entre a leitura e a verbalização, adotaremos o 

relatório verbal do tipo autorrevelação, com a descrição do processo sendo coocorrente 

à leitura. 

 

2.2.3 Pensar alto (individual) e pensar alto em grupo 

 

Uma vez que, nos relatos verbais, os participantes da pesquisa verbalizam seus 

processos de pensamento relativos à realização da tarefa proposta, Cavalcanti e Zanotto 

(1999), citando Cavalcanti (1993), destacam que, assim como outras formas de registros 

introspectivos e retrospectivos, os relatos verbais envolvem uma forma de “pensar alto” 

ou “pensar para si próprio”.  

Ericsson e Simon propuseram a metodologia do Protocolo Verbal (relato 

verbal). Inicialmente, os relatos verbais ofereciam uma forma de observar e analisar 

como se davam os processos de raciocínio, ou seja, uma forma de Pensar Alto 

Individual. 
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Posteriormente, O Pensar Alto passou a ser testado em diferentes formatos de 

atividade interacional. Segundo Boas (2011), a principal mudança por que o Pensar 

Alto passou foi a utilização desse instrumento pelo GEIM (Grupo de Estudos da 

Indeterminação e da Metáfora, da PUC-SP) para análise de interação em grupo. O novo 

procedimento gerou a nomenclatura Pensar Alto em Grupo e a mudança trouxe novas 

dimensões para o desenvolvimento de pesquisas. Realizado como atividade de grupo, a 

partir de Zanotto (1997), o método assumiu nova configuração. Como atividade 

conjunta, processual e interacional, o Pensar Alto em Grupo passou a ser caracterizado 

pela coconstrução do significado. Os dados gerados pelo Pensar Alto em Grupo, de 

autoria coletiva, são fruto de um processo de constante formulação e reformulação de 

significados compartilhados. O Pensar Alto em Grupo é um instrumento de pesquisa de 

cunho interpretativista que promove, via interação, a geração de dados em situação real 

de uso. 

 Com o emprego desse método, esperávamos estimular o processo de reflexão 

sobre os textos selecionados para que aspectos subjacentes à leitura pudessem emergir e 

ser registrados. Ou seja, optando pelo Pensar Alto em Grupo como técnica introspectiva 

de geração de dados, convidamos nossos sujeitos de pesquisa a verbalizar seus 

pensamentos acerca da leitura de capas da revista TIME, de forma que pudéssemos 

observar, por meio de suas múltiplas leituras, os mecanismos que acionavam para a 

compreensão da linguagem metafórica. A técnica de pensar alto dá origem a protocolos 

que Cavalcanti e Zanotto (1999, p. 149) definem como “relatos verbais dos processos 

conscientes de raciocínio do informante”. Em nosso caso, os registros, em áudio, dos 

protocolos, foram transcritos e geraram corpora analisados posteriormente. 

Por fim, precisávamos definir em que nível de aprofundamento manteríamos as 

instruções dadas aos participantes. Há, também, uma grande controvérsia acerca da 

ideia de que os participantes devem saber, de antemão, os detalhes e objetivos da 

pesquisa para que possam ser conduzidos durante o momento de geração de dados.  

Duke e Mallette (2004, p. 314), por exemplo, recomendam que mantenhamos 

como gerais as instruções aos participantes e que não incitemos processos específicos. 

Os autores afirmam que “talvez a situação que gere mais objeções ocorra quando um 
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pesquisador telegrafa ao seu leitor, antes de coletar o protocolo verbal, em que 

processos ele ou ela está interessado”. 

Ainda que Ericsson e Simon (1984, p. 82) aleguem que o treinamento do 

informante não tem nenhum efeito além de aumentar a completude da verbalização, 

Faerch e Kasper (1987, p. 16) ponderam que o assunto deve ser melhor examinado em 

relação aos possíveis efeitos nos relatórios introspectivos dos aprendizes de L2 e, de 

qualquer forma, deve ser levado em consideração na interpretação dos dados. Também 

Cohen (1987, p. 231) aponta para “o treinamento explícito em técnicas de relatórios 

verbais como uma área para futuras investigações”. Segundo o autor “ainda há algum 

ceticismo acerca dos possíveis efeitos de reação de tal treinamento tão explícito em 

como prover dados em relatórios verbais.” (ibid) 

Diante da controvérsia, optamos por não informar detalhes da pesquisa aos 

participantes e manter as instruções em nível global. Adotamos a introspecção 

autoiniciada que, segundo Faerch e  Kasper (1987, p. 16), se dá com o participante 

tomando a iniciativa de verbalizar. Entretanto, reservamo-nos o direito de intervir 

quando se fez necessário. Assim como Duke e Mallette (2004, p. 316), acreditamos que 

“os estudos de protocolos verbais podem ser flexivelmente ajustados às perguntas do 

pesquisador em vez de se ajustarem as perguntas à metodologia de pesquisa.”  

O pensar alto, portanto, foi adotado como metodologia de pesquisa, na tentativa 

de desvendar o processo de compreensão do uso de linguagem figurada em capas da 

revista TIME, aqui representativas de textos verbo-visuais. Tentamos, inicialmente, 

obter elementos que nos conduzissem a reflexões sobre a possibilidade de metáforas 

conceptuais serem acionadas na interpretação das imagens das capas em foco. 

2.3- DETALHANDO A PESQUISA 

2.3.1- Os sujeitos de pesquisa 

   Por acreditarmos que, neste tipo de pesquisa, os eventos de pensar alto seriam 

conduzidos com mais habilidade por alguém que não se colocasse no papel de mero 

observador, mas que, ao contrário, estivesse ciente dos objetivos da pesquisa para 
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encaminhá-la de forma adequada, decidimos que nós mesmos realizaríamos as sessões 

de pensar alto. Escolhemos trabalhar com alunos, uma vez que a pesquisa teve suas 

origens no âmbito da sala de aula, mais especificamente, em aulas de Inglês com foco 

em leitura. Manifestamos, nas turmas em que ministrávamos aulas de Inglês nos anos de 

2010 e 2011, o desejo de que se voluntariassem para participar de uma pesquisa 

acadêmica. A escolha de um horário extraclasse foi proposital, uma vez que o desejo de 

participação era pré-requisito para a seleção dos alunos. Esperávamos com isso garantir, 

minimamente, a confiabilidade dos resultados. 

Os participantes são alunos de ensino médio de duas escolas públicas federais 

localizadas em Niterói, cuja faixa etária situa-se entre 16 e 18 anos de idade.  No caso 

dos eventos realizados em grupos, preferimos trabalhar com equipes pequenas para 

podermos, assim, assegurar turnos de fala a todos os componentes. Os grupos foram 

sempre compostos por quatro alunos e, com o objetivo de validar os resultados da 

pesquisa, repetimos cada modalidade de eventos com três equipes. Para manter o 

elemento “surpresa”, impusemo-nos a condição de não permitir que um aluno 

participasse de mais de uma fase de eventos. Assegurou-se aos participantes que suas 

identidades seriam preservadas. Concordamos com McDonough, J. e McDonough, S. 

(1997, p. 191) quando afirmam que “as pessoas não necessariamente querem ter todos 

os seus pensamentos revelados aos outros, então existe uma forte dimensão ética nesse 

tipo de pesquisa, em termos de confidencialidade, publicação”.  

Assim, comunicamos aos componentes dos grupos que suas falas seriam 

transcritas para análise, porém com a garantia de que somente as iniciais de seus nomes 

seriam utilizadas como identificação. Os alunos concordaram com os procedimentos 

descritos e não foram informados sobre os detalhes da investigação. Sabiam, somente, 

que se tratava de uma pesquisa para a elaboração de tese de doutorado.  

 

2.3.2- Os procedimentos 

A instrução dada aos participantes antes de se iniciar cada um dos eventos foi 

sempre a mesma: a de rápida observação dos textos recebidos para que pudessem, a 

seguir, verbalizar suas diferentes “interpretações” e discutir coletivamente as leituras 
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realizadas. Procuramos intervir, somente quando julgamos necessário, com o uso de 

palavras ou expressões que pudessem orientar o debate. Tentamos seguir as 

recomendações dos precursores do instrumento no sentido de reduzir o número de 

interferências. Contudo, isso dependeu do quanto os participantes distanciavam-se dos 

objetivos da pesquisa. Veremos, no próximo capítulo, que, algumas vezes, as 

intervenções se deram com mais frequência do que intencionávamos. As interações 

foram gravadas em áudio para transcrição posterior e, paralelamente, tomamos notas de 

informações que julgamos relevantes e que não puderam ser registradas por meio de 

áudio. Dada a flexibilidade do método de trabalho dos eventos sociais em grupo, 

executamos transcrições meramente ortográficas, focando primordialmente no que foi 

dito e não nos ocupando de características prosódicas tais como pausas, volume, 

entonação e outras. As iniciais “Pr” indicam as intervenções do professor pesquisador e, 

para os outros participantes, como já dissemos,  foram usadas as iniciais de seus 

próprios nomes. 

 

 

2.3.3- O corpus geral 

 

Consideramos o material a ser analisado como representativo de dois corpora 

distintos. O primeiro corpus, que designaremos corpus 1, será composto por dois grupos 

de capas da revista TIME: as cinco capas que se prestarão à investigação de metáforas 

conceptuais diversificadas (corpus 1A) e cinco outras capas utilizadas no segundo 

momento de investigação (corpus 1B)
37

. O segundo corpus, o corpus 2, será composto 

pelas transcrições do material gerado durante os eventos de pensar alto. O corpus 2 será 

subdividido em quatro grupos, relativos aos diferentes momentos de geração de dados: 

                                                             
37 Como já pontuamos, o corpus 1B surgiu somente após a análise dos corpora 2A, 2B e 2C, em que, 

como veremos mais adiante, as discussões sobre a capa de 27/11/2000, elaborada a partir da metáfora 

CONHECER É VER, mostraram-se, a nosso ver, extremamente relevantes. No início da investigação 

sabíamos que uma das metáforas exploradas no corpus 1A seria eleita para conduzir uma nova fase de 

nossa pesquisa. Desconhecíamos, entretanto, a metáfora a ser selecionada, uma vez que a escolha seria 

determinada pelas análises dos próprios eventos de pensar alto. 
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pensar alto em grupo a partir de textos visuais (corpus 2A), pensar alto em grupo a 

partir de textos verbo-visuais (corpus 2B), pensar alto individual a partir de textos 

verbo-visuais (corpus 2C) e pensar alto em grupo a partir das capas selecionadas com 

base na metáfora CONHECER É VER, escolhida para orientar o segundo momento de 

investigação (corpus 2D). O quadro que se segue é uma síntese de nossos corpora:  

 

 

                                   CORPUS 1 (capas): 

Corpus 1A-cinco capas fundamentadas em metáforas conceptuais diversificadas 

Corpus 1B-cinco capas utilizadas no segundo momento da investigação 

 

                                  CORPUS 2 (transcrições): 

Corpus 2A- pensar alto em grupo a partir de textos visuais 

Corpus 2B- pensar alto em grupo a partir de textos verbo visuais 

Corpus 2C- pensar alto individual a partir de textos verbo visuais 

Corpus 2D- pensar alto em grupo a partir das capas selecionadas a partir da 

metáfora CONHECER É VER 

 

Para a realização dos eventos de pensar alto examinamos capas da revista TIME 

publicadas entre outubro de 1994 e julho de 2007. Buscamos, primordialmente, imagens 

que pareciam ilustrar metáforas conceptuais exploradas por Lakoff e Johnson 

(1980[2002]). Era nossa intenção selecionar capas que pudessem ser investigadas como 

possíveis alternativas visuais às marcas linguísticas usadas por esses autores para 

evidenciarem as metáforas conceptuais que propõem.  
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A escolha da revista TIME como fonte de dados deveu-se, principalmente, a três 

motivos, além, é claro, da constatação de a revista ser uma das mais lidas por falantes da 

língua inglesa, tanto nos EUA, como em vários outros países.
38

 O primeiro deles é o 

fato de a pesquisa ter sido conduzida no contexto de aulas de Língua Inglesa, em que 

textos retirados dessa revista são usados com bastante frequência. O emprego de 

linguagem verbo-visual, ou seja, a construção de textos visuais que, acompanhados de 

textos verbais, são representativos de uma nova modalidade, a de textos multimodais, 

com características próprias, foi o segundo motivo. Entretanto, acima de tudo, o fato de 

a revista investir em códigos visuais complexos para a veiculação de conteúdos foi 

decisivo para a escolha. Contrariando a argumentação de Forceville (1996), acreditamos 

ter encontrado, nas capas da revista TIME, uma fonte relativamente ampla de 

representações visuais fundamentadas por metáforas conceptuais. Segundo o autor: 

Uma das razões para a relativa escassez de estudos pertencentes à metáfora 

pictórica pode bem ser a dificuldade de encontrar representações visuais do 

tipo de ICMs que os cognitivistas discutem: A VIDA É UMA VIAGEM; 

ARGUMENTO É GUERRA...39 

 

Os produtores da revista TIME (assim como acontece com a revista VEJA, no 

Brasil) buscam um diferencial na apresentação de suas capas. Por estar voltada para um 

público com maior grau de letramento, a revista utiliza linguagem mais elaborada, no 

sentido de exigir um maior envolvimento do interlocutor durante o processo de leitura. 

Entendemos o fato de a TIME recorrer, com frequência, ao uso de linguagem figurada 

em suas capas como um artifício usado para suscitar a curiosidade do leitor em 

                                                             
38 A Time é uma das mais conhecidas revistas semanais de notícias do mundo, publicada nos Estados 
Unidos da América. Uma edição europeia (Time Europe, antes conhecida por Time Atlantic) também é 

publicada de Londres, e cobre o Oriente Médio, a África e (desde 2003) a América Latina. Além disso, 

uma edição asiática (Time Asia) é editada de Hong Kong. Uma edição canadense (Time Canada) é 

editada de Toronto. Segundo muitos observadores da imprensa mundial, a Time é hoje a revista semanal 

de maior circulação no planeta.   FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_(revista) 

39  Texto traduzido: One of the reasons for the relative scarcity of studies pertaining to pictorial metaphor 

among conitivists may well be that it is difficult to find visual representations of the type of ICMs that 

cognitivists discuss: LIFE IS A JOURNEY; ARGUMENT IS WAR… 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente_M%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Toronto
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potencial, curiosidade essa que só será plenamente satisfeita no ato de compra e leitura 

da revista.   

Características como a variação na quantidade e na extensão das manchetes, nos 

tipos, cores, tamanhos de letras e na organização de imagens refletem a adaptação de 

um projeto gráfico geral aos objetivos específicos das diferentes edições. O rompimento 

com a expectativa de um padrão geral resulta, muitas vezes, na veiculação de 

significados não literais e acaba por capturar o leitor. Um exemplo muito claro do que 

acabamos de afirmar é a eventual inexistência de texto visual ou verbal, contrariando o 

modelo verbo-visual padrão, como observamos a seguir: 

 

 

                                                                     

Figura 12-Revista TIME- 10 de junho de 1991                   Figura 13-Revista TIME-21 de abril de 2003 

 

As lacunas deixadas pela ausência de texto visual (10/06/1991) e texto verbal 

(21/04/2003) quebram, igualmente, o protocolo de composição do gênero “capas de 

revistas” para evidenciar as implicações metafóricas da escuridão, na primeira capa, e 

da representação  do “X” em cor vermelha, na segunda. 

 As capas utilizadas para a realização dos eventos de pensar alto foram 

escolhidas pela aparente relação entre as imagens e algumas das metáforas conceptuais 

propostas por Lakoff e Johnson, já bem exploradas, na literatura, em nível verbal.  

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19910610,00.html
http://www.time.com/time/covers/0,16641,20030421,00.html
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Nas capas que compõem o corpus 1A, para a imagem da revista publicada em 24 

de outubro de 1994, levantamos a hipótese de associação com a metáfora conceptual 

MAIS É PARA CIMA / MENOS É PARA BAIXO. Para a capa de 04 de abril de 2005, 

a hipótese levantada foi A VIDA É UMA VIAGEM. A edição de 24 de novembro de 

2003 foi relacionada à metáfora conceptual BOM É PARA CIMA / MAU É PARA 

BAIXO. Na edição de 27 de novembro de 2000, vimos uma possível vinculação com a 

metáfora conceptual STATUS SUPERIOR É PARA CIMA /STATUS INFERIOR É 

PARA BAIXO. Na revista de 16 de julho de 2007, encontramos a possibilidade de 

investigação da metáfora TER CONTROLE E FORÇA É PARA CIMA / ESTAR 

SUJEITO A CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO.   

 Na composição do corpus 1B encontramos as capas dos seguintes períodos: 25 

de novembro de 2002, que aborda o desaparecimento de bin Laden; 25 de dezembro de 

2010, cuja temática central é a doença de Alzheimer; 10 de março de 2003, baseada na 

morte de Saddam Hussein e 12 de janeiro de 2004 e 20 de janeiro de 2010, ambas 

focadas nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Todas as capas que orientaram 

esta etapa de eventos fundamentam-se na metáfora CONHECER É VER. Sua análise 

gerou o corpus 2D. 

Apresentamos, inicialmente, versões reduzidas das capas que constituem o 

corpus 1A– obedecendo à ordem em que foram mencionadas – acompanhadas de 

análises breves que fornecem, inclusive, dados do contexto social, histórico e cultural
40

 

em que foram produzidas. Nesta análise serão explicitados os motivos que nos levaram 

a formular as hipóteses supracitadas, justificando-as com base nas metáforas 

conceptuais que, em nossa opinião, lhes fundamentam.  Cabe dizer que nossas hipóteses 

nem sempre foram confirmadas nos eventos de pensar alto realizados. 

 Durante o processo de seleção das capas que apresentamos na próxima seção, 

fomos inicialmente movidos pela intuição de que os textos visuais nos remetiam a 

metáforas conceptuais destacadas por Lakoff e Johnson. Embora estivéssemos focados 

no elemento visual, recorremos à leitura das matérias na íntegra, em busca de elementos 

                                                             
40 Com frequência, falta à pesquisa em metáfora, a consideração do contexto social, histórico e cultural  

no qual os processos metafóricos se dão. 
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linguísticos que pudessem fortalecer nossas hipóteses de pesquisa antes de, finalmente 

submetê-las à análise dos participantes, apresentada no próximo capítulo.  A seguir, 

apresentamos as 5 capas (acompanhadas de análises) utilizadas nos três primeiros 

estágios de eventos de pensar alto: pensar alto em grupo a partir de textos visuais, 

pensar alto em grupo a partir de textos verbo visuais e pensar alto individual a partir de 

textos verbo visuais. O material registrado nas etapas anteriores gerou, respectivamente, 

os corpora 2A, 2B e 2C. 

 

2.3.4- Corpus 1A- Análise preliminar 

 

A análise apresentada nesta seção antecede toda e qualquer investigação com os 

grupos de alunos e tem, como objetivo principal, avaliar a hipótese de que as cinco 

capas que se seguem estão fundamentadas em metáforas conceptuais. Responderá, 

esperamos, a nossa primeira pergunta de pesquisa, a partir da confirmação de que, assim 

como as metáforas linguísticas, as visuais também têm uma base conceptual. Com toda 

certeza, isso nos fornecerá uma gama maior de elementos analíticos, para que possamos 

conduzir a etapa de realização e análise dos eventos de pensar alto com maior suporte 

analítico. 

 

1ª CAPA  

 

Figura 14: Revista TIME – 24 de outubro de 1994 
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Texto Verbal  

 Boom for Whom?  America‟s economy is back on top. But many Americans are still in 

a slump. 
41

                  

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: Subida da economia » descontentamento do povo 

Domínio fonte: Linha ascendente do gráfico/linha descendente da boca 

Características mapeadas: O “mais” da economia (linha ascendente) e o “menos” da 

população (linha descendente)             

 Hipótese de metáfora conceptual  

MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO 

 

A capa de 24 de outubro de 1994 retrata a relação entre a economia e o povo 

norte-americano. A prosperidade da economia é visualmente estabelecida pelo vetor, 

que se apresenta em ascensão a maior parte do tempo. A insatisfação do cidadão 

americano é traduzida pela expressão facial da personagem desenhada. O rosto é de 

traços simples, esquemáticos, e nele destacam-se, sob olhos circulares e pequenos, 

sobrancelhas retas com os interiores inclinados para baixo. O nariz, também simples, é 

composto por dois traços. Entretanto, o que mais se destaca é, sem dúvida, a boca, que 

compõe parte do caminho traçado pelo vetor. O formato dessa boca mostra, claramente, 

o desagrado do sujeito representado, e isso, aliado ao fato de encontrar-se ligeiramente 

tombado (o que pode sugerir uma queda gradual), demonstra que, apesar de a economia 

ter mais (para cima), ele tem menos (para baixo). Assim, a linha que sobe indica que o 

mais (da economia) é para cima, e a linha que desce indica que o menos (do sujeito) é 

para baixo. 

                                                             
41 Texto traduzido: Crescimento para quem? A economia Americana está de novo em alta. Mas muitos 

americanos ainda estão em baixa. 
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O título da matéria que aparece no corpo da revista – It‟s Finally Perfect (At 

Least for Some)
42

– parece contribuir para a confirmação da hipótese de que a capa é a 

representação visual de uma situação que se mostra favorável somente a alguns. Na 

verdade, a reportagem apresenta uma avaliação feita, a pedido da TIME,  por cinco 

grandes economistas americanos. O tema foi “a expansão da economia norte 

americana”, que, em 1994, já durava quatro anos. Na época, as perspectivas eram as 

melhores desde a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, confirmando nossas suposições, 

que antecederam a leitura da reportagem, apesar de afirmar que: “A economia 

provavelmente está em melhor forma do que já esteve em uma década”, o autor também 

diz que “Por enquanto, os grandes ganhadores da expansão continuarão a não ser os 

consumidores, mas as corporações....”Nesse contexto, a curvatura da boca, que se volta 

para baixo, metonímia da insatisfação, é fundamental na compreensão da imagem.  

 Nosso conhecimento de mundo aponta para o fato de que o crescimento 

saudável é gradual e um crescimento extremamente rápido, muitas vezes, tem 

implicações desfavoráveis. O substantivo boom, usado na manchete Boom for whom? é, 

algumas vezes,  associado  ao crescimento de coisas boas. Contudo, pode também estar 

relacionado a ideias negativas, como podemos ver nos exemplos a seguir, retirados do 

TIME Magazine corpus
43

: 

With the boom in divorce since the 1970s, all 50 states have 

granted grandparents statutory rights to... (01/01/2000) 

...to keep stocks tethered to reality. Lose that equilibrium, and 

you get boom, bust, pain. (05/06/2000) 

How many times can one industry boom, then bust? September 

saw yet another round of layoffs, bankruptcies and... 

(16/10/2000) 

                                                             
42 Texto traduzido: Está Finalmente Perfeito (Pelo Menos para Alguns)  

43 http://corpus.byu.edu/time/ - acesso em 21/01/2010 

http://corpus.byu.edu/time/
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Not even Haji Zahir's fighters would follow, and several were 

making boom noises and gesturing about flying body parts... 

(24/12/2000)
44

 

 Supomos que a seleção lexical confirme nossa avaliação inicial acerca do estado 

de insatisfação do povo sobre a situação econômica.  Isso nos remete a outra metáfora 

conceptual BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO que, no processo de 

composição da capa, parece ter sido acionada a partir de um nível básico para conduzir 

os leitores a um outro nível de compreensão, a de que, para o povo norte americano, no 

que se refere a aspectos relacionados à economia, MAU É PARA CIMA. 

 

2ª CAPA  

 

Figura 15: Revista TIME – 04 de abril de 2005 

 

                                                             
44

Textos traduzidos: 

Com o aumento nos divórcios desde a década de 70, todos os 50 estados concederam aos avós direitos 

legais  à... 

Manter os estoques presos à realidade. Perca este equilíbrio e você terá  explosão, fracasso e dor. 

Quantas vezes uma empresa pode crescer e então falir? Setembro viu ainda outra leva de demissões, 

falências e... 

Nem mesmo os lutadores de Haji Zahir seguiriam e vários estavam fazendo barulhos estrondosos e 

gesticulando sobre partes de corpos que voavam... 
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Texto verbal 

The end of life. Who decides?
45

 

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: O fim da vida 

Domínio fonte: Composição: escada + feixe de luz 

Característica mapeada: Os degraus da escada são as fases da vida.             

 Hipótese de metáfora conceptual 

A VIDA É UMA VIAGEM 

 Em nosso entendimento, a imagem da capa de 4 de abril de 2005 retrata, por 

meio de um foco de luz ao fim de uma escada, o fim da própria vida. O texto verbal The 

end of life assume aspecto visual característico quando posicionado, estrategicamente, 

também no fim da escada. Da mesma forma, o vermelho usado em “Who decides?” 

contrasta com as outras cores mais neutras da capa e dá ênfase à questão levantada pela 

manchete: quem deve decidir o  fim da vida?  

  A reportagem em questão foi motivada pelo caso de Terri Schiavo, uma 

americana que se encontrava, há mais de quinze anos, em estado vegetativo causado por 

um problema que acabou por comprometer seu processo de oxigenação cerebral. Há 

cerca de sete anos, a família dividia-se em relação ao entendimento do desfecho que 

deveria ser dado ao caso: de um lado, o marido e guardião legal, lutando pelo direito de 

deixar a esposa morrer; de outro, os pais, que insistiam em mantê-la viva. A tragédia 

ganhou imensa repercussão e dividiu os americanos, tendo chegado ao Congresso. Para 

muitos, essa polêmica passou a ter motivações mais de caráter político do que moral. É 

a controvérsia sobre o caso de Terri Schiavo que orienta a imagem de capa da revista 

que ora analisamos. 

                                                             
45  Texto traduzido: O fim da vida. Quem decide? 
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Como dissemos anteriormente, a imagem escolhida para representar o caso 

Schiavo foi a de uma escada que termina em um feixe de luz. Entendemos, na figura da 

escada, o caminho percorrido, a vida em si e, na imagem da luz, o alívio trazido pela 

morte. A questão que subjaz a nossa interpretação de morte como alívio é o fato de que, 

culturalmente, a morte pode estar associada à luz e, nesse caso, ser uma coisa boa, ao 

contrário de que, quando relacionada à escuridão, pode remeter ao que é ruim. 

Tínhamos a intuição de que, lançando mão do conhecimento compartilhado de mundo, 

os entrevistados perceberiam a luz da imagem como manifestação visual do tema 

“morte”.   Supúnhamos que o percurso para se chegar à luz seria compreendido como o 

caminho e passamos a verificar a hipótese de ser esta uma manifestação da metáfora 

conceptual A VIDA É UMA VIAGEM. 

Na manchete O fim da vida. Quem decide?, a palavra fim contribui, em nível 

linguístico, para a hipótese de referência à metáfora conceptual A VIDA É UMA 

VIAGEM por que, assim como a viagem, a vida tem começo, meio e fim. 

3ª CAPA  

 

Figura 16: Revista TIME – 24 de novembro de 2003 

Texto verbal 

Where the new jobs are
46

 

                                                             
46 Texto traduzido: Onde estão os novos empregos 
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  Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: Ascenção profissional 

Domínio fonte: As escadas 

Característica mapeada: Escalar as escadas metaforizaria ascender profissionalmente            

  Hipótese de metáfora conceptual 

BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO 

 

 Na imagem, um homem sobe uma escada. Os degraus são de cores variadas, o 

que pode sugerir uma diversidade de ocupações. A roupa e a maleta que o sujeito leva 

em sua mão (metonímias de sucesso profissional), reforçam a boa qualidade dos 

empregos que são sugeridos. A imagem tem, ao fundo, um cenário urbano 

monocromático. Pensamos ser esse um bom exemplo visual da metáfora BOM É PARA 

CIMA/ MAU É PARA BAIXO, que, segundo Lakoff e Johnson (1980 [2002], p.63), 

expressa a base física para o bem-estar social, uma vez que felicidade, saúde, vida e 

controle – as coisas que especialmente caracterizam o que é bom para uma pessoa – são 

todos para cima. Para validar essa hipótese, recorremos à matéria completa em busca de 

registros que pudessem evidenciar a presença de metáfora visual de base conceptual.  

O artigo, que tem como título Now Hiring! (Contratando Agora!), revela o 

surgimento de 126.000 empregos no mês anterior, o melhor desde o fim da recessão, 

que durou de março a novembro de 2001 e fez mais de 2.700.000 desempregados nos 

Estados Unidos. A reportagem aponta para um momento de adaptação, que, segundo o 

autor, caracteriza-se por uma necessidade de “ir aonde os empregos estão, literalmente”.  

Partindo do entendimento de que os bons empregos estariam no topo da escada, 

a leitura que fazemos da trajetória do sujeito representado na imagem é a de ascensão 

profissional e social, para alguém que estava na parte de baixo da escada, o que era 

ruim, indo à procura de um emprego na parte de cima, o que será bom. Com base nessa 

hipótese é que conduzimos nossa investigação. 
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A manchete Where the new jobs are (Onde os novos empregos estão) faz 

referência à busca por empregos, sugerindo que os mesmos se encontram na parte 

superior da escada.  O aspecto visual do texto verbal foi explorado por meio das letras 

da palavra jobs, dispostas de forma ascendente, isoladas em diferentes degraus, o que 

reforça a imagem de que os bons empregos se encontram no topo. Assim como o 

restante do texto verbal, essas letras foram apagadas para a realização dos protocolos. 

Não foram identificadas metáforas linguísticas no texto verbal. 

 

4ª CAPA   

 

Figura 17 : Revista TIME – 27 de novembro de 2000 

 

Texto verbal 

Unpresidented. Is this any way to run an election? How the system actually works.                  

Ways to make voting more efficient. What the legal issues are. 
47

 

 

                                                             
47 Texto traduzido: Sem presidente. Isso é forma de se conduzir uma eleição? Como o sistema funciona 

de fato. Formas de se tornar a votação mais eficiente. Quais são as questões legais. 
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 Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: O desprestígio dos presidenciáveis 

Domínio fonte: Imagem dos presidenciáveis em tamanho reduzido 

Característica mapeada:   Altura reduzida metaforiza pouco status              

Hipótese de metáfora conceptual 

STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/STATUS INFERIOR É PARA BAIXO 

 

A capa de 27 de novembro de 2000 retrata figuras humanas em tamanho inferior 

ao normal, se comparadas ao púlpito atrás do qual se encontram, incapazes de alcançar 

os microfones que usariam para falar. É significativo o fato de que seus rostos estejam 

semi-ocultos e de que as bocas (metonímias da fala), estejam completamente cobertas. 

A iluminação indica a existência de equipamento de filmagem que sugere um evento 

público, como uma coletiva. A luminosidade, contrastando com o fundo escuro da 

imagem, coloca os então “presidenciáveis” em evidência. A capa, a nosso ver, expressa 

uma crítica em relação às eleições. 

  A manchete foca a condução do processo eleitoral.  Parece-nos que a redução da 

altura dos candidatos equivale à diminuição de seu prestígio. Pensamos ser esse um 

exemplo da metáfora STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/ STATUS INFERIOR É 

PARA BAIXO, que tem como base física e social o fato de status estar correlacionado 

ao poder (social), e poder (físico) ser para cima (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002], 

p.63). 

  Ocorre que a matéria de novembro de 2000, cujo título é Election 2000: Chad 

Happens (Eleição 2000: A Batalha Acontece), relata a corrida à Casa Branca. O 

momento descrito é aquele em que os Estados Unidos da América ainda não tinham 

certeza de quem ocuparia o cargo, se George Bush ou Al Gore. A reportagem foca os 

erros de condução do processo eleitoral e sugere que, provavelmente, o candidato eleito 

não representará a vontade da maioria dos norte-americanos, o que, em uma perspectiva 
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de generalização, poderia indicar que a diminuição do tamanho dos presidenciáveis na 

imagem estaria ligada à redução do status que é conferido ao próprio cargo. 

Investigamos se a leitura dos participantes iria corroborar a nossa hipótese de metáfora 

conceptual subjacente. 

No texto verbal (Unpresidented. Is this any way to run an election? How the 

system actually works. Ways to make voting more efficient. What the legal issues are.) 

também pudemos comprovar a existência de uma única metáfora linguística, a que está 

relacionada ao uso do verbo RUN associado à corrida presidenciável. O fato de a 

campanha política ser concebida como uma “corrida”  revela, aí, a existência de uma 

metáfora ontológica. 

5ª CAPA  

 

Figura 18: Revista TIME – 16 de julho de 2007 

 

Texto verbal  

How we get addicted. Alcohol, drugs, gambling... New brain research is helping us 

understand why we get hooked – and how we may get cured.
48

 

 

                                                             
48  Texto traduzido: Como nós ficamos viciados.  Álcool, drogas, jogos… Nova pesquisa no cérebro está 

nos ajudando a  entender porque nós ficamos viciados – e como podemos ser curados. 
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Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: Alcoolismo 

Domínio fonte: Sujeito deitado sob um copo de bebida alcóolica 

Característica mapeada: A posição “superior” do copo metaforiza a força que exerce 

sobre o sujeito em posição “inferior”            

 Hipótese de metáfora conceptual 

TER CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA BAIXO  

 

      O assunto da capa de 22 de julho de 2007 é o alcoolismo. Na manchete How 

we get addicted. Alcohol, drugs, gambling... New brain research is helping us 

understand why we get hooked – and how we may get cured.
49

, o vermelho da palavra 

addicted (viciado) contribui para que a atenção esteja focada no assunto “vício”. Para 

abordar o tópico, a revista recorre à imagem de um homem jogado ao chão. Sob ele, há 

um grande copo de whisky, representando os vícios, de um modo geral. A desproporção 

entre o tamanho do copo e o tamanho do homem evidencia o poder que o álcool exerce 

sobre ele, deixando-o totalmente incapaz de reagir. A posição de seus braços e pernas 

revela que ele nem mesmo tem forças para lutar: está derrotado, entregue à situação. A 

imagem nos fez pensar, imediatamente, na metáfora TER CONTROLE OU FORÇA É 

ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A CONTROLE OU FORÇA É ESTAR 

PARA BAIXO, cuja base física, de acordo com Lakoff e Johnson (1980 [2002], p.63), é 

“que tamanho está ligado normalmente à força física, e o vencedor numa luta está 

normalmente por cima”. 

A matéria sobre a imagem de capa aborda a dificuldade de recuperação de 

pessoas que têm vícios, definidos pelo autor como “comportamentos repetitivos face a 

                                                             
49 Texto traduzido: Como nós ficamos viciados. Álcool, drogas, jogos… Nova pesquisa no cérebro está 

nos ajudando a entender porque nós ficamos viciados – e como podemos ser curados. 
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consequências negativas; o desejo de continuar algo que você sabe que é ruim para si”. 

O texto apresenta o relato de um homem que, há mais de 25 anos, participa de um 

estudo de acompanhamento de ex-viciados. O objetivo de tal estudo é entender a base 

física do vício, já que um número muito pequeno de pacientes consegue, após diferentes 

tipos de terapia, manter-se afastado do objeto de sua dependência. Para ser mais preciso, 

o autor cita a afirmação do Dr. Martin Paulus, professor de psiquiatria da Universidade 

da Califórnia: “Você tem mais chances de superar muitos tipos de câncer do que de 

recuperar-se da dependência de metanfetamina.”
50

 Dr. Nora Volkow, diretora do 

Instituto Nacional de Abuso de Drogas, corrobora a fala anterior, pontuando que “As 

funções cerebrais que comandam o vício podem simplesmente ser tão complexas que as 

vítimas, como os programas de recuperação de 12 etapas têm enfatizado há décadas, 

nunca perdem sua vulnerabilidade à droga escolhida, não importando quão saudáveis 

seus cérebros possam parecer.”
51

 

A matéria em tela foca as tentativas de superação do problema e, justamente 

como previmos com base na leitura da imagem de capa, trata o vício como uma 

condição que impõe absoluta dependência e que detém total controle (para cima) dos 

sujeitos dominados (para baixo). Mais adiante, iremos verificar se, assim como nós, os 

entrevistados perceberam a imagem em questão como representativa da metáfora 

conceptual a que nos referimos anteriormente. 

Para analisarmos o uso da expressão get hooked, empregada na manchete, 

vamos, primeiramente, recorrer ao seu sentido literal: “pendurar”, que significa estar em 

uma posição em que o gancho usado para essa finalidade tem a força e está acima, o 

que deixa o objeto pendurado, sujeito a essa força e para baixo. A escolha da expressão 

get hooked também poderia estar metaforizando, em nível linguístico, o fato de que o 

vício deixa o sujeito “pendurado”, no sentido de estar totalmente dominado, 

impossibilitado de se movimentar livremente. Vários exemplos encontrados no Corpus 

of Contemporary American English corroboram a ideia de que estar “hooked” é estar 

dominado por uma determinada situação. Alguns desses exemplos são: 

                                                             
50 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1640436-2,00.html 

51 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1640436-2,00.html 
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…die every year because of tobacco use, and more than 9,000 

Virginia youths get hooked every year. (NEWS Washington 

Post, 2009)   

…allowing English speaking audiences to find and get hooked 

on their telenovelas… (SPOK NPR_Morning, 2006) 

…drug such as cocaine, heroin or anything like that, and once 

you get hooked on that, usually the only way out is death. 

(SPOK NPR FreshAir, 2003) 

… inspiring strategies, including what motivates them to 

exercise and how you can get hooked on fitness for good… 

(MAG Shape, 2003)
52

   

 

Uma situação que pode demonstrar claramente que, em língua portuguesa, esse 

uso está relacionado a problemas financeiros é o fato de “estar pendurado” poder 

significar “ter complicações financeiras”, o que revela que uma pessoa que “está 

pendurada” se encontra sujeita à situação de “falta de dinheiro”, sem muitas 

alternativas. Trazida para o contexto dos vícios, a expressão passaria, então, a 

metaforizar a ideia de que estar pendurado (hooked) significa estar rendido pela 

situação, o que reforça a hipótese de que TER CONTROLE OU FORÇA É ESTAR 

PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A CONTROLE OU FORÇA É ESTAR PARA 

BAIXO. 

 

                                                             
52

 Trechos traduzidos:: 

... morrem todo ano por causa de uso do tabaco, e mais de 9.000 jovens da Virginia viciam-se todo ano. 

(NEWS Washington Post, 2009) 

 ... permitindo que os  telespectadores Ingleses viciem-se em telenovelas... (SPOK NPR_Morning, 2006) 

...droga como a cocaína, heroína ou qualquer coisa assim que, uma vez que você está viciado, a única 

saída é a morte. (SPOK NPR FreshAir, 2003) 

...estratégias inspiradoras,  incluindo o que os motiva a se exercitarem e como você pode ficar viciado em 

malhação para sempre. (MAG Shape, 2003) 

                        

http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=4061642&ID=510907569
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=135294&ID=32559567
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=57876&ID=29620562
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
http://www.americancorpus.org/x4.asp?t=2011405&ID=164958013
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Antes de passarmos, no próximo capítulo, aos eventos de pensar alto, em que as 

capas que acabamos de analisar serão submetidas à leitura de diferentes grupos de 

alunos, seria interessante pontuar que, no momento de seleção de capas para ilustrar as 

categorias metafóricas propostas por Forceville (1996) e Coimbra (2000), já havíamos 

observado que a metáfora do tipo contextual estava presente em um número superior de 

capas, se comparada às outras categorias. Nossa observação foi corroborada quando, na 

etapa de seleção de material para a realização dos eventos de pensar alto, constatamos 

que todas as capas escolhidas eram do tipo contextual, o que nos levou a inferir que, em 

capas de revista, talvez haja uma “supremacia” dessa categoria em relação às outras. 

Supondo que a categoria de metáfora visual esteja intrinsecamente relacionada ao tipo 

de texto que constitui, acreditamos que os estudos da metáfora visual deveriam 

extrapolar o âmbito da categorização e se estender, por exemplo, para investigações que 

pudessem estudar as relações entre metáforas visuais e gêneros textuais. Investigações 

dessa natureza seriam, a nosso ver, de extrema relevância para que os estudos da 

metáfora visual pudessem ser alavancados. 
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3- TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DOS PROTOCOLOS VERBAIS 

3.1- Eventos de pensar alto em grupo a partir de textos visuais 

  Para a realização da primeira etapa de eventos de pensar alto optamos por 

remover os textos verbais das capas, mesmo cientes de que essa ação poderia implicar 

uma certa “mutilação” do formato original e da natureza semiótica dos textos. No 

entanto, precisávamos assegurar que, neste momento inicial, a atenção dos alunos 

estivesse exclusivamente voltada para a compreensão do aspecto visual para garantir 

que os dados gerados não sofressem interferências do texto verbal. Só depois de 

verificada a hipótese de as metáforas investigadas serem acionadas a partir do elemento 

visual, exclusivamente, passaríamos à análise do texto verbo-visual. 

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento da leitura reapresentamos as 

capas anteriores em tamanho reduzido. Elas serão seguidas das transcrições das falas 

dos participantes e das análises realizadas destes registros. Gostaríamos de ressaltar que 

foram mantidas as inadequações, de qualquer natureza, presentes nas falas dos alunos. 

Como critério de interpretação destacamos, em negrito, ocorrências que pudessem 

constituir manifestações linguísticas das metáforas conceptuais investigadas.  

1ª CAPA 

 
Figura 14: Revista TIME – 24 de outubro de 1994 

 

Hipótese de metáfora conceptual  

MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO 
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1º GRUPO 

R : Isso parece um gráfico de alguma coisa no qual a pessoa é atingida pela parte... 

       A subida... de alguma coisa... 

M : É. Pode ser a inflação. É... inflação alta... 

R  : Pode ser a inflação ou pode ser sei lá... crescimento populacional... 

Ra: Pode ser. Alguém tá ganhando assim... alguma coisa mas ele não... 

M : É... 

RC: É... isso aí... 

.................................................... 

Pr: Fala um pouquinho mais do... do gráfico, da subida... 

R : É que parece que... de repente começa a subir... rápido, né? Sei lá isso também pode ser... 

P: É tipo... vem pouco, de repente tem uma alta. Vem... 

    Vem até então pouco. Vem crescendo, diminuindo, sabe? 

 

 

2º GRUPO 

Pr: Podemos, então? 

      Figura 1, o que vocês têm para dizer? 

Mi: Eu acho que é alguma coisa tipo... de bolsa de valores... que tem a ver com  

      dinheiro. 

Ma: É. Eu acho que tem uma inflação... economia. 

        É. Uma situação ruim para governo... o índice do... 

Pr: Por que? 

Ma: A expressão do investidor. 

Pr: Então, Ma disse que é uma situação ruim... por causa da expressão mas... 

A: Apesar que tipo o gráfico parece que está crescendo... sei lá, pode ser uma coisa  

      ruim... 

.................................... 

Ma: não é o rosto dele, tá... 
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..................................... 

Pr: Então o gráfico mostra...  

Ma: Alguma coisa subindo pode ser uma coisa ruim também... 

Mi: Ruim economicamente. 

Ma: É... uma inflação muito alta.   

 

3º GRUPO 

D : Parece um gráfico. 

J : Um homem irritado por causa de alguma coisa. Tá meio que... 

D : É... tá em alta... 

............................................ 

D: Os preços sobem mais, aí fica meio que irritado, meio chateado... 

Pr: Então ... 

............................................. 

D :  No caso aqui revoltado... 

Pr: Como? 

D : Pelo... 

J : A boca do cara... 

........................................... 

J : Ele num tá gostando do que ele tá vendo... 

D: É... 

Pr: Aham... 

      E a questão que vocês falaram, que deve ser inflação, né? Preços em alta... Isso 

      vocês verificam como?  53  

D : Pelo gráfico... 

      Parece que alguma coisa tá em alta... 

J : É... subindo. 

Pr: Subindo, né? 

                                                             
53 Em uma análise posterior pudemos avaliar que, talvez por inexperiência, fizemos nesta rodada de 

eventos (ainda que de forma inconsciente), intervenções que poderiam ter sido evitadas. 
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ANÁLISE 

Buscamos encontrar, nas falas transcritas, pistas linguísticas que evidenciassem 

a leitura da capa em foco como sendo uma provável manifestação visual da metáfora 

conceptual MAIS É PARA CIMA /MENOS É PARA BAIXO, que, segundo Lakoff e 

Johnson (1980 [2002], p.62) tem, como base física, o fato de que “se acrescentarmos 

uma quantidade de uma substância ou de objetos físicos em um recipiente ou pilha, o 

nível sobe”.  

Uma forte marca da linha ascendente é o verbo subir que, em diferentes formas, 

é usado, no mínimo, cinco vezes. Há alguns registros de crescer, de alta e um registro 

de estar ganhando. A maioria dos participantes interpretou a imagem como a subida da 

inflação e, nesse caso, MAU seria PARA CIMA.  

Os grupos verbalizam que a linha ascendente é a manifestação de alguma coisa 

que aumenta, ao passo que, para o homem da imagem, diminui (linha descendente / 

metonímia da boca), o que pode ser especialmente evidenciado na fala de „Ra‟(1º 

grupo): 

Ra: Pode ser. Alguém tá ganhando assim... alguma coisa... mas ele não. 

(GRUPO 1) 

O entendimento da situação de ter pouco é manifestado de várias formas nas 

falas dos informantes, como, por exemplo, “atingida”, “não (tá ganhando)”, 

“diminuindo”, “situação ruim”, “irritado”, “chateado”, “revoltado”, “num tá gostando”, 

“preocupado”, “bravo”, “não ficou feliz”. De onde se conclui que, aqui, MENOS É 

PARA BAIXO está ligado a MAU É PARA BAIXO. 

Os entrevistados relacionaram a imagem à questão financeira. Nos três grupos, a 

subida foi enfaticamente associada à inflação. No segundo grupo, falou-se, também, em 

bolsa de valores e investidor. O equívoco na interpretação do vetor, como sendo 

representativo de inflação, provavelmente se deve ao fato de que o cidadão brasileiro 

vivencia, com certa frequência, a subida de preços, o que vem a se configurar como 

parte do conhecimento de mundo dos informantes. Deve-se, também, ao fato de que eles 

desconheciam o contexto sócio-histórico da capa.  
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Não houve equívoco, entretanto, na interpretação do sorriso, que foi 

compreendido, por unanimidade, como uma metonímia de insatisfação, traduzida nos 

eventos por termos como “irritado”, “chateado”, “revoltado”, “preocupado”, “meio 

bravo” e “não estar feliz”. 

Consideramos, a partir do acionamento
54

 da metáfora conceptual MAIS É PARA 

CIMA/ MENOS É PARA BAIXO, nossa hipótese inicial confirmada. Entendemos que 

a imagem seja, de fato, uma manifestação visual da metáfora MAIS É PARACIMA/ 

MENOS É PARA BAIXO, e que esteja intrinsecamente relacionada a uma outra 

metáfora conceptual: BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO, proposta por 

Lakoff e Johnson, que, para efeito de ênfase, recebeu uma abordagem incomum: o 

BOOM econômico é BOM para uns e MAU para outros. 

 

2ª CAPA  

 
Figura 15: Revista TIME – 04 de abril de 2005 

 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

A VIDA É UMA VIAGEM 

                                                             
54 Optamos por não modalizar nossas afirmações sobre os resultados obtidos ao longo da tese por uma 

questão de leveza textual. Entretanto, devido ao caráter cognitivista da pesquisa, toda vez em que for 

feita alguma afirmação acerca do acionamento de metáforas conceptuais, entenda-se que a leitura 

realizada a partir dos dados gerados é a de um “possível” acionamento, uma vez que não poderíamos 

ter certeza do que ocorreu, de fato, nas mentes dos participantes, durante o processo de leitura.  
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1º GRUPO 

Pr: A figura 2? 

R: Escadaria para o paraíso... Led Zeplin 

Pr: Pra quê? Escadaria para... 

R: Pro paraíso. 

Pr: Por que? 

R: Essa é uma luz no fim do túnel. Uma luz no final. 

P: É. 

RC: Ou alguém morreu também. 

(Risos) 

P: Alguém “tá” subindo... 

Pr : Então, a ideia é de morte? 

R: Talvez. 

RC: Pode ser também... então a ideia de subir na vida... 

P: É... 

RC: É. 

R: Conseguir uma condição legal que... simule paz... um paraíso. 

RC: É. 

.......... 

R: Ou talvez até uma luz... sei lá... tipo... uma visualisação de uma coisa que você não tinha  antes. 

Pr: Meninas, vocês concordam? 

R: Mais liberdade... parece que...  que sim, sair do escuro e ir para o claro, você, sei lá, vamos supor, 

com a dificuldade do governo, você não tinha e você está indo pro lugar que você tem aquela... 

............ 

Pr: Mais alguma coisa sobre essa? 

 

 

2º GRUPO 

Pr: Umhum... a figura 2... 

A: Qual é... 
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Pr: 2 

Mi: Tipo... com essa luz no fundo, acho que seria alguma coisa ligada à esperança, a uma  saída. 

A: É. Alguma coisa espiritual, assim... 

Pr: Espiritual? 

Mi: Também. 

Ma: Como se fosse o caminho para a luz... 

A: É como se o tempo tivesse se esgotando para você conseguir chegar nessa luz no topo da escada. 

Pr:  A escada, então, seria o quê? 

Ma: A subida, uma coisa boa. 

A: É... 

 

 

3º GRUPO 

Pr: E a figura 2? 

J: Alguma coisa como o cara indo... pro céu. 

C: É. Exatamente. 

Pr: O cara indo pro céu? 

D : É... uma luz. 

Pr: Aham. 

     E... a ideia de caminho? 

J: Este caminho no final com uma luz assim, como se você chegasse num lugar muito  

    grande... 

C: É... 

J: Aí subia aquela escadaria... 

C: ...Solução para algum problema. 

 

  ANÁLISE 

Ao examinarmos essas interações, buscamos evidências que pudessem 

corroborar nossa hipótese de que, por meio dessa capa, os alunos acessariam a metáfora 

conceptual A VIDA É UMA VIAGEM, proposta por Lakoff e Johnson (1980 [2002]). 
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Nesse caso, os grupos pareceram mais focados na questão da luz do que na da 

própria escada. Para explicá-la, usaram termos representativos de algo abstrato, como 

“paraíso”, “paz”, “liberdade”, “não tinha x tem”, “esperança”, “espiritual”, “coisa boa”, 

“solução”, “o além” e “alguma coisa a ser atingida”.  Na interpretação dos participantes, 

a luz nem sempre estava ligada à morte, mas relacionava-se, inquestionavelmente, com 

o que é bom, confirmando nossa hipótese de que eles lançariam mão de uma vivência 

marcada metaforicamente por expressões como, por exemplo, “A coisa está preta”, que 

revelam um entendimento de que o bem está ligado à luz e o mal está ligado à 

escuridão. Nos grupos 1 e 2  associou-se a luz à representação de algo místico – 

“paraíso”, “espiritual” e “esperança”. 

R: Escadaria para o paraíso... (GRUPO 1) 

Mi: Tipo... com essa luz no fundo, acho que seria alguma coisa ligada à 

esperança, a uma  saída. 

A: É. Alguma coisa espiritual, assim... (GRUPO 2) 

 

No que tange à escada, a interpretação da noção de viagem não é explícita. 

Contudo, verbos que expressam deslocamento são usados, algumas vezes, para 

descrever a ideia de percurso: 

P: Alguém tá subindo... (GRUPO 1) 

R: Mais liberdade ... parece que...  que sim, sair do escuro e ir para o claro. 

(GRUPO 2) 

J: Alguma coisa como o cara indo... pro céu. (GRUPO 3) 

A palavra caminho só é registrada na fala de Ma (2º grupo): 

Ma: Como se fosse o caminho para a luz... 
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J (3º grupo) não aprofunda a metáfora do caminho como percurso. Apesar da 

nossa, “deixa” continua focado na imagem da luz: 

Pr: Aham. 

    ... a idéia de caminho? 

J: Este caminho no final com uma luz assim, como se você 

chegasse num lugar muito grande... 

 

 

Concluímos que, na imagem analisada, a presença da luz ofuscou a metáfora A 

VIDA É UMA VIAGEM e acreditamos que, pelo fato de o elemento luz estar 

relacionado à metáfora BOM É CLARO, pouca atenção foi dedicada, pelos 

participantes, à metáfora do caminho. Diferentes leituras- coerência do sistema. 

3ª CAPA  

 
Figura 16: Revista TIME – 24 de novembro de 2003 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO 

 

1º GRUPO 

Pr: E a 3? 

L: É... a 3... 
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....................... 

RC: Tá sendo valorizado o trabalho dele... 

Pr: Por que valorizado? 

RC: Ah, por que ele tá subindo... 

RC : Dá a ideia de... 

R: Não só ele está subindo como o gráfico está crescendo... parece que a subida dele remete ao 

crescimento de alguma coisa que... 

RC: Ah, está sendo promovido... assim 

R: Às vezes o... crescimento econômico do país. 

L: É... 

R: Sabe... tipo a subida dos trabalhadores... ou ao sucesso desses trabalhadores leva a um crescimento 

do país. 

P: Eu acho que é ao aumento do trabalho... 

Pr: Quantidade de trabalho? 

P: É. Quantidade de trabalho. 

Pr: Então você pensa em quantidade de trabalho... você pensa em que mesmo? 

RC: É... valorização dele... ser promovido... 

Pr: Aham. De melhorias na vida... 

RC: É... 

Pr: E por que? 

RC: Ah, porque parece que ele tá... cada.... cada vez AL... alcançando uma etapa mais alta... assim. 

RC: Essa... essa noção de escada aqui... de ele tá... subindo. 

Pr: A subida!? 

RC: É. 

Pr: Ahham. 

      É isso? 

 

2º GRUPO 

Pr: A figura 3? 

Mi: É... alguma coisa relacionada à... sucesso no trabalho... 

Ma: É... 
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Mi: ...pela escada... 

Ma: É. Eu acho que progresso, né? Ele tá subindo... 

Ma: É, mas eu acho que voltado mais para os empresários... 

................................. 

Ma: Investidores... que passa uma ideia de... 

Pr: Então... o sucesso no trabalho... vocês chegaram a essa conclusão como? 

Ma: Por causa da ... da... caixinha... 

Mi: Ele subindo a escada... 

A: A escada... 

Mi: Subindo... 

Pr: Subir!? 

Mi: Acho que é subir. 

 

3º GRUPO 

Pr: A figura 3? 

F: Subir na vida. 

C: Sucesso profissional. 

Pr: F, o que que dá a ideia de subir na vida? 

F: De melhorar, assim... 

Pr: eu sei mas, na imagem... 

F: Ah, a escada. 

Pr: Escada?  

F: E a roupa e pela maleta que ele tem na mão. 

Pr: Maleta? 

TD: Umhum. 

J: Também aqui parece ser tipo... é um gráfico, né? 

 

ANÁLISE 

Encontramos alguns elementos linguísticos que expressaram, com clareza, a 

noção de que bom é para cima. Os entrevistados utilizaram termos/expressões como: 
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“valorizando”, “crescimento”, “promovido”, “sucesso”, “aumento”, “melhorias”, 

“alcançando uma etapa mais alta”, “progresso”, “subir na vida”, “melhorar” e “chegar 

lá”. No evento realizado com o terceiro grupo, destacaram-se a roupa e a maleta, 

metonímias de sucesso profissional, como já havíamos apontado anteriormente. 

Nos eventos com os grupos 1 e 3 surge a interpretação da escada como sendo um 

gráfico. É merecedora de destaque a observação feita por R, componente do 1º grupo 

que, além de ver na imagem da escada/gráfico o sucesso individual, estabelece um 

paralelo com o crescimento do país: 

R: Não só ele está subindo como o gráfico está crescendo... 

parece que a subida dele remete ao crescimento de alguma 

coisa que... 

.......................... 

R: Sabe... tipo a subida dos trabalhadores... ou ao sucesso desses 

trabalhadores leva a um crescimento do país. 

 

Mais uma vez, destacamos a mobilização do conhecimento de mundo na leitura 

das imagens: provavelmente foi o fato de saber que a economia nacional está 

diretamente relacionada à produção individual que fez com que R chegasse às 

conclusões a que chegou. Consideramos fortalecida, então, a hipótese de ser a imagem 

da capa 3 uma expressão visual da metáfora BOM É PARA CIMA, deixando 

subentendida, em contrapartida, a ideia de que MAU É PARA BAIXO. 
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4ª CAPA   

 
Figura17: Revista TIME – 27 de novembro de 2000 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/STATUS INFERIOR É PARA BAIXO 

 

1º GRUPO 

Pr: E a 4ª figura? 

............................................ 

Pr: São presidenciáveis, né? Mas... o que que chama mais a atenção? 

P: Acho que eles estarem se escondendo... 

R: Alguma coisa que... eu não sei se isso é um símbolo federal... alguma coisa assim... 

Pr: Então, todo mundo tem a ideia de ... de se esconder... 

R: É. Se esconder no caso seria camuflar tudo o que ele tá fazendo... disfarçar... 

P: É, é, disfarçar mesmo, ele tá tentando esconder alguma coisa. 

RC: É... só... só a boca dele que tá descoberta, né? 

....................... 

RC: Esconde o corpo todo. 

RC: É. Até a boca. 

RC: Como se ele tivesse se comunicando fora do... 

R: É, ou então, essa ideia da boca escondida, sei lá, pra mim, o que ele... fala, assim...        

      Ele fala alguma coisa que não vale por trás. 
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.................................................... 

R: É verdade... 

    Um bando de safados que tão roubando... 

Pr: Então vocês... 

R: Pode falar isso aqui? 

Pr: Pode, pode falar o que você quiser.... 

R: Um bando de safados que roubam pra caramba e estão escondendo isso tudo, 

Pr: Estão escondendo... 

L: É, escondendo, é... 

R: E escondendo também suas ações que muitas vezes não remetem a um... benefício geral. 

Pr: Umhum. É... interessante, né? 

 

 

2º GRUPO 

Pr: A nº 4? 

Ma: Disputa presidencial. 

Mi: É... 

Pr: Sim... mas tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aí... diferente? 

Mi: O rosto dos políticos estar escondido. 

Ma: É... 

Pr: Ah? 

A : E todas elas tem alguma coisa a ver com TEMPO... 

Ma: Não... 

Pr: TIME é a revista... 

Mi: A revista... 

Pr: É... Então o rosto tá escondido, né? 

Mi: É. Tá sugerindo assim como se... os eleitores não conhecessem os candidatos. 

Ma: Eu pensei em outra coisa mas é como se... é... a disputa vai existir independente do... dos candidatos 
que é... é sempre que nesse caso de presidência... ele tentar a disputa é...  muito mais... às vezes no caso é 

pessoal, não pessoal, mas que as pessoas possam tirar proveito também para elas do que pra 

beneficiar o... é... o país... a sociedade... 
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Pr: Umhum 

Mi: Acho que como se não importassem as pessoas que estivessem se elegendo mas   

     sempre vai haver essa disputa. 

Pr: Umhum. 

 

 

3º GRUPO 

Pr: É... na figura 4... 

C: Parece que estão tentando se esconder... das pessoas... no caso... os políticos  

      tentando se esconder. 

Pr: Umhum, porque você acha que estão tentando se esconder? 

C: Porque... o rostinho deles... só a metade... 

Pr: E normalmente... 

J: O cara fica bem na cara... 

 

ANÁLISE 

Na fala dos participantes, fica clara a percepção do “baixo status” dos candidatos 

à presidência. Entretanto, essa observação está entrelaçada à questão da verdade. Foram 

várias as manifestações linguísticas referentes ao fato de que, por estarem quase que 

completamente ocultos, os presidenciáveis escondiam a verdade. Os entrevistados 

usaram o verbo “esconder” de diversas formas. Além disso, usaram palavras e 

expressões como “camuflar”, “disfarçar”, “não vale por trás”, “safados roubando”, 

“safados roubam pra caramba”, “escondendo suas ações”, “não remetem a um benefício 

geral”, “como se os eleitores não conhecessem”, “tirar proveito”, “do que pra beneficiar 

o país e a sociedade” e “debaixo dos panos”. 

Na verdade, após a leitura do artigo completo, verificamos que o foco da matéria 

estava no processo de contagem de votos, o que deixava o resultado daquelas eleições 

em suspenso. O fato de estarem escondidos tem relação com a situação de os eleitores, 

literalmente, não conhecerem o vencedor. 
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Mi: É. Tá sugerindo assim como se... os eleitores não 

conhecessem os candidatos. (GRUPO 2) 

 

Muito provavelmente, os entrevistados recorreram a seu conhecimento de 

mundo (que aponta para uma relação entre política e corrupção) para fazer uma ligação 

entre “ocultar o corpo” e “ocultar a verdade”.  

Nesse caso, podemos dizer que nossas hipóteses estavam apenas parcialmente 

corretas. Houve a confirmação da hipótese inicial de que metáforas conceptuais são 

acionadas por meio, principalmente, de referências à metáfora conceptual CONHECER 

É VER com desdobramento para IMPEDIMENTO PARA VER É IMPEDIMENTO 

PARA CONHECER. Entretanto, a atenção dos alunos esteve voltada para a questão de 

“ocultar a verdade”, sendo que a metáfora STATUS SUPERIOR É PARA CIMA E 

STATUS INFERIOR É PARA BAIXO não foi acionada, como havíamos previsto. 

 

5ª CAPA  

 
Figura 18: Revista TIME – 16 de julho de 2007 

 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

TER CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA BAIXO  

 



  

104 

 

 

1º GRUPO 

Pr: A 5, gente! 

R: Bom, a bebida matou muita gente... 

RC: A bebida mata... 

R: Também a ideia de a bebida ser maior do que o cara. 

 Pr: A bebida... 

 R: É maior do que a própria pessoa... 

P: É... o desejo de beber... 

L: É... 

Pr:  Mostrando aí o quê? 

P: A impotência... 

R: Tipo, o cara não consegue se segurar... 

RC: É... 

P: Tipo em superar aquele vício... 

R: É, o cara não consegue se segurar e acaba que isso mata ele. 

RC: É maior do que ele. 

Pr: Umhum 

 

 

2º GRUPO 

Pr: A nº 5? 

A: O cara embaixo da bebida  

V: É... a bebida domina o homem, sei lá... 

 Risos 

Pr: E como é que, por que você tem essa ideia de que ela domina? 

Mi: Por que ele tá no... chão. 

Mi: Por que ele tá sendo esmagado pelo... 

      O copo tá... tá bem maior do que ele... 

A: É. 
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Mi: Ele foi dominado pelo vício... 

Pr: Aham... 

Mi: Foi mais forte do que ele... 

Pr: Certo. 

 

 

3º GRUPO 

Pr: E a figura 5? 

F: Que a bebida mata? 

Pr: Ele tá morto... será? 

J: Talvez ele esteja sendo... derrotado pela bebida... 

C: É... ele é alcoólatra... 

D: Ele tá deitado... 

J: O álcool tá acabando com a vida dele. 

D: É, o álcool já meio que sufocou ele... 

C: É como se a bebida tivesse dominado ele... 

Pr: Dominado, né? 

C: É como se ele fosse dependente agora do... do álcool. 

Pr: Ele está dominado, né? 

C: Isso... 

Pr: Umhum. 

 

ANÁLISE 

Para descrever a imagem, os entrevistados usaram termos/expressões como “ser 

maior”, “maior do que a própria pessoa”, “impotência”, “superar”, “não consegue se 

segurar”, “domina”, “esmagado”, “dominado”, “mais forte”. “derrotado”, “acabando 

com”, “sufocou”, “dependente”, “acabado”. As interpretações não só focaram a ideia de 

posição, que estabelece que o mais forte está por cima e o mais fraco, por baixo, como 

também se voltaram para a noção de tamanho. O fato de o copo ser 

desproporcionalmente maior do que a figura masculina deixou clara a associação que se 
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faz entre tamanho e força, em que o maior é visto como o mais forte, e o menor, como o 

mais fraco. 

  Todos os grupos entenderam que se tratava de uma luta na qual o vício era o 

vencedor, o que fica claro nas falas de componentes do 1º e do 2º grupos, nos trechos 

que se seguem: 

Pr:  Mostrando aí o quê? 

P: A impotência... 

R: Tipo, o cara não consegue se segurar... 

RC: É... 

P: Tipo em superar aquele vício... 

R: É, o cara não consegue se segurar e acaba que isso mata 

ele. 

RC: É maior do que ele. (GRUPO 1) 

 

Mi: Ele foi dominado pelo vício... 

Pr: Aham... 

Mi: Foi mais forte do que ele... (GRUPO 2) 

 

Nesse sentido, podemos dizer que a hipótese inicial foi confirmada, sem 

ressalvas: a imagem parece mesmo demonstrar um acionamento da metáfora conceptual 

TER CONTROLE OU FORÇA É ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE OU FORÇA É ESTAR PARA BAIXO.  

 

A realização dos eventos de pensar alto a partir de textos visuais sugeriu uma 

resposta positiva à nossa pergunta inicial de pesquisa. Em outras palavras, a análise do 

corpus 2A reforçou a nossa intuição de que ―metáforas conceptuais são acionadas na 

interpretação de textos visuais‖. Entretanto, vale ressaltar que a expectativa de 

encontrarmos, nas falas dos entrevistados, referências às metáforas que pensamos haver 
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nas imagens, não foi sempre preenchida. Contudo, o fato de acreditarmos na 

confirmação da hipótese central desta pesquisa, ou seja, no acionamento de metáforas 

conceptuais (previstas ou não) durante o processo de interpretação das imagens, 

reforçou nosso desejo de dar prosseguimento à investigação. 

 

3.2- Eventos de pensar alto em grupo com textos verbo-visuais 

 

 Após a realização de eventos de pensar alto em grupo a partir de textos visuais 

partimos para a realização de eventos de pensar alto em grupo com textos verbo-

visuais, em que foram preservadas todas as características originais das capas. 

Conforme justificamos anteriormente, a decisão de eliminar os textos verbais para a 

realização de uma primeira etapa de eventos serviu-nos, exclusivamente, ao propósito 

de avaliar se metáforas conceptuais seriam acionadas a partir de estímulos 

exclusivamente visuais. Verificamos a seguir, se a manutenção dos textos verbais traria 

mudanças significativas para o processo de compreensão das capas. Repetimos o 

procedimento adotado na etapa anterior: apresentamos as capas em tamanho reduzido 

seguidas das transcrições das falas dos componentes e acompanhadas das análises que 

realizamos a partir do material registrado. 

1ª CAPA 

 
Figura 14: Revista TIME – 24 de outubro de 1994 

 

 



  

108 

 

Hipótese de metáfora conceptual  

MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO 

 

1º GRUPO 

F: Sei lá... eu acho que essa seta aqui tem a ver com a economia americana... mas as pessoas estão... não 

muito felizes porque quando a seta passa pela boca dele ele não faz cara de felicidade... a expressão 

dele não é boa [...] a economia está subindo mas como a seta “tá” passando pela boca é como se ele 

“num‖ tivesse muito satisfeito não... por que é uma expressão de insatisfação... 

T: Como se a economia tivesse “calando a voz do povo”... sei lá... alguma coisa como se ele não pudesse  

mais ... é ... agir da forma dele mas ficasse abaixo da economia... 

J: É como se a economia estivesse “regendo”. 

 

 

2º GRUPO 

R: Uma pessoa extremamente irritada... 

G: Pois é... 

A: Uma pessoa chateada por que alguma coisa “tá” subindo... 

D: A economia da América está subindo. 

G: Muitos americanos estão “still in a slump...”. Num lembro o que é isso. 

D: É uma notícia cômica [...] como uma charge. 

Pr: Mas cômica é a palavra certa? 

G: Não. É mais para ironia... por que ele “tá” bravo por que a economia “tá” subindo... 

 

 

3º GRUPO 

J: Bom... é um gráfico que... a linha do gráfico monta a boca do homem. Ele tem um olhar bravo... 

C: É... tá bravo... pelo que eu entendi mais ou menos tá falando da economia... 

J: É... a economia norte-americana está de volta ao topo... Mas os americanos estão...o que é “slump”? 

F: É um gráfico falando... 

D: Da economia... Eles querem representar que a economia da América subiu muito... 

J: É... mas o cara aqui tá com a boca... 

R: Ele tá com a boca meio... 

C: Ele tá meio com raiva... 

J: A economia sobe, mas o homem ainda “tá” bravo... 

R: É... ele “tá” bravo com alguma coisa... 
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ANÁLISE  

 “F”, do grupo 1, faz referência à insatisfação do sujeito da imagem, que percebe 

através do formato da boca. Contudo, não comenta o fato de que esta boca se encontra 

em posição descendente.  

F: [...] a economia está subindo mas como a seta “tá” passando pela boca é como 

se ele ―num‖ tivesse muito satisfeito não... por que é uma expressão de 

insatisfação... 

 

 Os componentes do grupo 2 também entendem a expressão do sujeito como 

insatisfação e demonstram a percepção dessa insatisfação  por meio de adjetivos como 

“irritada" e “chateada” e “bravo”. 

R: Uma pessoa extremamente irritada... 

 

A: Uma pessoa chateada por que alguma coisa “tá” subindo... 

 

G: [...] por que ele “tá” bravo por que a economia “tá” subindo... 

 

 Percebemos neste evento que problemas relacionados à não-compreensão de 

vocabulário comprometem o entendimento da capa. O participante “G” faz menção ao 

fato de não saber o significado de still in a slump. Nenhum dos outros participantes o 

socorre. Provavelmente, se tivessem tido, com a ajuda do contexto, a percepção de que a 

palavra “slump” faz referência à “queda”, eles teriam evidenciado o entendimento do 

contraste entre a subida da economia e o nível de satisfação do povo. 

D: A economia da América está subindo. 

G: Muitos americanos estão “still in a slump...”. Num lembro o que é isso. 

 

Também no grupo 3 o desagrado do sujeito da imagem é percebido pelos 

participantes do evento:  

 

J:[...] Ele tem um olhar bravo... 

C: É... tá bravo... pelo que eu entendi mais ou menos tá falando da economia... 
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J: A economia sobe, mas o homem ainda “tá” bravo... 

R: É... ele “tá” bravo com alguma coisa 

C: Ele tá meio com raiva... 

 

Contudo, o contraste entre o sentimento do povo e a situação econômica do país 

só é evidenciado na fala de “J” que, apesar de também desconhecer o significado de 

“slump”, faz uso repetido do conector “mas”, demonstrando que consegue inferir a 

conotação negativa dessa palavra.  

J: É... a economia norte-americana está de volta ao topo... Mas os americanos 

estão...o que é “slump”? 

J: É...mas o cara aqui tá com a boca... 

J: A economia sobe, mas o homem ainda “tá” bravo... 

 

Percebemos que a inclusão do texto verbal não alterou o processo de 

interpretação da capa, em sua essência. Aqui, os participantes também acionaram a 

metáfora MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO. A presença do texto verbal 

é, contudo, fundamental para o entendimento da referência que é feita à situação 

econômica e exclui a hipótese de interpretação do gráfico como relativo à inflação. 

 

2ª CAPA  

 
Figura 15: Revista TIME – 04 de abril de 2005 
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Hipótese de metáfora conceptual 

A VIDA É UMA VIAGEM 

 

1º GRUPO 

 Pr: Segunda capa... 

J: Final da vida...interesante [...] parece que você está indo “pro nada”. 

F: É... caminhando “prum” lugar que “num” tivesse... 

J: Tá falando sobre o fim da vida e a foto é de uma escada e você indo “pra” luz, ou seja, acabou a vida. 

Pr: Por que? 

J:Por que a gente tem uma ideia de paraíso como assim... caminho de luz. 

F: A ideia de uma escada como se alguém tivesse assim debaixo olhando para onde ia subir e tem um, 

“tipo” um clarão e “O fim da vida. Quem decide?” É como se a gente fosse descobrir quem vai decidir... 

[...] 

T: Ou então, como se fosse uma escolha... se vai pra luz que seria o céu, ou então... 

[...] 

J: Como se cada degrau fosse uma fase de nossa vida... Até chegar o final... 

F: Ou seja, aí a gente começa no escuro... 

R:(sussurro) Como se fosse uma caminhada...  

Pr: Como??? 

R:(repetindo) Como se fosse uma caminhada... 

F: É como se a gente tivesse no escuro aqui porque vai clareando. Então, até agora a gente tá aqui, “né”? 

(apontando para o meio da escada). 

[...] 

F: Eu acho que é isso aí... é o caminho... 

 

 

2º GRUPO 

G: Uma escada... 

D: Uma escada com uma luz no final... 

G: É... 

D: A luz no fim do túnel. 

G: No fim da escada. 

A: Depois da vida. 

[...] 
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D: É o fim da vida mas não necessariamente a morte... 

G: “Quem decide”?  

D: Uma escada com uma luz no fim... 

G: Bem deprimente... 

A: Uma luz no fim como se fosse chegando .. no céu... 

G: Em algum lugar... 

A: Chegando ao fim... 

 

 

3º GRUPO 

R: Uma escada... 

C: Final da vida... 

R: É. 

J: “Quem decide?” 

C: Uma escada... a luz no fim do túnel. 

J: A escada “pra” luz. 

C: É...seria uma luz no fim do túnel, da...da escada. 

R: E a gente tem que se decidir. 

J: Mostra qual... a escolha mais importante que você  pode fazer... 

[...] 

J: A luz é o paraíso. 

[...] 

F: Mas se o cara fez maldade ele não pode ir para a a luz. 

F: A luz “tá” representando o sinal de positividade ... é uma coisa boa. Aí eu não sei se no final da 

escada pode ser uma coisa ruim. 

C: É uma escolha que você pode fazer. 

J: A escolha que vai te levar pro final. 

F: A luz é o começo do fim. 

R: O fim da vida. 

C: Uma procura... 

 

ANÁLISE  

As observações de “J”, “F” e “R”, componentes do grupo 1 que  se referem a 

“caminho”, “caminhando” e “caminhada”, demonstram uma possibilidade de 

acionamento da metáfora A VIDA É UMA VIAGEM. 
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J: Por que a gente tem uma ideia de paraíso como assim... caminho de luz. 

F: É... caminhando “prum” lugar que “num” tivesse... 

R:(repetindo) Como se fosse uma caminhada... 

 

A compreensão de “J” de degrau como fase da vida corrobora a ideia de escada 

como percurso: 

J: Como se cada degrau fosse uma fase de nossa vida... Até chegar o final... 

 

“J” e “F” fazem referência ao texto verbal e destacam, no texto visual, a escada 

e a luz, esta associada ao fim da vida: 

J: Tá falando sobre o fim da vida e a foto é de uma escada e você indo “pra” 

luz, ou seja, acabou a vida. 

J: Final da vida...interessante [...] parece que você está indo “pro nada”. 

F: A ideia de uma escada como se alguém tivesse assim debaixo olhando para 

onde ia subir e tem um, “tipo” um clarão e “O fim da vida. Quem decide?” [...] 

 

A leitura que os participantes fazem da luz como fim da vida é de algo bom, o 

que pode ser constatado pela escolha de vocábulos como paraíso (“J”), céu (“T”), o que 

nos remete ao acionamento da metáfora BOM É CLARO. 

J: Por que a gente tem uma ideia de paraíso como assim... caminho de luz. 

T: Ou então, como se fosse uma escolha... se vai pra luz que seria o céu, ou 

então... 

 

 No grupo 2 o participante “D” parte da compreensão literal da imagem e  recorre 

à metáfora linguística “uma luz no fim do túnel” para realizar a leitura da capa. 

D: Uma escada com uma luz no final... 

[...] 

D: A luz no fim do túnel. 

 

Assim como ocorreu no grupo 2, o participante “C”, para fazer a leitura dos 

elementos visuais escada + luz, também recorre à metáfora linguística “uma luz no fim 

do túnel”. 
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C: Uma escada... a luz no fim do túnel. 

C: É...seria uma luz no fim do túnel, da...da escada. 

 

Como a metáfora linguística “uma luz no fim do túnel” retrata o sentimento de 

esperança para o fim de um percurso difícil, acreditamos que o fato de ter sido 

empregada por “D” e “C” indica uma associação da luz da imagem a algo bom, 

reforçando a hipótese de acionamento da metáfora BOM É CLARO. 

 “G”, do grupo 3,  entende a imagem como “algo deprimente”, do que “A” parece 

discordar fazendo referência a céu e também demonstrando associar a luz ao que é bom,  

D: Uma escada com uma luz no fim... 

G: Bem deprimente... 

A: Uma luz no fim como se fosse chegando .. no céu... 

 

Também “J” se utiliza do termo “paraíso” para descrever a luz, mas é na fala de 

“F” que fica bem evidente o acionamento de a metáfora conceptual BOM É CLARO. 

J: A luz é o paraíso. 

F: A luz “tá” representando o sinal de positividade ... é uma coisa boa. 

 

 Assim como na etapa anterior de eventos (pensar alto em grupo realizados a 

partir dos elementos visuais das capas selecionadas), aqui também constatamos que o 

elemento “luz” levou os participantes, com frequência, ao acionamento da metáfora 

BOM É CLARO. A metáfora A VIDA É UMA VIAGEM, em contrapartida, não 

recebeu a mesma atenção. Pelos dados aqui obtidos não poderíamos, portanto, afirmar 

que a metáfora tenha sido acionada pelos alunos, o que não nos permitiria, neste 

momento, dar como confirmada a hipótese que levantamos para esta capa, 

especificamente. 
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3ª CAPA   

 
Figura 16: Revista TIME – 24 de novembro de 2003 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

BOM É PARA CIMA/  MAU É PARA BAIXO 

 

1º GRUPO 

F: É um cara 

J: Caminhando para subir na vida... 

R: Evoluindo... 

F: É.... dentro da área de trabalho dele é como se tivesse... 

T: ... procurando emprego... 

F: É. Não. É com se ele tivesse... “tipo” ... é uma evolução dentro do que ele trabalha... 

J: Eu gostei dessa capa... 

F: É como se ele tivesse crescendo dentro da área dele. Já que ele teve um crescimento tão rápido que 

ele acabou pulando uma etapa... 

[...] 

 

 

 

2º GRUPO 

G: Empregos, com certeza. Novos empregos. 

D: É. 
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A: Novos empregos... 

A: Seria como se fossem dicas para você subir o nível no emprego. 

D: Mostra como se fosse uma escada e o cara subindo o nível, assim... como se fossem dicas para ele. 

G: Onde estão os melhores empregos... 

E: Os modos mais práticos de conseguir... 

R: Os novos empregos estão na cidade. 

D: E ele “tá” subindo a escada... 

 

 

3º GRUPO 

F: JOBS. 

J: Tem uma escadinha pra mostrar os índices de emprego..., “né”? Tem azul, verde... 

R: Eu acho que isso aí ... 

J: Onde estão os novos empregos. 

F: Eu acho que isso aí é uma escadinha “pra... pra...” sucesso no trabalho. 

J: Tem um homem com uma maleta. 

F: O homem nessa escada eu acho que representa sucesso no trabalho. 

J: É... o caminho que ele faz “pra”chegar ao topo. 

Pr: Até chegar ao... 

C/J: Topo! 

C: O topo é o sucesso. 

J: Em todas as capas que você “tá” mostrando o topo é um lugar bom. Tá subindo... “Tão” vendo o 

padrão? 

J: O topo é o lugar onde todos querem estar. 

F: Mas eu acho que o topo não é o melhor lugar por que você pode estar no topo e não ter alguma coisa, 

“né”? Você pode ser rico mas não ter alguma coisa... 

J: Então você não está no topo!! Quem te disse que dinheiro é o topo? 

[...] 

F: Depende do topo: emprego, o topo da vida... 

C: Mas nessa questão de emprego o topo é bom por que é o sucesso. 

J: Nas imagens que a gente viu é o topo economicamente ou espiritualmente. 
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ANÁLISE  

 

 A respeito da capa 3, encontramos, nas falas dos participantes, diversas 

instanciações linguísticas da metáfora MAIS É PARA CIMA ( e também BOM É 

PARA CIMA). Os alunos demonstram associar o “subir as escadas” ao ter mais e, ao 

mesmo tempo, ao ser bom, como podemos verificar nas falas a seguir: 

 O participante “J”, do grupo 3, consegue estabelecer uma associação entre a 

capa número 3 e a anterior. Ele detecta um “padrão” em que o “topo é um lugar bom”. 

O “padrão” a que se refere nada mais é do que a metáfora conceptual BOM É PARA 

CIMA: 

J: Em todas as capas que você “tá” mostrando o topo é um lugar bom. Tá 

subindo... “Tão” vendo o padrão? 

 

J: O topo é o lugar onde todos querem estar. 

 

Concluímos, então, que nas interações sobre a capa 3 os participantes 

demonstraram acionar a metáfora MAIS É PARA CIMA e, ampliando nossa hipótese 

de base, verificamos que os participantes também recorreram à metáfora BOM É PARA 

CIMA. 

 

4ª CAPA   

 
Figura 17: Revista TIME – 27 de novembro de 2000 
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Hipótese de metáfora conceptual 

STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/STATUS INFERIOR É PARA BAIXO 

 

1º GRUPO 

F: É como se eles não quisessem aparecer “pra” população por vergonha... de alguma coisa que eles 

tenham feito. 

J: Eles “num‖ mostram ―a cara‖ è como se estivessem escondendo o caráter deles. Eles mostram 

uma coisa e são outra. 

F: Na verdade acho que eles nem querem se expor. 

 

 

2º GRUPO 

R: Tá falando sobre eleição... 

G: Política. Política americana. 

R: É. 

G: Os dois estão escondidos atrás da “bancadinha”. 

D: Corrupção não é só no Brasil [...] Talvez eles também tenham algo a esconder. 

R: Política nunca foi coisa boa... 

G: Até foi. No tempo em que surgiu. Depois começou a “roubalheira”. 

D: Abuso de poder. 

 

 

3º GRUPO 

R: Tá mostrando que as pessoas... 

J: Tá mostrando os presidentes... 

F: Ser presidente é o topo. 

J: Tá mostrando o presidente Bush e o concorrente. Nos E.U., se você virar presidente você vai ser o 

homem mais importante do mundo, vai estar no topo. 

Pr: E...? 

Pr: e a imagem? 

J: São os presidentes. 

F: Mas não dá pra ver. 

J: Eles estão disputando para ver quem vai... 



  

119 

 

C: É a disputa para ver quem vai... 

C: É a disputa para ver quem chega ao topo, ou seja, à presidência. 

J: Só a metade da “cara” deles ―tá‖ aparecendo. 

F: Se você visse a característica toda dele... “tá” mostrando só a metade mas se você visse realmente 

quem ele é você não ia gostar dele por que as pessoas escondem a parte ruim que tem nelas. 

J: O público só vê uma parte deles. E eles sempre mostram a parte que é boa. 

[...] 

J: Eles estão com cara de medo, como se estivessem espiando alguma coisa. 

F: Por que eles têm medo de, sem querer, mostrar o que são. Que foi o caso do Bush, depois de algum 

tempo as pessoas viram quem ele real mente era. 

[...] 

 

ANÁLISE  

Também nesta rodada de eventos realizados a partir da capa 4  não conseguimos 

verificar o acionamento da metáfora STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/ STATUS 

INFERIOR É PARA BAIXO. O que parece ocorrer é que os alunos compreenderam o 

fato de os presidenciáveis estarem semi-ocultos como representativo de um processo de 

ocultamento da verdade. Em seu entendimento, eles estariam assim representados em 

virtude da tentativa de se retratar o lado negativo de sua personalidade, que eles não 

gostariam de revelar, o que pode ser verificado nas seguintes falas: 

 

F: É como se eles não quisessem aparecer “pra” população por vergonha... de 

alguma coisa que eles tenham feito. 

J: Eles “num” mostram “a cara” è como se estivessem escondendo o caráter 

deles. Eles mostram uma coisa e são outra. 

          F: Na verdade acho que eles nem querem se expor.( GRUPO 1) 

 

G: Os dois estão escondidos atrás da “bancadinha”. 

D: [...] Talvez eles também tenham algo a esconder.      (GRUPO 2) 

 

J: Só a metade da “cara” deles “tá” aparecendo. 
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F: Se você visse a característica toda dele... “tá” mostrando só a metade mas se 

você visse realmente quem ele é você não ia gostar dele por que as pessoas 

escondem a parte ruim que tem nelas. 

J: O público só vê uma parte deles. E eles sempre mostram a parte que é boa. 

F: Por que eles têm medo de, sem querer, mostrar o que são. Que foi o caso do 

Bush, depois de algum tempo as pessoas viram quem ele real mente era.     

(GRUPO 3) 

 

  Contrariando nossas expectativas, não pudemos observar aqui o acionamento da 

metáfora conceptual que acreditávamos ter identificado na imagem. Surgiram, 

entretanto, evidências do acionamento da metáfora CONHECER É VER, ativada pelo 

fato de que, na leitura que os participantes fazem da imagem, o impedimento para ver os 

presidenciáveis estaria retratando o impedimento para conhecê-los como 

verdadeiramente são. 

 

5ª CAPA  

 
Figura 18: Revista TIME – 16 de julho de 2007 

 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

TER CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA BAIXO  
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1º GRUPO 

F: Ah, tá falando aqui que o álcool e as drogas estão matando as pessoas. 

T: Que as pessoas estão deixando o álcool vencer... tomar conta delas. 

F: Tão se tornando dependentes... é como se aqui um copo de vodka, whisky, sei lá... tivesse em cima 

dele, que é dependente. 

J: A vontade é maior do que a pessoa, controla a pessoa. 

T: É. O vício, no caso, seria bem maior do que a própria pessoa. 

F: “Tá” acima de tudo, “tá” acima até dele. 

F: É como se o vício tivesse derrubado ele... 

 

 

2º GRUPO 

R: Vício alcoólico. 

A: Alcoolismo mata. 

G: Alcoolismo mata... dá gastrite. 

D: (sussurrando) Esmaga a sua moral... cirrose. 

G: Cirrose. 

Pr: Repete, por favor... 

D: Não. Nada. 

A: Ele falou que “esmaga sua moral”. 

G: Esmaga mesmo. Um homem bêbado não tem moral nenhuma. É completamente vergonhoso... uma 

pessoa bêbada, caída no chão. 

Pr: E a capa? 

G: É uma capa de um cara assim... meio que rendido pelo copo de bebida, atacado por um copo de 

cachaça. 

[...] 

G: É. O cara assim... meio que...se rendeu pelo álcool 

 

 

3º GRUPO 

J: Isso aí é o fundo do poço. 

F; Cachaça. 
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C: Alcool... 

R: É. Alcool. 

C: Drogas... 

C: “O cérebro procura ajuda para entender...” 

J: Repara: aqui tem um copo gigante e o homem está sob o copo. 

F: É. Por que... tipo assim... 

J: É como se o copo fosse superior, fizesse o homem ser... 

F: O cara não consegue... 

J: É... o copo...esse copo aí de bebida faz ele ser o ... 

F: Não. Tipo... 

J: É... inferior a ele. 

C: A bebida destrói ele... 

J: Por que ele é viciado. 

F: A gente pode pensar também que o cara tentou subir e ele viu que não conseguiu... aí ele pode ter se 

afogado. 

J: Na bebida. 

F: Na bebida! 

J: Eu acho que ele “tá” no fundo do poço por causa da bebida. 

C: A bebida acabou destruindo ele... 

J: Ele “tá” inconsciente ... todo largado no chão... 

J: Ele “tá” no fundo do poço. 

F: O homem “tá” no fundo... 

J: A bebida leva ele “pro” fundo. 

F: Aí “tá” falando sobre álcool, drogas e  ... 

C: O que é “gambling”? 

J: Jogatina. 

F: É jogatina? 

J: É. Jogatina. Novas pesquisas sobre o cérebro “está” ajudando a entender por que nós ficamos 

“Hooked”? 

F: “Tá” mostrando como que ... como é o caminho da pessoa que fica viciada e como ela pode escapar. 

Dando dicas. 

 

ANÁLISE  

Nos encontros realizados a partir da capa 5 verificamos, com clareza, o 

acionamento da metáfora conceptual  TER CONTROLE E FORÇA É PARA CIMA/ 

ESTAR SUJEITO À CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO. São várias as 
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instanciações linguísticas nas quais podemos comprovar o entendimento que os 

participantes dos eventos tiveram de que, o fato de o sujeito da imagem estar deitado 

sob um copo de bebida seria representativo de um quadro de alcoolismo: o álcool no 

papel de algoz e o homem, de vítima. Em diversos momentos podemos destacar, de suas 

falas, expressões que revelam a forma como percebem a relação entre o homem e o 

álcool: uma batalha em que o álcool, vencedor, está por cima (posição superior) 

enquanto o homem, derrotado, por baixo (posição inferior): 

 

T: Que as pessoas estão deixando o álcool vencer... tomar conta delas. 

F: Tão se tornando dependentes... é como se aqui um copo de vodka, whisky, 

sei lá... tivesse em cima dele, que é dependente. 

J: A vontade é maior do que a pessoa, controla a pessoa. 

T: É. O vício, no caso, seria bem maior do que a própria pessoa. 

F: “Tá” acima de tudo, “tá” acima até dele. 

F: É como se o vício tivesse derrubado ele... (GRUPO 1) 

 

 

D: (sussurrando) Esmaga a sua moral... cirrose. 

A: Ele falou que “esmaga sua moral”. 

G: Esmaga mesmo. [...] 

G: [...] meio que rendido pelo copo de bebida, atacado por um copo de          

cachaça. 

  G: É. O cara assim... meio que...se rendeu pelo álcool. (GRUPO 2) 

 

J: Isso aí é o fundo do poço. 

J: Repara: aqui tem um copo gigante e o homem está sob o copo. 

J: É como se o copo fosse superior, fizesse o homem ser... 

J: É... inferior a ele. 
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C: A bebida destrói ele... 

F: A gente pode pensar também que o cara tentou subir e ele viu que não 

conseguiu... aí ele pode ter se afogado. 

J: Eu acho que ele “tá” no fundo do poço por causa da bebida. 

C: A bebida acabou destruindo ele... 

J: Ele “tá” inconsciente ... todo largado no chão... 

J: Ele “tá” no fundo do poço. 

F: O homem ―tá‖ no fundo... 

J: A bebida leva ele pro fundo. (GRUPO 3) 

 

3.3- Eventos individuais de pensar alto com textos verbo-visuais 

 

  Após a realização de eventos de pensar alto em grupo a partir de textos 

exclusivamente visuais (primeira etapa), passamos à realização de eventos de pensar 

alto em grupo em que foram preservadas todas as características originais das capas, ou 

seja, texto verbal e texto visual (segunda etapa). Em linhas gerais, na segunda série de 

eventos, confirmaram-se os resultados da primeira, uma vez que não foram observadas 

mudanças significativas nos resultados obtidos, ou seja, a presença ou ausência do texto 

verbal não pareceu interferir significativamente na compreensão do texto visual no que 

diz respeito às metáforas conceptuais acionadas. No sentido de promover uma 

triangulação dos dados, passamos à realização de eventos de pensar alto que 

envolvessem um só sujeito de pesquisa por vez. Precisávamos investigar em que sentido 

a configuração de eventos realizados com um só participante traria alterações para os 

dados gerados. Supúnhamos que o acionamento das metáforas conceptuais subjacentes 

às metáforas visuais das capas aconteceria, ainda que na ausência de interação com 

outros participantes. Acreditávamos, portanto, que não haveria uma variação 

significativa nesta etapa de protocolos. Esperávamos, contudo, que os dados registrados 

nesta etapa de eventos fossem menos ricos do que aqueles provenientes das duas etapas 

anteriores. 
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  Foram, assim, realizados mais três eventos individuais. Os sujeitos investigados 

são alunos das mesmas turmas de que faziam parte os componentes das duas primeiras 

etapas (alunos do ensino médio de duas escolas federais de Niterói). É importante 

ressaltar que para esta etapa, foram ainda maiores os cuidados que tomamos em relação 

a possíveis interferências de nossa parte durante a condução dos eventos. Na ausência 

de outras falas que pudessem funcionar como estímulos para a co-construção de 

significados, cuidamos para que a nossa própria ansiedade em obter determinadas 

respostas não nos movesse a tentativas de induzir o participante. Decidimos que uma 

boa forma de estabelecer um ambiente em que o aluno estivesse à vontade para falar 

seria através do uso de interjeições e frases curtas mas, nunca, períodos longos. Isso 

pareceu funcionar de forma satisfatória. Contudo, como veremos a seguir, dada a sua 

própria natureza, esses eventos mostraram-se mais curtos do que aqueles realizados em 

grupo, em que outro participante invariavelmente tomava o turno em caso de silêncio. A 

introdução à atividade seguiu o mesmo protocolo dos outros eventos: em conversa 

informal descrevemos que este era um trabalho que visava geração de dados a serem 

analisados como parte de tese de doutorado. Pedimos para que, ao receberem as capas, 

falassem livremente sobre aquilo que lhes chamava a atenção e atentamos para o fato de 

que nossa interação verbal com eles seria mínima uma vez que precisávamos evitar 

possíveis intervenções de nossa parte. Na sequência, entregamos as capas, uma por vez, 

e iniciamos os registros, transcritos e analisados a seguir. 

1ª CAPA  

 
Figura 14: Revista TIME – 24 de outubro de 1994 

 

 



  

126 

 

 

Hipótese de metáfora conceptual  

MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO 

 

 
1° participante 

Pr: Capa 1... 

B: Eu vejo o rosto de um boneco ali e um gráfico passando por trás da cabeça dele. Enquanto isso o 

gráfico, enquanto o rosto é um pouco transparente, o gráfico passa e na... sua direção ele faz com que a... 

boca do... do personagem fique triste. É uma expressão de tristeza, e... o quadriculado atrás... a própria 

seta demonstram que é alguma coisa sobre economia. Então, provavelmente como essa revista é 

americana, fala sobre a crise... é... financeira nos Estados Unidos. 

 

 

Pela leitura que “B” realiza a partir da capa de 24 de outubro de 1994, constata-

se que percebe a metonímia da boca como representação de um sentimento ruim 

(“triste”, “tristeza”). A mencionar a “expressão de tristeza”, “B” relaciona, 

indiretamente, o sentimento de tristeza à boca em forma de curva descendente e sugere 

compreender a ligação que há entre o gráfico e este sentimento (...o gráfico passa e na... 

sua direção ele faz com que a... boca do... do personagem fique triste). “B”, contudo, 

não revela o entendimento da tristeza em função da ascensão da seta no gráfico, não 

parecendo, assim, ter acionado a metáfora MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA 

BAIXO. Ao utilizar o temo “personagem” para referir-se ao sujeito da capa “B” parece 

entender seu caráter metonímico na imagem, como representante da população norte 

americana.  Ao estabelecer uma relação entre a imagem e a crise financeira nos 

Estados Unidos “B” releva estar sendo movido por seu conhecimento atual de mundo. 

 

 

 
2° participante 

Pr: Capa 1.... 

A: Ah, a capa1 fala sobre ... a economia americana, que tá subindo, mas pelo que eu entendi, os 

americanos não estão felizes, eles continuam infelizes, e a capa diz isso, mostra um gráfico com a 

economia atrás subindo e um americano triste. A imagem mostra isso com um personagem, na frente, 

com uma camisa azul e no plano de fundo, um gráfico... em preto... e branco, com uma seta em 

vermelho, que preenche o rosto do personagem, no caso, especificamente a boca dele e continua atrás o 
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gráfico subindo. Isso dá uma ideia de que, já complementando com o... com o, com o título, dá uma 

ideia de que a economia “tá” subindo e o americano “tá” triste, já que a parte da seta que complementa 

o rosto do personagem está pra baixo. 

 

 

Aqui, o fato de o texto verbal ter sido mencionado por “A” (“... complementando 

com o... com o, com o título”) reforça nossas observações anteriores de que, de modo 

geral, o leitor é inicialmente movido pelos aspectos visuais da capa e, a seguir, passa à 

observação de seus aspectos linguísticos. A escolha lexical de “B” também parece 

demonstrar um entendimento metonímico do sujeito da imagem sem, contudo, 

estabelecer-se uma relação direta com a população norte-americana “... com uma seta 

em vermelho, que preenche o rosto do personagem, no caso, especificamente a boca 

dele...”. Ao contrário de “B”, “A” estabelece uma relação clara entre a seta para cima e 

o crescimento da economia americana, evidenciada pela forma verbal “subindo”, usada 

quatro vezes, e a seta para baixo e a tristeza do sujeito representado, expressa por 

termos/expressões como “... não estão felizes”, “... infelizes...” e “... triste”. Pode-se 

dizer que, aqui, “A” acionou a metáfora conceptual BOM É PARA CIMA/ MAU É 

PARA BAIXO. 

Outro uso metonímico deve ser ressaltado a partir do uso dos verbos falar e 

dizer, destacados no exemplo a seguir : 

“... Ah, a capa1 fala sobre ... a economia americana, que tá subindo, mas 

pelo que eu entendi, os americanos não estão felizes, eles continuam 

infelizes, e a capa diz isso,...” 

 

 No exemplo acima a capa da revista estaria representando aqueles que a 

produziram. 

 
 

3° participante 

Pr: Capa 1... 

L: É... economia abalada...um rapaz... a linha desenhando a boca, “né”? Representando a seta ... 

subindo, um quadriculado por traz, significa um..., como se fosse um quadro... um gráfico, acho que é 

isso... 

Pr: E... 
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L: Um gráfico da economia...a economia elevada... a economia americana volta ao topo. Porém, muitos 

americanos ainda ... não estão bem economicamente, vamos dizer assim. E a cara parece ser uma cara 

nervosa, vamos dizer assim, ... representa a população, em geral, que “tá” abalada economicamente. 

 

 “L” não faz menção direta ao texto verbal, mas aponta, explicitamente, para o 

uso metonímico do homem da imagem como representativo de toda a população 

(“...representa a população, né?”) e demonstra compreender que a capa está relacionada 

a questões da economia americana (“Um gráfico da economia...a economia elevada...) 

Por um lado, “L” revela a percepção de que MAIS É PARA CIMA através do emprego 

de termos como “subindo”, “elevada” e “topo” sem, contudo, estabelecer um vínculo 

explícito com a subida da seta. Por outro lado, revela o acionamento de MENOS É 

PARA BAIXO através de “... não estão bem...” e “abalada!” Sem, contudo, apontar para 

a ligação entre suas observações e a curvatura da boca, em sentido descendente. 

A escolha do conector porém (“Porém, muitos americanos ainda ... não estão 

bem...”) é uma evidência muito clara de que, para “L”,  a leitura de que o que sobe  não 

é bom quebra sua expectativa, revelando o acionamento da metáfora conceptual BOM É 

PARA CIMA, em um nível básico, para se chegar à ideia suscitada pela imagem de que, 

neste caso específico, o que sobe não é bom para todos. 

 Podemos inferir, assim, que a metáfora MAIS É PARA CIMA / MENOS É 

PARA BAIXO tenha sido acionada durante a leitura que “L” fez da capa 1, ainda que 

ela tenha sido usada como motivação para se concluir que, contrariando as expectativas, 

aqui, esta metáfora dá origem à ideia de que o que está “para cima” é ruim. 

2ª CAPA  

 
Figura 15: Revista TIME – 04 de abril de 2005 
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Hipótese de metáfora conceptual 

A VIDA É UMA VIAGEM 

 

 
1° participante 

Pr: Capa 2... 

B: Nessa segunda capa a gente vê que é uma caminhada “pro” céu, assim... até por  como a mídia trata a 

questão da morte, que a gente vai ter uma luz no fim do túnel. E a gente vê uma luz num tom de 

perspectiva ... no fundo ... e as escadas levando em direção a ela e parece, não, certamente isso é o céu. 

 

  

No relato de “B” não encontramos indícios diretos de referência ao texto verbal. 

A palavra caminhada aparece logo no início de sua fala, sugerindo a hipótese de 

acionamento da metáfora conceptual A VIDA É UMA VIAGEM. Paralelamente, 

também parece ocorrer o acionamento da metáfora BOM É CLARO, uma vez que, para 

referir-se à luz da imagem, o participante recorre à metáfora linguística luz no fim do 

túnel, culturalmente usada para descrever situações de desfecho positivo. Por 

contiguidade, a noção de morte/ céu, associada à luz, também pode ser entendida como 

positiva na leitura de “B”. 

 

 

 
2° participante 

Pr: Capa 2... 

A: Tá. A capa 2 fala sobre... o fim da vida... e mostra uma escada... que,  no caso, tá subindo (ou 

descendo, não dá pra saber direito) e termina numa sala que tem uma luz muito forte, o que dá uma ideia 

de paraíso, céu... 

Pr: Por que? 

A: Pelo fato da luz ser muito forte e ... porque ela é muito branca também e acho que isso já tá pré-

definido desde que a gente é criança. A gente já tem ideia de paraíso como se fosse algo muito claro. 

Deus também, algum ... ser ... que ... transmite luminosidade. Eu acho que isso dá uma ideia de paraíso. 
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 “A” destaca da imagem a escada sem, contudo, deter-se na questão do caminho 

não parecendo, assim, ter acionado a metáfora conceptual A VIDA É UMA VIAGEM. 

Entretanto, faz diversas referências à questão da luz e estabelece uma relação entre a 

mesma e questões relativas à espiritualidade (“ paraíso”, “céu”, “Deus”). 

A colocação de que “isso já tá pré-definido desde que a gente é criança” 

demonstra uma interferência cultural na leitura de “A”, que revela entender a luz forte e 

branca como representativa de “ paraíso”, “céu” e “Deus”, conhecimento fundamentado 

em crenças constituídas desde a infância.  Supõe-se que aqui também tenha ocorrido o 

acionamento da metáfora BOM É CLARO. 

 

 

 

3° participante 

Pr: Capa 2 ... 

L: Bom, aqui, tem várias interpretações isso aqui... tem uma escada... subindo, com uma luz no final. O 

FINAL DA VIDA- QUEM DECIDE? É, mas... em que sentido isso aqui? Ah, pode ser... talvez o céu 

poderia ser o fim da escada. 

Pr: Por que? 

L: Por que tem uma luz branca e diz aqui... o fim da vida... foi passado dessa forma pra mim, que o céu 

seria uma ... coisa boa... e o inferno seria totalmente diferente, então, acredito que seja isso. E a escada 

está subindo, indo pra cima, em direção ao céu. 

  

 

“L” recorre ao texto verbal e ao texto visual. Refere-se à escada e faz a leitura 

traduzida do texto verbal (“O FINAL DA VIDA- QUEM DECIDE?”). É interessante 

observar a forma como argumenta consigo mesmo –“É, mas... em que sentido isso aqui? 

Ah, pode ser... talvez o céu poderia ser o fim da escada.”– na tentativa de construir um 

sentido para a leitura. Na fala de “L” não há indícios de acionamento da metáfora 

conceptual A VIDA É UMA VIAGEM. Contudo, assim como ocorreu com os outros 

participantes, “L” também aciona a metáfora conceptual BOM É CLARO. “L” 

identifica a luz ao fim da escada como representativa de uma coisa boa, o que é 

relacionado a uma questão espiritual, o “céu”. Ao dizer que “... foi passado dessa forma 
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pra mim, que o céu seria uma... coisa boa... e o inferno seria totalmente diferente, então, 

acredito que seja isso.”,  “L” revela a influência de modelos culturais pré-existentes. 

 

3ª CAPA  

 
Figura 16: Revista TIME – 24 de novembro de 2003 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO 

 

 

1° participante 

Pr: Capa 3... 

B: Eu vejo um cara de terno e ... maleta caminhando sobre degraus e nesses degraus está escrita a 

palavra JOBS, é “trabalhos”, em inglês, né? Empregos. E ... eu consigo identificar que o cara tá subindo 

na carreira, “né”? Os degraus fazem uma referência a progressão na vida profissional dele. 

 

 

 Em relação ao texto visual, “B” faz referência às imagens da maleta e do terno, 

metonímias do trabalho. Somamos a isso, a leitura do texto verbal, do qual “B” destaca 

somente a palavra JOBS. “B” faz referência explícita à imagem dos degraus, que 

relaciona à questão da ascensão, reforçada, em sua fala, pelas expressões “subir na 

carreira” e “progressão na vida profissional”. “B”, em sua fala, revela, claramente, o 

acionamento da metáfora conceptual BOM É PARA CIMA /MAU É PARA BAIXO. 
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2° participante 

Pr: Capa 3... 

Pr: A capa 3, ela mostra letras que formam a palavra JOBS em forma de escadas e pergunta onde estão 

os novos empregos e dá uma ideia ... em cima da escada tem um homem subindo com uma maleta e 

com uma vestimenta formal e isso dá uma ideia de que ... de que os jovens precisam crescer na vida e 

estão usando os novos empregos “pra” isso. Na revista TIME ... o jovem ... a ideia da escada e do jovem 

subindo cria uma ideia de ascensão econômica ou talvez até social. 

 

 

“A” faz referência ao texto verbal antes de citar aspectos relativos ao texto 

visual: menciona a disposição das letras da palavra “Jobs” e a relaciona à frase “Onde 

Estão os Novos Empregos”. “A” também atenta para as imagens da maleta e do terno 

(metonímias de trabalho). 

A partir da afirmação de que “A” entende o subir as escadas como uma 

representação de crescimento econômico/social, imagina-se que tenha acionado a 

metáfora conceptual BOM É PARA CIMA/ MAU É PARA BAIXO, que fundamentou, 

acreditamos, a linguagem visual metafórica desta capa. Segundo ele: “... a ideia da 

escada e do jovem subindo cria uma ideia de ascensão econômica ou talvez até social.” 

 

  

3° participante 

Pr: Capa 3 ... 

L: Bom aqui... dá pra ver um... degraus, né? Um rapaz subindo, bem vestido, com uma maleta, parece 

ser um advogado ou coisa assim... O que eu “tô” entendendo aqui é... sei lá... subir de cargo, talvez. E as 

pessoas não “tão” conseguindo mobilidade... dentro da empresa... creio que seja isso... WHERE THE 

NEW JOBS ARE (Sussurrando). Ah, ... oferta de emprego... por que aqui pergunta WHERE THE NEW 

JOBS ARE e mostra um rapaz subindo de... os degraus... do desenho. 

 

 

 Bem como os outros dois participantes desta etapa de eventos, “L” compreende 

o uso metonímico da maleta e da roupa como representativos do trabalho. Ao afirmar 

que o subir as escadas retrata um processo de ascensão social (“O que eu “tô” 

entendendo aqui é... sei lá... subir de cargo, talvez.”), ele também demonstra ter 

acionado a metáfora conceptual BOM É PARA CIMA/  MAU É PARA BAIXO. 
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4ª CAPA  

 

 
Figura 17: Revista TIME – 27 de novembro de 2000 

 

 

Hipótese de metáfora conceptual 

STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/STATUS INFERIOR É PARA BAIXO 

 

 
 1° participante 

Pr: Próxima capa. 

B: Eu vejo dois presidentes, dois candidatos à presidência dos Estados Unidos escondidos atrás da... de 

uma mesa como se fosse uma entrevista sobre a presidência, né? Um debate, algo assim, o que deixa a 

sensação de que... eles estão devendo alguma coisa ou não querem se eleger e a legenda trata o 

UNPRESIDENTED como se não tivesse presidente nos Estados Unidos no momento.                                                                                                                                          

 

 

 

  Assim como ocorreu nos eventos realizados em grupo, aqui também, o 

participante “B” relacionou o tamanho reduzido dos candidatos à falta de transparência. 

A fala de “B”, “isso deixa a sensação de que eles estão devendo alguma coisa”, nos leva 

a crer que, subjacente à leitura que faz da capa, está a metáfora conceptual CONHECER 

É VER (LAKOFF e JOHNSON, (1980 [2002], p.113). Em outras palavras, o fato de 

não se poder ver os rostos completos dos então presidenciáveis é relacionado ao não se 

conhecer a verdade que eles tentam ocultar. 
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 A seguir, “B” faz a leitura de parte do texto verbal, a palavra 

UNPRESIDENTED, e ignora o restante do texto. A exemplo do que aconteceu nos 

eventos realizados em grupo, aqui também não houve acionamento da metáfora 

STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/ STATUS INFERIOR É PARA BAIXO, de base 

conceptual. 

 

 
 

2° participante 

Pr: Próxima capa... 

A: A capa 4 ... mostra ... o ... é...os presidentes dos Estados Unidos  ... eu só reconheço o Bush mas o 

outro  ... mas a capa dá uma ideia de que o outro é um político também porque eles estão se escondendo 

atrás de um ... palanque dos Estados Unidos com um microfone e ... isso transmite a ideia de que eles 

estão se escondendo dos problemas do país ou até do público que cobra isso ... soluções econômicas. Eu 

não sei quando foi feita ... essa capa ... ano de 2000, eu acho. Talvez o país estivesse passando por uma 

crise econômica ... ou um ano de eleição. São os dois mais importantes ... candidatos a serem presidentes 

e estão se escondendo de alguma coisa ... talvez das soluções que eles precisem apresentar “prum” 

problema ... do país. 

 

 

   Na fala de “A” observa-se a forma verbal “escondendo” repetida três vezes. Em 

seu entendimento, os presidenciáveis se negam a prestar contas com a população (“... 

eles estão se escondendo dos problemas do país ou até do público que cobra isso... 

soluções econômicas.”); sua atitude impede que o povo que representam possa conhecer 

a verdade. A metáfora conceptual CONHECER É VER também está subjacente à 

leitura que “A” faz da capa, podendo o palanque ser entendido como um impedimento 

para ver e, por contiguidade, um impedimento para se conhecer a verdade. 

 Aqui também não ocorreu o acionamento da metáfora conceptual STATUS 

SUPERIOR É PARA CIMA/ STATUS INFERIOR É PARA BAIXO. 

 

 

3° participante 

Pr: Capa 4... 

L: Parece que tem... que os representantes do governo americano estão se escondendo ... de alguma 

coisa, que eles estão querendo ... que pode ter sido algum assunto polêmico, que eles ―num‖ 
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comentaram nada ... ou então uma disputa entre os dois para ver quem vai... enquanto isso os Estados 

Unidos ficam sem representante.... seria assim? Uma disputa entre eles? 

 

 

 “L” também reconhece, na capa de 27 de novembro de 2000, o “esconder-se” 

como sendo a tentativa de se ocultar algo, em sua opinião, “algum assunto polêmico”. A 

exemplo dos outros participantes, “L” aciona a metáfora conceptual CONHECER É 

VER e não aciona a metáfora STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/ STATUS 

INFERIOR É PARA BAIXO, parte de nossa hipótese. 

 

5ª CAPA  

 
Figura 18: Revista TIME – 16 de julho de 2007 

 
 

Hipótese de metáfora conceptual 

TER CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA BAIXO  

 

 

1° participante 

Pr: Última capa... 

B: Bem, nessa capa a gente vê um copo gigante de provavelmente vodka esmagando um cara embaixo, 

que está deitado é... a legenda e a sublegenda demonstram que o assunto realmente é o álcool, as drogas 

e o que faz as pessoas se envolverem nelas. Voltando à imagem, eu percebo que ... essa ... essa 

brincadeira do cara estar esmagado pelo copo é referente ao fato de a pessoa se... do vício e da pessoa 

ficar dependente daquilo ... é... virar ... virar um fardo na vida dela .. ou por  que ela dependa daquilo 

para viver ou por que ela não consiga se livrar. 
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 O impacto que a imagem exerce sobre “B” é revelado por algumas de suas 

escolhas lexicais: o copo é gigante, o homem está esmagado o vício é um fardo. Tais 

escolhas sugerem o acionamento da metáfora TER CONTROLE E FORÇA É PARA 

CIMA/ ESTAR SUJEITO A CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO, uma vez que 

colocam em foco a impossibilidade de reação do sujeito representado diante da presença 

dominante do vício em sua vida. 

 
 

2° participante 

Pr: Última capa, capa 5... 

A: A capa 5 é muito sugestiva, ela mostra uma bebida alcoólica, um copo preenchido com bebida 

alcoólica e gelo em cima de um homem deitado de braços e pernas abertas ... e isso dá a ideia de que é a 

bebida que tá acabando com o homem e talvez o ser humano precise de ajuda para sair disso ou que a 

bebida acaba com a vida de uma pessoa. Eu acho que é isso, pelo fato de a bebida estar esmagando o 

homem e ele estar sem reação alguma. 

 

 

  Assim como no evento anterior, nossa hipótese de acionamento da metáfora 

conceptual TER CONTROLE E FORÇA É PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO parece ter sido confirmada. Por um lado, ao 

falar da bebida, “A” usa expressões como “[...] estar acabando com o homem”, “[...] 

acabar com a vida de uma pessoa” e “[...] estar esmagando o homem”. Essas expressões 

revelam o entendimento de que TER CONTROLE E FORÇA É PARA CIMA. Por 

outro lado, ao descrever o homem, o participante usa outras expressões como “[...] 

deitado de braços e pernas abertas”, “[...] precisar de ajuda para sair disso” e “[...] estar 

sem reação alguma”, que revelam o entendimento de que ESTAR SUJEITO A 

CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO. 

 

 

 
3° participante 

Pr: Capa 5... 

L: Ah, essa aqui é fácil ... dá pra ver que uma bebida alcoólica ... a bebida derruba o homem, 

literalmente, “né”?  
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[silêncio] 

Pr: Por que? 

L: O copo esmaga ele. 

 
 

A força cognitiva da metáfora visual é tão grande para “L” uma vez que pode-se 

dizer que ele quase chega a acreditar que a imagem é real: “... a bebida derruba o 

homem, literalmente, “né”?” 

Sem se estender muito em suas considerações, “L” também parece confirmar 

nossa hipótese. As formas verbais “derruba” e “esmaga” sugerem o acionamento da 

metáfora conceptual TER CONTROLE E FORÇA É PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO 

A CONTROLE E FORÇA É PARA BAIXO. 

 

Concluímos que, assim como ocorreu nas duas primeiras etapas de pensar alto –

a partir de textos visuais e, também, de textos verbo-visuais – os alunos que 

participaram da investigação na modalidade “individual” acionaram metáforas 

conceptuais.   

As metáforas que confirmaram nossas hipóteses iniciais para as capas foram as 

mesmas: MAIS É PARA CIMA/ MENOS É PARA BAIXO, na capa 1, BOM É PARA 

CIMA/ MAU É PARA BAIXO, na capa 3 e TER CONTROLE E FORÇA É ESTAR 

PARA CIMA/ ESTAR SUJEITO A CONTROLE E FORÇA É ESTAR PARA BAIXO,  

na capa 5.  

 Para a segunda capa, aqui também registramos observações sobre o fato de a 

metáfora estar relacionada à da luz, o que parece obscurecer a metáfora A VIDA É 

UMA VIAGEM, cujas instanciações linguísticas encontradas foram bem menos 

frequentes do que aquelas que faziam referência à oposição BOM É CLARO/ RUIM É 

ESCURO.  O acionamento da metáfora STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/ 

STATUS INFERIOR É PARA BAIXO também não ocorreu nos eventos realizados 

com a quarta capa. De forma semelhante, os alunos pareceram recorrer à metáfora 

conceptual CONHECER É VER e relacionaram o fato de os presidenciáveis estarem 
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semi-ocultos a um certo encobrimento da verdade. Podemos, contudo, afirmar que, 

mesmo quando nossas hipóteses de metáforas conceptuais não foram confirmadas, 

outras metáforas conceptuais foram acionadas na leitura das capas, o que responde 

positivamente a nossa segunda pergunta de pesquisa: metáforas conceptuais são 

acionadas no processo de leitura de capas de revista estruturadas a partir de metáforas 

visuais. As diferentes leituras aqui realizadas não devem ser entendidas como 

excludentes. Ao contrário, o acionamento inesperado de algumas metáforas revela uma 

riqueza de possibilidades de compreensão determinada por inúmeros fatores 

relacionados a diferentes aspectos de variação metafórica, cuja investigação detalhada 

poderia ser objeto de estudo de uma outra tese. 
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4- EXPLORANDO A METÁFORA CONHECER É VER 

 

A presente pesquisa foi assumindo caráter analiticamente mais consistente ao 

longo do processo. Como previmos, nosso trabalho foi-se redelineando 

metodologicamente durante o percurso. Tínhamos a intenção de verificar, em eventos 

de pensar alto, a existência de pistas linguísticas por meio das quais pudéssemos inferir 

o acionamento de metáforas conceptuais por parte dos alunos. Uma vez cumprida essa 

etapa, era nosso desejo escolher uma das metáforas presentes em nossas capas para 

aprofundar as investigações, já que não caberia, no escopo desta tese, o aprofundamento 

de todas as metáforas pesquisadas. No entanto, em um momento inicial de pesquisa, 

desconhecíamos qual seria a metáfora escolhida. Motivados pelos resultados obtidos a 

partir da análise dos dados provenientes dos eventos de pensar alto com a capa de 27 de 

novembro de 2000 e, também, pelo interesse que em nós despertaram as discussões 

sobre o “ocultamento da verdade”, pelas suas implicações ideológicas, optamos por 

estender as investigações para capas fundamentadas na metáfora CONHECER É VER. 

Outra razão que determinou a nossa escolha foi o fato de que, embora esta metáfora não 

estivesse prevista nas nossas hipóteses iniciais, surgiu com bastante força, nos eventos 

que a tinham como foco. 

A capa em questão suscitou, entre os participantes dos eventos de pensar alto, 

discussões referentes ao conhecimento da verdade. Os alunos compreenderam o fato de 

os presidenciáveis estarem semiocultos como uma evidência da tentativa de se encobrir 

a verdade, o que nos remeteu à metáfora CONHECER É VER. 

 
Figura 14: Revista Time – 27 de novembro de 2000 
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A metáfora CONHECER É VER, mencionada em Lakoff e Johnson (1980 [2002], 

p.240), ressalta a relação entre visão e intelecção. Os autores elencam uma série de 

instanciações linguísticas que revelam a existência de mapeamentos entre VISÃO 

(domínio fonte) e CONHECIMENTO (domínio alvo), como nos exemplos a seguir: 

“Essa é uma ideia cheia de visão.” 

“O argumento é claro.” 

“Foi uma discussão obscura.”
55

  

  Com base no argumento de caráter experiencial de o fato da maior parte daquilo 

que sabemos advir da visão e, na maioria dos casos, se vemos algo, então sabemos que é 

verdade”
56

 (LAKOFF, 1993, p. 240), o autor estreita a relação entre visão e cognição. 

A relação íntima que há entre visão e compreensão talvez esteja ligada ao fato de a 

visão sobrepor-se aos outros sentidos uma vez que consiste de um processo 

multidimensional, em que ocorre a percepção simultânea de aspectos diversificados do 

mundo que nos rodeia .  

Partindo da hipótese de que a metáfora CONHECER É VER participa da 

estruturação do MCI de Conhecimento da Verdade e ancorada na visão de cognição 

como um fenômeno socioculturalmente situado, Lima (2010) analisou o uso de 

expressões linguísticas que atuam como evidências materiais da forma como 

conceptualizamos a verdade, evidenciando sua relação com o conhecimento. Seu corpus 

revelou um conjunto de expressões inter-relacionadas por um uso metafórico com 

determinadas regularidades, o que lhe permitiu caracterizar o modo como elementos de 

experiências do domínio concreto relacionadas à VISÃO se projetam para domínios 

abstratos referentes ao CONHECIMENTO. A autora descreveu a estruturação 

metafórica de um Modelo Cognitivo Idealizado de Conhecimento da Verdade (MCI de 

Conhecimento da Verdade) caracterizado pelo uso de metáforas linguísticas em textos 

                                                             
55 Textos  originais: “That‟s an insightful idea.”; “The argument is clear.”; “It was a murky 

discussion.”p.113 

56Texto original: The experiential basis, in this case, is the fact that most of what we know comes through 

vision, and that in the overwhelming majority of cases, if we see something, then we know it is true. 

(LAKOFF, 1993, p. 240)  
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do domínio jornalístico, propondo desdobramentos metafóricos para a metáfora 

CONHECER É VER. A partir do conceito de entificação da verdade, que licencia sua 

conceptualização como objeto de conhecimento e de implicações da interação entre as 

metáforas CONHECER É VER A VERDADE e CAMPOS VISUAIS SÃO 

RECIPIENTES, ela propõe dois submodelos que constituem o “Modelo Cognitivo 

Idealizado” de conhecimento da verdade, os submodelos de Encobrimento da Verdade e 

Descobrimento da Verdade, segundo os quais buscaremos ilustrar, em capas da revista 

TIME, a ocorrência das metáforas da verdade
57

 relacionadas à correspondência 

impedimento para ver é impedimento para conhecer. Discutiremos as implicações da 

linguagem empregada verificando a possibilidade de, também em textos visuais, essas 

metáforas reforçarem a hipótese de que a experiência de VER relaciona-se à experiência 

de CONHECER, testada com propriedade por LIMA (2010).   

Apesar de sabermos que as normas técnicas para a composição das imagens são 

bastante variadas, o que estamos nos propondo a realizar em relação aos textos 

selecionados, é uma análise leiga do ponto de vista do processo de produção. Assim, 

não vamos considerar as especificidades dos recursos empregados nessas imagens 

fotográficas. Limitar-nos-emos a observar os efeitos produzidos e verificar uma possível 

compatibilidade com a metáfora CONHECER É VER A VERDADE, em um corpus 

composto por 5 novas capas que, segundo nossa intuição, estão fundamentadas nessa 

metáfora. 

4.1- CORPUS 1B 

Na próxima seção iremos aprofundar a investigação da possível existência de 

uma relação entre a metáfora conceptual CONHECER É VER e alguns textos visuais 

presentes em capas da revista TIME, com foco na correspondência impedimento para 

ver é impedimento para conhecer. Seguindo o procedimento usado com o corpus 1A, 

vamos apresentar, inicialmente, nossas observações sobre os elementos que constituem 

os textos para, somente em uma etapa posterior, submetê-los à avaliação dos alunos. 

 

                                                             
57 Devido à constatação de que são recorrentes e de que mantêm entre si uma proximidade semântica e 

uma sistematicidade no uso, LIMA (2010) nomeou-as  metáforas da verdade. 
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4.1.1- Análise preliminar 

É recorrente a manipulação dos efeitos de luminosidade nas imagens de capa da 

TIME. Para que se possa dar prosseguimento à investigação da possibilidade de que 

variações na luminosidade empregada nessas imagens possam gerar efeitos que 

caracterizem a correspondência impedimento para ver é impedimento para conhecer, 

vamos partir de algumas considerações sobre a importância da luz na composição de 

imagens. 

Há muito se estuda a importância da luz. Platão já destacava que, quando um 

objeto está iluminado, nós o enxergamos bem, conhecendo-o por inteiro. Também 

apontando para a importância da luz, Dondis (2003, p.64) ressalta o fato de que é a sua 

variação que nos torna capazes de perceber oticamente a diversidade da informação 

visual do meio. O autor afirma, ainda, que vemos graças à presença ou à ausência 

relativa de luz. Segundo ele, a luz circunda as coisas, é refletida por superfícies 

brilhantes, incide sobre objetos que têm, eles próprios, claridade ou obscuridade 

relativa. 

Mais recentemente, por meio da análise de expressões que ativam, no domínio 

fonte, as informações acerca da presença da luz e seus efeitos sobre a visão em oposição 

àquelas que ativam, no domínio fonte, as informações acerca da ausência de luz e seus 

efeitos sobre a visão, Lima (2010) afirmou que condição favorável de luminosidade é 

condição favorável de conhecimento. 

É evidente a existência de uma estreita relação entre boa condição de 

luminosidade e boa qualidade fotográfica, relação esta que se fundamenta na própria 

origem da palavra fotografia, uma vez que photo, em grego, significa luz. Em 

Fotografia: pequeno manual prático, Rui Grilo afirma que a luz é a matéria prima 

essencial da fotografia e que, sem boa iluminação, não há uma boa imagem. 

Complementa dizendo, ainda, que [...] fotografar é pintar com luz [...].
58

 

Tomamos, então, como pressuposto para a análise das próximas capas, o fato de 

que o devido equilíbrio entre claro/escuro, que resulta na utilização da luz na medida 

                                                             
58 Revista online. http://ideiasemserie.net/fotografia/page17/page19/page19.html 
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certa, deve ser uma habilidade básica para fotógrafos profissionais.  Portanto, estamos 

especulando, nas duas capas que se seguem, a hipótese de que a violação intencional 

dessa regra tão elementar tem implicações semântico–pragmáticas com base na 

metáfora conceptual CONHECER É VER. 

1ª CAPA 

 

Figura 19- Revista Time – 25 de novembro de 2002 

Texto Verbal  

Why can‟t we catch him?
59

            

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: desconhecimento sobre a localização de bin Laden 

Domínio fonte: excesso de luz 

Características mapeadas: o excesso de luz, que nos impede de ver com nitidez, 

metaforiza o fato de não podermos ver bin Laden uma vez que desconhecemos sua 

localização  

            

                                                             
59Texto traduzido: Por que não podemos capturá-lo? 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601021125,00.html
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Em 25 de novembro de 2002, bin Laden foi retratado em uma imagem que se 

caracteriza por ser muito clara. Seu rosto estampa o centro da capa e as únicas cores 

empregadas são o preto e o branco. O excesso de luminosidade funcionaria como o 

impedimento para ver (domínio fonte) e metaforizaria o impedimento para se conhecer 

a verdade (domínio alvo). 

   Para descrever a falta de conhecimento sobre o paradeiro de bin Laden, a 

revista lançou mão de um recurso que, em situação normal de fotografia, poderia 

representar uma falha. Recorrendo à afirmação de Dondis (2003, p.110), de que o que 

está escuro é visualmente percebido em função do contraste com o que está claro e vice-

versa, concluímos que, nessa imagem, a falta de contraste entre claro x escuro se 

caracteriza como um impedimento para ver e retrata o impedimento para se conhecer a 

verdade sobre a localização de bin Laden. 

O desconhecimento do seu paradeiro está também reforçado na manchete: “Por 

que nós não conseguimos capturá-lo?”
60

, em que a escolha do verbo catch, que 

literalmente significa „pegar‟, metaforizaria verbalmente  a “captura” da imagem.  

O texto verbal, em sua íntegra,
61

 foca a falta de conhecimento sobre a 

localização de bin Laden: 

●“[...] o alvo nº1 da caçada original de guerra ainda está à solta [...]”
62

  

 

● “Então, onde está ele?”
63

 

 

 O fato de que, na época, bin Laden não era visto chegou a gerar especulações 

sobre a possibilidade de estar doente ou, até mesmo, morto. 

● “[…] há rumores de que bin Laden sofre de doença renal […]”
64

 

 

● “[…] ele acredita que bin Laden tenha morrido de doença nos rins.”
65

 

                                                             
60 “Why Can‟t We Catch Him?” 

61 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003727,00.html 

62“[…] the No. 1 target of the war's original manhunt is still at large […]” 

 
63“So where is he?” 

 
64“[…] it is rumored that bin Laden suffers from kidney disease […]” 
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● “Bin Laden desapareceu tão completamente que alguns oficiais da 

Administração declararam-no morto.”
66

 

 
 

A seleção lexical contribui, em nível linguístico, para reforçar a hipótese inicial 

de que a pouca visibilidade da imagem de bin Laden estaria fundamentada na metáfora 

conceptual CONHECER É VER. 

● “Ele conseguiu iludir os satélites espiões [...] junto com a névoa das bombas 

em Tora Bora.”
67

 

 

● “Bin Laden pode ter rejeitado gravação em vídeo porque ela revelaria que ele 

estava sofrendo, ferido ou disfarçado […]”
68

 

 

● “Grupos terroristas não gostam de visibilidade.”
69

 

 Para concluir, reafirmamos que as instanciações linguísticas encontradas nos 

levam a crer que, para retratar a falta de conhecimento sobre o paradeiro de bin Laden o 

autor da capa anterior usou o recurso impedimento para ver- provocado pelo uso da luz 

em excesso- que resulta no impedimento para conhecer. 

2ª CAPA 

 
Figura 20- Revista Time – 25 de outubro de 2010 

                                                                                                                                                                                   
65“[…] he believed bin Laden had died of a kidney ailment.” 

 
66 “ Bin Laden vanished so completely that a few Administration officials regularly pronounced him 

dead.” 

67“He managed to elude spy satellites[…] along with the hail of bombs at Tora Bora.” 

 
68“[…]bin Laden may have rejected videotape because it would reveal that he was ailing, wounded or 

disguised[…]” 

69"Terror groups don't like to be upstaged[…]" 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101025,00.html
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Texto Verbal  

Alzheimer‟s. At last, some progress agaisnt the most stubborn disease 
70

              

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: desconhecimento das causas da doença do Alzheimer 

Domínio fonte: excesso de luz 

Características mapeadas: o lado desconhecido do Alzheimer é metaforizado pelo 

apagamento da imagem. 

           

  Também para retratar o lado desconhecido da doença Alzheimer, a capa de 25 de 

outubro de 2010 utiliza o recurso “excesso de luminosidade que dificulta a 

visibilidade”. Na imagem, a figura de uma mulher tem o lado esquerdo do rosto 

indefinido já que o excesso de luz empregado na fotografia não nos permite ver, com 

nitidez, os seus contornos. 

No artigo
71

, encontramos a comprovação, em nível verbal, de que a abordagem 

que se pretende dar ao assunto é, de fato, a da busca de respostas para que se possa 

conhecer a verdade sobre uma doença ainda desconhecida, o Alzheimer. 

● “[…] os médicos estão mais próximos de descobrir seus segredos.”
72

 

● “Os resultados poderiam pintar um quadro mais claro dos fatores que 

colocam as pessoas em perigo.”
73

 

 Temos aí, no texto verbal, indícios de que, para descrever a matéria que visa 

retratar o mal de Alzheimer como uma doença sobre a qual pouco se sabe, o produtor da 

                                                             
70 Texto traduzido:  Alzheimer. Finalmente, algum progresso contra a doença mais teimosa. 

71 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2025572,00.html 

72“[…] doctors are closer to uncovering its secrets.” 

73“The results could paint a clearer picture of the factors that put people in danger.” 
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capa buscou na luz, ou melhor, no excesso de luz, um artifício para metaforizar o 

apagamento da memória causado pela doença. 

Assim como a luz, há outros recursos que, em capas da TIME, com frequência, 

servem ao propósito de encobrimento intencional, como poderemos verificar nas 

próximas 3 capas.  

3ª CAPA  

 

Figura 21- Revista Time – 10 de março de 2003 

 

Texto Verbal  

Life after Saddam. An inside look at Bush‟s high-risk plan to occupy Iraq and remake 

the Middle East
74

           

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: desconhecimento do futuro do Iraque na era pós Saddan Hussein 

Domínio fonte: transparência 

Características mapeadas: a tentativa frustrada de pintura metaforiza a incerteza para o 

Iraque após a morte de Saddan 

                                                             
74 Texto traduzido: A vida depois de Saddam. Uma olhada de dentro do plano de alto risco de Bush para 

ocupar o Iraque e refazer o Oriente Médio 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601030310,00.html
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            Na capa de 10/03/2003, a imagem de Saddam Hussein está passando por uma 

pintura que visa escondê-la. Esta nos parece ser uma tentativa de simulação de pintura 

mal sucedida na qual a tinta, aparentemente, não atinge o objetivo de encobrir o rosto, 

deixando nítidos os contornos.  

O efeito de transparência criado na imagem, em que a tinta passa a funcionar 

como um “véu” nos remeteria a uma tentativa de referência ao futuro “nebuloso” da era 

pós Saddam. 

De fato, reforçando a nossa hipótese de que a tinta usada para cobrir o rosto do 

ditador Saddam Russein, na capa de 10 de março de 2003, teria sido empregada para 

metaforizar a falta de clareza sobre o destino do país, recorremos à matéria anunciada 

na capa sob o título “A vida depois de Saddam”. Constatamos que o artigo
75

 se inicia 

com a observação de que uma das maiores reservas feitas pelos oponentes de uma nova 

guerra no Iraque era o que aconteceria depois
76

. O texto caminha no sentido de enfatizar 

o desconhecimento sobre os novos rumos do Iraque no período pós-guerra. Em vários 

momentos há questionamentos diretos sobre o que acontecerá: “Quem governará o 

país?”
77

; “A democracia vai florescer?”
78

 

Também a referência ao silêncio que envolve a situação corrobora a hipótese de 

falta de conhecimento sobre os futuros acontecimentos, reiterando nossa hipótese de “ 

não veiculação da verdade”. 

 

● “Enquanto eles não o dizem em público, os oficiais da Casa Branca 

privadamente admitem que o plano é tomar o Iraque [...].”
79

 

 

● “Há amplos rumores de que as forças britânicas teriam a tarefa de cuidar dos 

campos de petróleo durante as hostilidades.”
80

 

                                                             
75 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1004362,00.html 

76“One of the gravest reservations held by opponents of a new war on Iraq is what would happen 

afterward.” 

77“Who Will Rule Iraq?” 

78 “ Will Democracy Bloom?” 

79“While they won't say it in public, White House officials privately admit the plan is to take over Iraq 

[...].” 
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As escolhas lexicais feitas pelo autor da matéria reforçam a imagem de um 

futuro ainda não muito claro/certo. Há, por exemplo, cerca de cinquenta ocorrências do 

modal would, o que contribui para a hipótese de incerteza. Também o modal could 

aparece cerca de quinze vezes, reforçando a ideia de que, para o futuro, só há 

possibilidades.  

No discurso verbal, encontramos termos que, por estarem ligados a aspectos 

relacionados à visão, poderiam ser entendidos como instanciações linguísticas do 

acionamento da metáfora CONHECER É VER. 

 

● “[…] o quão difícil e caro seria alcançar essa visão do pós-Saddam[…]”
81

 

 

●“[…] mas desejos são uma coisa e realidade outra, especialmente em uma 

região acostumada a miragens.”
82

 

 

●“Na semana passada o presidente respondeu com o mantra deliberadamente 

opaco da administração:[...]”
83

 

 

● “[…] uma terra brutalizada refeita pela Guerra nas cores americanas da 

democracia, prosperidade e paz […]”
84

 

 

● “Washington encobriu mais de 2.000 nomes até agora, mas não dirá quantos 

[…]” 
85

 

 

● “Muitos experts em Iraque, ambos no mundo Árabe e no Ocidente, temem que 

os E.U. estejam ―abrilhantando‖ as realidades de impor [...]”
86

 

 

O fato de o autor recorrer a palavras do campo semântico da visão para 

descrever a falta de conhecimento sobre o futuro do país parece confirmar nossa tese de 

                                                                                                                                                                                   
80“It has been widely rumored that British forces would be given the task of holding the oil fields during 

hostilities.” 
81“[…] how difficult and costly it would be to achieve this post-Saddam vision […]” 

82(“[…] but wishes are one thing and reality another, especially in a region accustomed to mirages.” 

83(“Last week the President answered with the Administration's deliberately opaque mantra: […]” 
 
84“[…] a brutalized land remade by war in the American colors of democracy, prosperity and peace […]” 
85“Washington has canvassed more than 2,000 names so far but won't say how many […]” 

86“Many experts on Iraq, both in the Arab world and the West, fear that the U.S. is glossing over the 

realities of imposing[…] 
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que a metáfora CONHECER É VER subjaz à pintura “mal sucedida” sobre o rosto de 

Saddam Hussein que ilustra a capa da edição de 10/03/2003. 

 

4ª Capa  

 

Figura 22- Revista Time – 12 de Janeiro de 2004 

 

Texto Verbal  

Who is the real Dean?  

The Democratic front runner is still a mystery to most voters. A look at what they‟ll see 

when they fill in the blanks
87

 

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: falta de clareza sobre as intenções de Howard Dean 

Domínio fonte: indefinição, por encobrimento, de parte do rosto do então possível 

candidato à presidência norte-americana 

                                                             
87 Texto traduzido: Quem é o verdadeiro Dean? O candidato democrata que está à frente da corrida 

presidencial ainda é um mistério para a maioria dos eleitores. Uma olhada no que eles verão quando 

preencherem as lacunas. 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601040112,00.html
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Características mapeadas: o uso de um material, que parece ser tinta, encobre parte do 

rosto de Howard Dean, assim metaforizando o encobrimento de parte de sua 

personalidade 

           

Na capa de 12/01/04, encontramos a utilização de um material, possivelmente 

tinta, como recurso que encobre parte do rosto de Howard Dean, na época provável 

candidato à presidência dos Estados Unidos. Supomos que, aqui, a tinta usada para 

ocultar parte do rosto esteja metaforizando o desconhecimento de características de sua 

personalidade. Isso é associado ao uso de alguns números que fazem lembrar jogos 

infantis de colorir, segundo uma determinada legenda. A manchete da capa, “Quem é o 

verdadeiro Dean?”
88

 corrobora nossa hipótese inicial. Na submanchete – O candidato 

democrata que está à frente da corrida presidencial ainda é um mistério para a maioria 

dos eleitores. Uma olhada no que eles verão quando preencherem as lacunas – o 

emprego das palavras “mistério” e “lacunas” reforça a hipótese de que a matéria visa 

ressaltar o lado oculto de Howard Dean. De fato, também no artigo completo
89

, 

encontramos algumas pistas linguísticas que parecem sustentar essa hipótese. 

Segundo a TIME, para vencer as eleições, Dean precisaria convencer um bom 

número de pessoas da falta de veracidade a respeito do que os críticos diziam sobre 

ele.
90

 

A suspeita de que o presidenciável que se via não era real está confirmada na 

fala do próprio Dean, que confessa não dizer tudo o que pensa
91

, ter uma tendência a 

manter a boca fechada
92

 e telegrafar
93

 as coisas. 

                                                             
88“Who is the real Dean?” 

89 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,993083,00.html 

90“The question is whether he can repeat Bush's feat of convincing enough Americans that what his critics 
think they know about him isn't actually true.” 

91“I know what I'm thinking, but I don't say every word of it.” 

92But even he concedes that he has a tendency to „mouth off.‟" 

93"[…] is that I shorthand things.” 
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A visão de um homem centrado em si mesmo
94

 e que mantém um certo 

“afastamento”
95

 parece ser compatível com a de alguém que não quer se deixar revelar. 

Por meio de palavras relacionadas ao campo semântico da visão, o autor deixa 

subentendido que Dean ainda precisa ser visto como verdadeiramente é. 

 

● “Mas os candidatos ainda estão colorindo seus sentimentos […]”
96

 

● “[…] contra a campanha de Bush de pintá-lo como algum tipo de radical 

obscuro.”
97

 

● “Se Dean vencer, os republicanos vão gastar milhões de dólares pintando-o 

[...]”
98

 

Nos exemplos que se seguem, fica confirmada a hipótese de que Howard Dean 

só poderá ser visto “no claro” e com a ajuda de “luz”: 

● “Ultimamente, […], Dean está gastando quase tanto tempo esclarecendo e se 

desculpando.”
99

 

● À medida que Iowa e então New Hampshire se aproximam, as luzes serão 

mais intensas.”
100

 

 Deduzimos que a capa anterior faz uso de algum tipo de encobrimento para 

retratar o ocultamento da verdade dos fatos, o que se evidencia na abordagem que o 

autor dá ao assunto que, em nossa opinião, revela a forma como concebe a candidatura 

de Howard Dean. 

 

                                                             
94“And so the self-styled,[…]” 

95“Dean maintains a certain detachment[…]” 

96“But voters are still coloring in their feelings […]” 

 
97 “[…] against the Bush campaign's plans to paint him as some kind of fuzzy-headed radical.” 

98 “If Dean wins, the Republicans will spend millions of dollars painting him […]” 

99 “Lately, as his poll numbers have taken off, Dean is spending nearly as much time clarifying and 

apologizing.” 

100“As Iowa and then New Hampshire approach, the spotlight will be more intense.” 
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5ª CAPA   

 

Figura 23- Revista Time – 20 de dezembro de 2010 

Texto Verbal  

Palin in Progress 

Does she want to be President? Or just rich and famous?
101

            

 

Texto visual 

Categoria de metáfora visual: Contextual 

Domínio alvo: falta de clareza sobre as intenções de Sarah Palin 

Domínio fonte: indefinição, por encobrimento, de parte do rosto da então possível 

candidata à presidência da república norte-americana 

Características mapeadas: o uso de um material que parece ser tinta encobre parte do 

rosto de Sarah Palin, assim metaforizando o encobrimento de suas verdadeiras intenções  

 

Em capa recente (20 de dezembro de 2010), utilizou-se o mesmo recurso de 

ocultamento, por pintura, de parte do rosto. Especulava-se a possibilidade de que Sarah 

                                                             
101 Texto traduzido: Palin em Progresso. Ela quer ser Presidente ou somente rica e famosa? 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101220,00.html
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Palin pudesse candidatar-se à presidência dos E.U.A. O texto verbal
102

 revela a suspeita 

de que suas verdadeiras intenções eram ainda desconhecidas: 

●“Palin realmente quer ser presidente e assumir o ônus do cargo?”
103

 

 

 Também aqui elementos do campo semântico da visão são usados como 

referência à necessidade de uma maior visibilidade para que se possa, de fato, conhecer 

as intenções de Sarah Pallin:  

● “Até que ela esclareça seus planos [...]”
104

 

● “Palin contratou algumas pessoas que virtualmente não são vistas.”
105

 

Assim como na capa que retrata Howard Dean, evidenciou-se, também neste 

caso, que a opção pelo encobrimento de parte da imagem caracteriza a intenção do 

produtor de retratar a falta de dados concretos sobre Sarah Palin e sua possível 

candidatura. 

As análises anteriores endossaram nossa hipótese inicial de investigação para a 

nova coletânea de capas selecionadas (corpus 1B).  As diferentes marcas linguísticas 

identificadas nos artigos vinculados a essas capas reforçam a visão de que, subjacente 

ao seu texto visual, encontra-se a metáfora CONHECER É VER A VERDADE. Por 

meio dessas marcas consideramos parcialmente confirmada a hipótese de que, para a 

composição de capas referentes aos artigos cuja temática central era o “desvelamento” 

da verdade, o produtor lançou mão de recursos visuais que, ao retratarem algum tipo de 

impedimento para ver caracterizavam o impedimento para conhecer. 

No sentido de buscar mais elementos que possam validar nossa hipótese para este 

momento de pesquisa retomaremos, a seguir, a técnica de pensar alto em grupo. 

Queremos verificar se, através de indícios encontrados nas falas dos alunos
106

, podemos 

                                                             
102 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2036161,00.html 

103 “Does Palin really want to be President and assume the burdens that go with the job?” 

104 “Until she clarifies her plans[…]” 

105 “Palin has hired some people virtually sight unseen[…]” 

106 Também integrantes das turmas a que pertecem os compontentes da primeira fase de eventos. 
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inferir que, no processo de interpretação das capas que compõem o corpus 1B, os alunos 

também acionam a metáfora conceptual CONHECER É VER A VERDADE. Em outras 

palavras, buscamos encontrar, na análise das falas dos participantes dos eventos, pistas 

verbais que reforcem a hipótese levantada para esta etapa, o que deverá fortalecer nossa 

hipótese geral de pesquisa. 

 

4.1.2- Eventos de pensar alto em grupo sobre a metáfora CONHECER É VER 

 

1ª CAPA  

 

Figura 19- Revista TIME – 25 de novembro de 2002 

 
 

 1º GRUPO 

Pr: Próxima capa: capa 1. 

J: “Por que não conseguimos pegá-lo?” É uma capa toda em branco com a foto do Osama no centro. Em 

volta dele tudo branco, meio apagado nas bordas. 

R: Ele “tá” apagado como se fosse praticamente impossível conseguir pegá-lo. Ele se camufla...  

G: ... no branco. É muita luz. 

J: E ela ofusca. 

G: ... ela atrapalha... 

R: O foco que todos dão ao Osama... 

Pr: Aham?  

R: A mídia em si... isso pode acabar prejudicando alguma ação... 

http://www.time.com/time/covers/0,16641,20021125,00.html
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J: É mesmo, por que aí ele vai saber como é que o governo “tá” trabalhando... e tal... 

 Pr: Muito bom. Pode ser... O que mais? 

G: É isso que ela falou; jogam tanto foco pra uma coisa e esquecem outra, deixam outra mais apagada 

por que está reforçando demais a outra coisa. 

Pr: É isso aí. Obrigada. 

 

 

2º GRUPO 

Pr: Então, gente, essa aqui é a capa 1, pra vocês compartilharem. Dêem uma olhadinha e, ao mesmo 

tempo em que forem lendo, já podem ir falando o que estão pensando... 

 L: Eu vejo como um desafio... 

Pr: Pode falar alto, “L”? Um desafio? 

L:Eu vejo como um desafio ... que é pegar o Osama, capturar o Osama, e... 

 G: Esse é um assunto polêmico. Tem várias teorias sobre a relação de Bush e Osama. 

Z: É, tem várias teorias. Uma que eu vi tem até vídeo no YOU TUBE... os aviões, independentemente de 

como eles bateram nas torres gêmeas, não tem como elas caírem daquele jeito. E o vídeo mostra um 

avião. Na verdade, ele é um jatinho com um míssil implantado no bico. 

C: Tem teorias que falam que tinham explosivos nas torres e quando o avião bateu eles detonaram. 

Pr: Tá. Mas e a capa? Aproveitando mais os elementos da capa... 

G: A capa é uma crítica, “né”? Por que, “como assim?”, o governo americano tem, “pô”, várias forças de 
inteligência e de segurança e não consegue capturar um cara que... do submundo? 

L: É uma capa assim meio clara... e com a borda branca... 

 Pr: Ahm? 

L: É meio que... não sei ... eu interpreto como um jeito dele “tá” se camuflando assim, sabe? Querendo 

fugir, querendo... não estar aparecendo tanto, estar escondido. 

G: É. Justamente. É uma crítica ao fato de o governo americano não conseguir capturar ele e o fato de 

ele estar se escondendo... 

 G: E as capas de revistas costumam ser bem mais variadas, com vários elementos, bem coloridas... 

Pr: Bem coloridas? 

G: Essa é meio opaca. 

Pr: Opaca? 

Z: O que ao mesmo tempo destaca, né? 

L: É. 

Z: A ... a procura dele. 
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L: “Pra” chamar a atenção. 

Z: E chama atenção. Só sobressaiu o rosto dele e é uma capa de revista diferenciada, né? Por que ele era 

o terrorista mais procurado... praticamente... do mundo, e isso mereceu destaque. 

L: É. Na capa com a falta de detalhes e a ausência de cor. 

Pr: Muito bem.  

 
 

3º GRUPO 

Pr: Então, gente... 

L: É em inglês? 

Pr: Não. Em português. Essa é a capa número 1. A ideia é a de que vocês possam observar na capa todos 

os elementos e que vocês comentem, sem medo de errar, “tá” bom? 

Pr: Então, o que vocês estão percebendo aí, nessa primeira capa? 

A: Que a TIME “tá” fazendo uma matéria sobre o porquê de eles não conseguirem capturar Osama. 

Pr: Uhm? 

I: E, “pra” dar mais ênfase, eles colocaram tudo em branco e a face dele como destaque. 

L: Eles focaram mais na imagem. 

I: Focaram na imagem dele e botaram uma frase “Por que não podemos pegar ele?”, “pra” dar mais 

ênfase. 

A: É. “Pra” dar mais destaque por que as capas de revistas geralmente têm mais matérias... 

L: Têm cor... têm cor. 

A: E ainda colocam submatérias no canto... Aqui a página inteira é branca só com a imagem dele, 

escrito “Por que não podemos pegar ele?” Eles focaram na imagem dele. 

A: A falta de matérias e o fato de terem posto tudo em branco, a falta de cor, ”pra” chamar mais a 

atenção. 

I: O branco foi usado “pra” dar um destaque à magnitude da notícia. 

A: E o rosto dele em preto e branco, assim meio sombreado, é por que é como se fosse um fantasma. 

L: A sombra dos Estados Unidos. 

A: É. A sombra dos Estados Unidos. 

B: E o apagado está relacionado com a dificuldade de encontrar. Ele não ―tá‖ nitidamente 

representado por que eu acho que não é fácil de ser capturado, não consegue ser visto. 

I: E o fato de que a gente não sabia se ele estava vivo, realmente. 

[silêncio] 
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Pr: Mais alguma coisa? 

[silêncio] 

 

ANÁLISE: 

Fica claro, na interação do grupo 1, que a forma como a TIME caracterizou bin 

Laden é entendida como uma tentativa de se retratar o fato de as pessoas não 

conseguirem vê-lo e desconhecerem a verdade sobre sua localização. O ocultamento 

fica evidente na fala de “R”, ao dizer que “Ele se camufla...”, complementada por “G”, 

com a observação de que esse processo se dá “no branco”.  

R: [...] Ele se camufla... 

 G: ... no branco. É muita luz. 

 

 “G” destaca, também, a existência de “muita luz”. O rumo da discussão 

preenche nossas expectativas iniciais. Assim como nós, “J”, “G” e “R” compartilham da 

hipótese de que o excesso de luz ofusca, atrapalha e prejudica.  

Essas observações nos remeteram ao MITO (ou alegoria) DA CAVERNA, 

narrado por Platão no livro VII de “A República”, cujo postulado principal é o de que o 

mundo em que vivemos é simplesmente uma cópia (imperfeita) de um mundo perfeito e 

verdadeiramente real, que existe em outro plano. 

Em um relato muito simplificado, no mito, uma caverna subterrânea é habitada 

por um grupo de indivíduos acorrentados, que nunca tiveram contato com o mundo 

externo. Não conhecem o sol e a única luz `a que seus olhos estão habituados é a do 

fraco brilho de uma fogueira que há no interior da caverna. Para esses indivíduos o 

mundo que conheciam era a projeção de sombras nas paredes da caverna. Quando um 

deles se liberta de suas amarras e deixa a caverna, fica totalmente cego pela 

luminosidade do sol. Sua visão é ofuscada pela luz externa, muito mais forte do que o 

tênue brilho do fogo que havia em sua morada subterrânea e ele tem dificuldade para 

distinguir os objetos dos quais só conhecia sombras. Fica, assim, impossibilitado de vê-

los como, de fato, são. As sombras eram, para o sujeito descrito no mito, a realidade.   
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Acostumado que estava ao mundo visto por meia-luz, o sujeito, quando em ambiente 

externo, teve dificuldade para ver o mundo como ele verdadeiramente era. 

Segundo o próprio Platão, do lado de fora da caverna encontra-se a luz do Sol, 

que simboliza a plena luz do Ser, o próprio Bem em toda a sua essência e plenitude, que 

ilumina o plano inteligível, ou seja, o mundo das ideias, a realidade verdadeira, onde o 

conhecimento do real é possível (LIMA, 2010, p. 70) 

Também outras evidências linguísticas encontradas nos eventos de pensar alto 

nos remetem ao MITO DA CAVERNA e nos levam a crer que o excesso de luz é 

percebido como impedimento para uma visão nítida e clara: 

   J: E ela ofusca. 

G: ... ela atrapalha... 

R: O foco que todos dão ao Obama... 

Pr: Aham?  

R: A mídia em si... isso pode acabar prejudicando alguma ação... 

 

A interação confirma nossa hipótese de que a opção pelo excesso de luz 

representa impedimento para ver que, por sua vez, retrata impedimento para conhecer. 

Em outras palavras, bin Laden não poder ser visto com nitidez representa o  fato de sua 

localização não ser conhecida, metaforizado na imagem da capa pela luz que, ao 

contrário de estar relacionada à verdade, devido a seu excesso, corresponde exatamente 

à falta de acesso a ela.  

“G” deixa subentendido que, para atender a determinados interesses, na questão 

da guerra do Iraque, o “foco” jogado sobre Osama bin Laden pode ter ocultado a 

verdade. Interessante observar que, em sua explicação, “G” tenha, a seu modo e talvez 

intuitivamente, descrito um dos postulados da teoria da metáfora que é justamente 

realçar um elemento em detrimento de outro(s): 

G: É isso que ela falou; jogam tanto foco pra uma coisa e esquecem outra, 

deixam outra mais apagada por que está reforçando demais a outra coisa. 
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  Também no segundo evento encontramos, na fala de “L”, o termo “camuflando” 

usado para descrever a imagem de bin Laden na capa em questão. “G” parece concordar 

com o fato de que a capa visa descrever o seu ocultamento e a dificuldade de captura. 

L: É “meio que”...não sei...eu interpreto como um jeito dele “tá” se camuflando 

assim, sabe? Querendo fugir, querendo ...não estar aparecendo tanto, estar 

escondido. 

G: É. Justamente. É uma crítica ao fato de o governo americano não conseguir 

capturar ele e o fato de ele estar se escondendo... 

 O que os componentes do grupo 1 descreveram como tendo “muita luz”, os 

participantes do grupo 2 entenderam como sendo “opaco”. Independentemente da 

classificação que se dê ao fenômeno que, na imagem, gera falta de nitidez, assim como 

no primeiro evento, a observação que “G” faz a respeito do que ele chama de 

“opacidade” é percebida por “Z” e “L” como um artifício usado para destacar, chamar 

a atenção e sobressair. Isso reforça a ideia de impedimento para ver representar 

impedimento para conhecer. 

G: Essa é meio opaca. 

Z: O que ao mesmo tempo destaca, né? 

L: “Pra” chamar a atenção. 

Z: E chama atenção. Só sobressaiu o rosto dele [...] 

 

A discussão é encerrada por “L” que, resumindo a fala dos colegas, conclui 

afirmando que a falta de detalhes e a ausência de cor conferem destaque à imagem:  

Z: [...] isso mereceu destaque. 

L: É. Na capa com a falta de detalhes e a ausência de cor. 

 

Merece especial atenção a análise da nossa fala: “Tá. Mas e a capa? 

Aproveitando mais os elementos da capa...”. Ela revela que, no momento do registro de 

dados, as especulações sobre o desaparecimento de bin Laden, a que os alunos fizeram 

referência, nos deixaram, de algum modo, impacientes por parecerem um desvio de 

foco. Entretanto, durante a análise, constatamos sua pertinência uma vez que a pouca 
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visibilidade da imagem parece ter remetido os alunos a diversas suposições sobre o 

ocorrido que, nada mais eram, do que hipóteses sobre a VERDADE, criadas a partir da 

falta de CONHECIMENTO. Em outras palavras, os participantes provavelmente 

relacionaram a ausência de nitidez na figura de bin Laden à falta de clareza sobre os 

acontecimentos do 11 de setembro. Isso respalda a nossa hipótese de acionamento da 

metáfora conceptual CONHECER É VER. 

 No terceiro evento de pensar alto em grupo a partir da capa 2, repetiu-se a 

análise de que o branco é usado para dar ênfase, foco e/ou destaque, termos esses 

recorrentes nas diversas falas dos participantes. A interação entre “L”, “A” e “I” revela 

que a ausência de cor e de outras figuras/objetos – que geralmente constituem o padrão 

das capas de revistas – acaba por realçar o que é apresentado. Em outras palavras, a 

subtração da cor e de outras imagens– normalmente usadas como elementos de realce – 

acaba por gerar um efeito de destaque ainda maior. 

 

I: E “pra” dar mais ênfase eles colocaram tudo em branco e a face dele, como 

destaque. 

L: Eles focaram mais na imagem. 

I: Focaram na imagem dele e botaram uma frase “Por que não podemos pegar 

ele?”, “pra” dar mais ênfase. 

A: É. “Pra” dar mais destaque por que as capas de revistas geralmente têm mais 

matérias... 

L: Têm cor... têm cor. 

A: E ainda colocam submatérias no canto... Aqui a página inteira é branca só 

com a imagem dele, escrito “Por que não podemos pegar ele?” Eles focaram na 

imagem dele. 

A: A falta de matérias e o fato de terem posto tudo em branco, a falta de cor, 

“pra” chamar mais a atenção. 

I: O branco foi usado “pra” dar um destaque à magnitude da notícia. 

 

  “B” estabelece uma relação direta entre a falta de nitidez e a dificuldade de 

visualização e, por conseguinte, de captura, ao que “I” complementa com um 

comentário sobre a falta de conhecimento da verdade: 
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B: E o apagado está relacionado com a dificuldade de encontrar. Ele não ―tá‖ 

nitidamente representado por que eu acho que não é fácil de ser capturado, 

não consegue ser visto. 

I: E o fato de que a gente não sabia se ele estava vivo, realmente. 

 Poderíamos, então, concluir que os participantes dos 3 eventos relacionaram o 

não poder ver a imagem com nitidez ao não saber a verdade, o que, mais uma vez, 

sugere o acionamento da metáfora CONHECER É VER, de base conceptual. 

2ª CAPA 

 

Figura 20- Revista Time – 25 de outubro de 2010 

 
  

1º GRUPO 

Pr: Então, capa 2. 

G: Essa fala de doença. Ela fala de Alzheimer, falta de memória. 

A: E aí vai esquecendo ...a ... 

J: Uma parte ... 

A: É... a pessoa vai esquecendo. 

R: Uma parte fica apagada... 

 A: É. A parte “tá” apagada, como se tivesse esquecendo alguma coisa. 

Pr: Então... 

J: Essa parte apagada no rosto dela... 

G: É a parte apagada da memória dela. 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101025,00.html
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J: Tem uma relação com o nome da ... doença. 

G: Foi apagada com o branco. 

J: E tem a ver com o esquecer.  

G: Não é esquecer. Ela apaga da memória dela e não vai mais lembrar. Ela não vai mais saber o que 

aconteceu na vida dela. 

Pr: O.K. 

 

 

2º GRUPO 

Pr: E a próxima capa, essa aqui? 

L: Essa daqui ... caracteriza o próprio título, né? “Alzheimer”, que vai perdendo a memória, perdendo o 

passado... 

 C: Quando a pessoa ... a mulher vai perdendo o rosto... 

L: ... uma parte da identidade dela... 

C: Vai perdendo a identidade, né? A pessoa pode se esquecer quem ela é, das pessoas ao redor dela, ela 

pode esquecer as próprias características dela. 

G: E o branco... 

L:...fosco... 

G: ... que ... é ... vai... 

L:... gerando um contraste de desaparecimento, né? 

G:... é a ideia de ausência de cor com ausência de conteúdo... uma ausência de conteúdo. 

Pr: Mais alguma coisa? O.K? 

 

 

3º GRUPO 

Pr: Capa 2... 

L: Essa fala, principalmente, do mal de Alzheimer, que ultimamente vem ocorrendo com gente 

principalmente na fase idosa e que causa o esquecimento. E aí “tá” mostrando que metade do rosto de 

uma moça que parece ser mais velha, assim “pra” poder focar no título da reportagem, que é o 

Alzheimer. 

I: Como se a pessoa estivesse esquecendo uma parte da vida dela. 

B: Eu acho que essa perda assim ...da imagem ...o foco fica no esquecimento. Aqui vai perdendo a 

nitidez da imagem aos poucos. A falta de nitidez representa isso. 

I: E aos poucos... 
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A: E aos poucos... 

I: Vai perdendo gradativamente a memória. 

A: E na imagem ainda dá pra ver aos poucos, o rosto. Só que tá muito... 

I: ...apagado. 

A:...muito apagado. 

 

 

ANÁLISE 

 No evento realizado com o grupo 1,  a partir da capa de 25 de outubro de 2010, 

foi consensual a compreensão da falta de nitidez em parte da imagem como sendo uma 

referência ao esquecimento causado pelo mal de Alzheimer. O processo de entificação 

da “memória” faz desta uma metáfora ontológica, o que é evidenciado no uso recorrente 

do vocábulo “apagar”, como podemos verificar a seguir: 

R: Uma parte fica apagada... 

 A: É. A parte “tá” apagada, como se tivesse esquecendo alguma coisa. 

J: Essa parte apagada no rosto dela... 

G: É a parte apagada da memória dela. 

G: Foi apagada com o branco. 

J: E tem a ver com o esquecer.  

A utilização da cor branca para retratar o apagamento da memória nos remeteu à 

metáfora linguística “dar um branco”, comumente utilizada para descrever um tipo de 

esquecimento em situações em que a sensação é de se ter a mente “vazia”. 

Entretanto, somente “G”, ao utilizar o verbo saber, parece revelar o acionamento 

da metáfora conceptual CONHECER É VER.  Assim, na imagem, o fato de não 

podermos ver parte de sua face descreveria o fato de a mulher retratada não conhecer 

mais uma parcela de suas próprias vivências. 
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G: Não é esquecer. Ela apaga da memória dela e não vai mais lembrar. 

G: Ela não vai mais saber o que aconteceu na vida dela. 

 

Ainda sobre a capa 2, no segundo evento de pensar alto em grupo, merecem 

destaque as falas dos participantes que também percebem a imagem como descritiva da   

perda de memória/passado/rosto/identidade. O uso repetido do verbo “perder”, 

reforçando o processo de entificação da “memória”, também remonta a uma metáfora 

ontológica. 

L: Essa daqui ... caracteriza o próprio título, né? “Alzheimer”, que vai perdendo 

a memória, perdendo o passado... 

 C: Quando a pessoa ... a mulher vai perdendo o rosto... 

L: ... uma parte da identidade dela... 

C: Vai perdendo a identidade, né? A pessoa pode se esquecer quem ela é, das 

pessoas ao redor dela, ela pode esquecer as próprias características dela. 

 

 No grupo 3, são os participantes “G” e “L” que verbalizam a percepção de que 

na imagem, é o branco/ fosco que dá a ideia de desaparecimento. 

G: E o branco... 

L:...fosco... 

L:... gerando um contraste de desaparecimento, né? 

 

  Mas é “G” quem estabelece uma associação explícita de falta de cor à falta de 

conteúdo, sinalizando o acionamento da metáfora conceptual CONHECER É VER. Em 

sua fala podemos perceber que, convencionalmente, a cor está relacionada ao conteúdo 

e sua ausência, à inexistência de conteúdo. 

G: ... é a ideia de ausência de cor com ausência de conteúdo... uma ausência 

de conteúdo. 
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 Os participantes do terceiro grupo também atentam para a perda de memória e o 

tom “apagado” da imagem: 

I: Vai perdendo gradativamente a memória. 

A: E na imagem ainda dá pra ver aos poucos, o rosto. Só que tá muito... 

I: ...apagado. 

A:...muito apagado. 

 

Mas é na fala de “B” que encontramos explicitado que a falta de nitidez é 

representativa de esquecimento: 

B: Eu acho que essa perda assim ... da imagem... o foco fica no esquecimento. 

Aqui vai perdendo a nitidez da imagem aos poucos. A falta de nitidez 

representa isso. 

 

Poderíamos, aqui também, concluir que os participantes dos três eventos 

relacionaram o apagamento da imagem ao esquecimento, o que reforça a hipótese de  

acionamento da metáfora conceptual CONHECER É VER. 

 

3ª CAPA   

 

Figura 21- Revista Time – 10 de março de 2003 

 

http://www.time.com/time/covers/0,16641,20030310,00.html
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1º GRUPO 

Pr: Capa 3. 

J: A vida depois de Saddam... um olhar aprofundado ... o plano arriscado do Bush para ocupar o Iraque e 

reconstruir o ... 

G: Essa é uma reportagem especial, né? 

R: E tem um carinha ... pintando ... como se fosse apagando... 

Pr: Aham? 

G: É. Apagando a memória de Saddam Hussein. 

Pr: Aham? 

A: “Tá” tentando... “tá” tentando apagar. É. 

R: Não tem como apagar a memória. 

Pr: O que? 

R: A memória é cada um. 

G: Aqui também tem marca de tiro, marca de bala. 

J: Estão tentando apagar ele como se... como se o problema já tivesse todo ... já tivesse acabado. 

G: E aqui fala da vida depois... depois de Saddam. E as pessoas vão esquecer dele. Por isso “tá” 

apagando... mas não pode apagar a memória das pessoas. 

J: Mas mesmo assim as pessoas vão lembrar. 

R: E até onde ele já pintou ainda tem traços, você ainda consegue ver. É. Você consegue ver assim... 

um pouco mais embaçado, com um pouco menos de clareza, mas continua vendo. 

Pr: É isso? 

[silêncio] 

 

 

2º GRUPO 

Pr: E a capa 3? 

G: Tem um cartaz e o rapaz “tá” passando já a tinta branca em cima do cartaz... 

L: Querendo esquecer... 

G: É.  Com o texto de: “A vida depois de Saddam. “ 

L: Mais uma vez o branco querendo apagar,  querendo ... passar por cima ... de alguma coisa. 

Z: Uma vida nova... 
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G: E a ideia de esquecimento ... 

Z: ... o povo esquecer o passado e ... 

G: ... e o futuro está incerto. O branco que passa essa ideia de que você não tem consciência do que vai 

preencher. Teoricamente, o rapaz que está pintando o cartaz ele vai substituir com algo por cima, pra 

você não ver. 

L: É. Vai passar por cima. 

 

 

3º GRUPO 

Pr: Essa aqui é a próxima capa. 

L: É outra capa sem submatéria, que tá focando principalmente no Saddam. 

A: Tá focando... É uma reportagem especial sobre como o Saddam Hussein foi capturado e “tá” falando 

da vida depois que Saddam foi capturado. 

I: E a imagem que mostra bem isso. “Meio que” o esquecimento da população. 

A: Eu acho que a capa “tá” mostrando como se eles ”tivessem” tentando apagar... 

L: Apagar a lembrança. 

A: Apagar da memória. Mas não ―tão‖ conseguindo. Mesmo passando a tinta ainda fica um 

resquício... 

L: Ainda dá pra ver os olhos ... a sobrancelha... 

A: ... por que segundo a revista ele é o... cara, o cabeça por trás do atentado de 11 de setembro e isso não 

vai ser esquecido pelos americanos. E a manchete diz que os americanos vão começar a viver uma 

época em que Saddam Hussein foi capturado, vão tentar esquecer um pouco do 11 de setembro, que é o 

que ele fez, mas eles não vão conseguir, nem tentando muito. E o futuro é incerto. 

Pr: O.K.? 

 

 

ANÁLISE 

No primeiro evento, o uso que os participantes fazem do verbo “apagar” oscila 

entre o sentido literal e o sentido metafórico. Em outras palavras, os alunos entendem 

que o apagar da imagem de Saddam Hussein no outdoor remeteria a um encobrimento 

do que aconteceu sob seu domínio. Aqui, a opção recorrente pelo verbo “apagar” 

contribui para o entendimento da metáfora em questão como ontológica. 

R: E tem um “carinha” ... pintando ... como se fosse apagando... 

G: É. Apagando a memória de Saddam Hussein. 
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A: “Tá” tentando... “tá” tentando apagar. É. 

R: Não tem como apagar a memória. 

G: [...] E as pessoas vão esquecer dele. Por isso “tá” apagando... mas não pode 

apagar a memória das pessoas. 

J: Mas mesmo assim as pessoas vão lembrar. 

 

Nas falas anteriores, evidencia-se, por meio dos termos e expressões “...como 

se...”, “...tentando...”, “não tem como...”, “ não pode...” e “mas mesmo assim...”, que os 

alunos percebem o insucesso do pintor, o que aparece mais elaborado na  formulação de 

“R”:   

R: E até onde ele já pintou ainda tem traços, você ainda consegue ver. É. Você 

consegue ver assim... um pouco mais embaçado, com um pouco menos de 

clareza, mas continua vendo. 

  

Subjacente às falas dos participantes no processo de interpretação da imagem 

está a ideia de que  o não ver é representativo de não conhecer. Em outras palavras, 

apesar da tentativa de se apagar Saddam Hussein e, com ele, suas “verdades”, está o fato 

de que, se ainda podemos ver sua imagem, ainda conhecemos sua história. 

No segundo evento repete-se a relação estabelecida entre o “apagar” da imagem 

e o “esquecer”: 

G: [...] passando já a tinta branca em cima do cartaz... 

L: Querendo esquecer... 

L: Mais uma vez o branco querendo apagar,  querendo ... passar por cima ... 

de alguma coisa. 

Z: Uma vida nova... 
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G: E a ideia de esquecimento ... 

Z: ... o povo esquecer o passado e ... 

 

 Os participantes, de forma quase unânime, referem-se ao apagamento do 

passado. Somente “G” entende o uso da pintura na capa como uma referência ao fato de 

não conhecermos o futuro: 

G: ... e o futuro está incerto. O branco que passa essa ideia de que você não tem 

consciência do que vai preencher. Teoricamente, o rapaz que está pintando o 

cartaz... ele vai substituir com algo por cima, pra você não ver. 

 

Assim como “G”, o participante “A”, do grupo 3, faz referência ao futuro: 

A: ... por que, segundo a revista, ele é o... cara, o cabeça por trás do atentado de 

11 de setembro e isso não vai ser esquecido pelos americanos. E a manchete diz 

que os americanos vão começar a viver uma época em que Saddam Hussein foi 

capturado, vão tentar esquecer um pouco do 11 de setembro, que é o que ele 

fez, mas eles não vão conseguir, nem tentando muito. E o futuro é incerto. 

 

Tanto para o entendimento de que a pintura refere-se ao passado como para o 

entendimento de que há uma referência ao futuro, sustentamos a existência da metáfora 

CONHECER É VER como base conceptual para a criação da imagem em questão, uma 

vez que o que é, de fato, relevante é que a mesma sugere que não ver equivaleria a não 

saber. Repete-se, no terceiro evento, o intercâmbio entre os termos apagar e esquecer: 

 

I:[...] “Meio que” o esquecimento da população. 

A: [...] como se eles “tivessem” tentando apagar... 

L: Apagar a lembrança. 
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Repetem-se, também a seguir, nas falas de “A” e “L”, as referências à 

imperfeição do trabalho de pintura: 

A: Apagar da memória. Mas não ―tão‖ conseguindo. Mesmo passando a tinta 

ainda fica um resquício... 

L: Ainda dá pra ver os olhos ... a sobrancelha... 

 

Poderíamos, aqui também, concluir que os participantes dos 3 eventos 

relacionaram a tentativa de  apagamento da imagem  à tentativa de ocultamento do que 

aconteceu, o que, novamente, sugere o acionamento da metáfora conceptual 

CONHECER É VER. 

4ª CAPA   

 

Figura 22- Revista Time – 12 de Janeiro de 2004 

 
  

1º GRUPO 

Pr: Próxima capa (capa 4) 

G: Não sei o que é “Dean”. 

Pr: Nome próprio. 

J: O desenho está incompleto.... 

R: É... 
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G: Aqui “tá” perguntando quem é o verdadeiro... 

A: É. “Quem é o verdadeiro Dean?” 

Pr: Ahm? 

J: A manchete diz: “Quem é o verdadeiro Dean?” e a imagem dele não ―tá‖ completa. 

G: Aqui está perguntando quem é ele. 

J: E tem a ver com... a dúvida, com ... qual o verdadeiro. 

Pr: E... 

G: Com a real identidade dele ...o que que ele quer realmente, o que que ele quer de verdade. 

R: A imagem mostraria que ele está sendo construído, que está incompleto, começou mas ainda não 

terminou. 

 

 

2º GRUPO 

Pr: E aqui, na próxima capa? 

L: Parece que ... é ... as pessoas ... que é uma máscara, que está desaparecendo com o tempo e atrás, por 

trás do branco, é o que ele realmente era. 

Z: Eu acho que é que nem aquela expressão, não é expressão, mas que todo mundo fala que quando está 

sendo sincero está sendo transparente. 

L: É. 

Z: Aqui “tá” mostrando a máscara dele, quem ele realmente é, “tá” mostrando a transparência dele. 

E... praticamente o rosto todo dele “tá”, “tá” sendo coberto. 

G: Ou então ele foi eleito de forma democrática com tais ideias e com o tempo... 

Pr: Ele ainda não foi eleito. Ele é candidato. 

G: É. Então, mas ele se candidatou com tais ideias e, com o tempo ele vai... 

Z: ...sendo desmascarado. 

G: Isso. Sendo desmascarado. Ele vai mostrando que realmente ele não ia cumprir com o que ele 

falou...  

Z: As ideias dele são o rosto. Aí, com o tempo as pessoas vão desmascarando ele. Vai ―comendo” o 

rosto, vai ... vai “sumindo” o rosto dele, o caráter dele. 

C: Quando ele se contradiz com o que ele falou ... vai ... vai... sumindo. 

G: É. Tanto que você percebe que a boca também “tá” em branco em relação ao resto do rosto... 

L: E tem pontos... 

G: Mostrando que o que ele fala é a primeira coisa que se desfaz. 



  

173 

 

L: É. E os dentes não estão aparecendo... 

G: Exatamente. 

Pr: Legal!  

 

 

3º GRUPO 

Pr: E na outra capa? 

A: Na imagem a gente pode perceber que uma parte da face dele “tá” congelando e isso pode 

transparecer “pra” gente que ele é uma pessoa muito fria... lidando com a política. Que as pessoas não 

conhecem quem ele é, realmente. Ele mostra uma face “pra” algumas pessoas e tal, “pra” uma parte da 

população e mostra outra face “pra” políticos, e outra parcela da população... 

I: Tem patriotismo também. Olha a bandeira dos Estados Unidos ao fundo... 

A: E nele, esse rastro de ... sei lá ... pode ser de gelo mostrando que a face dele pode ser só uma 

máscara. 

Pr: Uhm... 

L: Eu concordo. 

[silêncio] 

Pr:  É tudo? 

[silêncio] 

 

ANÁLISE 

Os participantes do primeiro evento compreenderam a tinta branca usada na 

imagem de Howard Dean como representativa de algo incompleto: 

J: O desenho está incompleto.... 

R: A imagem mostraria que ele está sendo construído, que está incompleto, 

começou mas ainda não terminou. 

 

 É relevante observar, na fala dos participantes, o modo como a “incompletude” 

da imagem deixa dúvidas sobre o seu caráter e é percebida de forma negativa, o que 

pode ser comprovado com a repetição do termo “verdadeiro”.  

G: Aqui “tá” perguntando quem é o verdadeiro... 
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A: É. “Quem é o verdadeiro Dean?” 

J: A manchete diz: “Quem é o verdadeiro Dean?” e a imagem dele não ―tá‖ 

completa. 

J: E tem a ver com... a dúvida, com ...qual o verdadeiro. 

  

 O sentimento de “desconfiança” dos participantes parece estar traduzido na fala 

der “G”, ao concluir a discussão da seguinte forma: 

G: Com a real identidade dele ...o que que ele quer realmente, o que que ele 

quer de verdade. 

 

Aqui também podemos inferir que o fato de que o ocultamento de parte da face 

de Howard Dean ter despertado, nos participantes do grupo, discussões acerca de sua 

verdadeira identidade seria uma comprovação do acionamento da metáfora 

CONHECER É VER. Em outras palavras, não se conhece bem Howard Dean uma vez 

que ele não se mostra por completo. 

Ao contrário do Grupo 1, no segundo evento, os participantes entenderam a 

imagem como representativa de um processo de desconstrução. Sua interação revela, 

pelo o emprego que fazem de palavras formadas a partir do processo de prefixação, 

mais especificamente pelo prefixo “des-” – “desaparecendo”, “desmascarando” e 

“desfaz”  – o acionamento do submodelo de Descobrimento da verdade (LIMA, 2010).  

Para os participantes, Dean era conhecido por meio de uma “máscara” que, uma 

vez deteriorada, revelou sua verdadeira identidade: 

L: [...] uma máscara, que está desaparecendo com o tempo e atrás, por trás do 

branco, é o que ele realmente era. 

Z: Aqui “tá” mostrando a máscara dele , quem ele realmente é, “tá” mostrando 

a transparência dele. E... praticamente o rosto todo dele “tá”, “tá” sendo 

coberto. 

G: ...sendo desmascarado. 
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G: Isso. Sendo desmascarado. Ele vai mostrando que realmente ele não ia 

cumprir com o que ele falou...  

 

Ao afirmar que “as ideias dele são o rosto”, “Z” resume o sentimento do grupo 

em relação ao fato de que a parte coberta do rosto seria a materialização da parte de sua 

personalidade que gera dúvidas. 

Z: As ideias dele são o rosto. Aí, com o tempo, as pessoas vão desmascarando 

ele. Vai “comendo” o rosto, vai ... vai “sumindo” o rosto dele, o caráter dele. 

C: Quando ele se contradiz com o que ele falou ... vai ... vai... sumindo. 

 

Trazendo um dado novo para a análise que havíamos realizado anteriormente, 

“G” atentou para o fato de a boca de Howard Dean estar em branco, o que ele associou 

ao fato ser a fala a primeira coisa que se desfaz. Somando-se essa análise à observação 

de que seus dentes estão indefinidos reforça-se a hipótese de a tinta branca que cobre 

parte da face de Dean (incluindo a boca) ser uma referência à metáfora CONHECER É 

VER, acionada pelo grupo ora analisado.  

G: É. Tanto que você percebe que a boca também “tá” em branco em relação ao 

resto do rosto... 

L: E tem pontos... 

G: Mostrando que o que ele fala é a primeira coisa que se desfaz. 

L: É. E os dentes não estão aparecendo... 

 

No entendimento dos componentes do terceiro grupo o material sobre a face de 

Dean seria “gelo”, o que levou “A” à formulação de uma nova hipótese, a de que essa 

teria sido uma tentativa de retratá-lo como um homem frio: 
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A: [...] “tá” congelando e isso pode transparecer “pra” gente que ele é uma 

pessoa muito fria... lidando com a política.  

 

“A” associa a suposta frieza do sujeito representado ao encobrimento de suas 

verdadeiras características: 

A: [...] ... as pessoas não conhecem quem ele é, realmente. Ele mostra uma face 

“pra” algumas pessoas e tal, “pra” uma parte da população e mostra outra face 

“pra” políticos, e outra parcela da população... 

A: E nele, esse rastro de ... sei lá ... pode ser de gelo mostrando que a face dele 

pode ser só uma máscara. 

 

Não obstante a forma como o branco da imagem é compreendido, seja ele tinta, 

gelo ou um material de qualquer outra natureza, o fato é que parece ter sido entendido 

pelos participantes de todos os grupos como um recurso utilizado para retratar o 

encobrimento da verdade, o que corrobora nossa hipótese de acionamento da metáfora 

conceptual CONHECER É VER. 

 

5ª CAPA 

 

Figura 23- Revista Time – 20 de dezembro de 2010 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101220,00.html
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 1º GRUPO 

J: Eu não sei o que significa “Palin‟. 

Pr: É um nome próprio. 

A: É... da mulher aí... 

G: É... tá dizendo que... será que ela quer ser presidente ou quer ser rica e famosa? 

Pr: Uhm? 

J: Tá falando aqui... é... “Palin em progresso”, aí parece que a imagem dela “tá” sendo ... concluída aos 

poucos... 

Pr: Uhm? 

R: Ainda não foi terminada. Ainda ―tá‖ em progresso... 

J: É. Tá sendo concluída aos poucos... 

A: O rosto “tá”... 

J: É... o rosto “tá” incompleto e ... o resto da paisagem “tá”... 

R:...branco. 

J: ...branco! 

Pr: Uhm? 

G: Aí está cheio de “numerozinhos”, assim... 

J: Aí quando está em progresso quer dizer que... vai ganhando cor... 

R: Parece aqueles desenhos de criança que começa ...  juntando os pontos e ... ainda não ‗tá‖ 

terminado. 

Pr: Uhm? 

J: Quer dizer que ela “tá”... 

R:... que ela não ―tá‖ pronta. 

J: ...que ela “tá” em progresso, ela “tá” ..., tipo, ela quer ser presidente ou ela quer ser rica e famosa? É 

por isso que eles colocaram a foto assim, por que... 

R: ... por que ela ainda não está pronta. 

G: “Tá” assim por que tem essa dúvida, “tipo” ela quer ser presidente ou ela quer ser rica e famosa? O 

povo “tá” na dúvida por que aqui “tá” dizendo Jay Newton”, como se fosse o povo pensando se ela quer 

ser rica e famosa ou presidente. 

R: A imagem que ele tem dela não ―tá‖ ainda 100% concluída. Ainda faltam alguns processos. 

Pr: É isso, então? 

A: É. 
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2º GRUPO 

Pr: Capa 5... 

L: Ah, aqui tem uns números que parece um jogo... 

 Z: Tipo... 

L: É. Que você tem que pintar e você tem que completar .... Você tem que fazer. 

Z: É. 

L: E... 

Z: É um processo, né? Você vai construindo etapas. Você vai ... em cada espaço desses você vai 

pintando. Isso é um processo. Aqui você vai pintando. Aí, em um outro espaço você vai pintar também. 

L: Enquanto ele está sendo ... ele estava sendo desmascarado, num sei ... ela “tá” sendo construída. 

Z: É o contrário. 

G: Ela “tá” se formando ele “tá” regredindo. 

C: Mas ao mesmo tempo faz uma crítica, né? Por que, se você souber quem é ela ... ela que na 

campanha dela era muito polêmica ... Então aqui “tá” falando se ela quer mesmo ser presidente ou se só 
quer ser rica e famosa? Aí, o progresso dela “pra”...  “pra” o objetivo. Aí ele pergunta: Qual o objetivo 

dela? Entendeu? 

Z: Ele quer saber quem é ela mesmo... 

L: Ela quer mesmo ser presidente ou só rica e famosa? 

C: Por que ... é uma crítica também isso aqui: esse fato de ter usado o progresso dela. É um progresso 

mas qual que é o progresso? 

Z: As pessoas estão descobrindo. Estão completando os espaços para saber quem é ela e o que ela 
deseja. 

G: Enquanto na capa anterior o cara chegou mostrando o que ele queria e depois a gente percebeu que 

não era o que ele realmente queria, ela chegou sem dizer exatamente o objetivo e esse objetivo que 

ninguém sabe qual é as pessoas vão definindo com o tempo. Como eu disse, a ideia de branco é a ideia 

de ausência de conteúdo. 

L: Pra ser completada. 

G: Você não tem realmente ideia do que é aquilo. 

Pr: O.K. Obrigada, gente. 

 

 

3º GRUPO 

Pr: E essa aqui? 

L: “Tá” mostrando de novo um pedaço do rosto dela com ... com gelo em cima. 
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I: A capa “bota” o mesmo recurso da outra, como se ela fosse outra pessoa e faz uma pergunta “pro” 

leitor que “tá” lendo... se essa mulher que “tá” provavelmente concorrendo à presidência quer ser 

presidente ou só quer ser rica e famosa. Ela pode não estar fazendo o que um candidato a presidente 
tem que fazer. 

A: Eles colocam em xeque o que “tá” por trás da..., do... “gelo” e que seria a intenção dela de ser 

presidente. 

I: E tem números. Provavelmente da crise mundial que ela vai enfrentar se ela for presidente dos Estados 
Unidos. 

A: Parece “pra” colorir ela... 

L: Se for “pra” colorir... cada um vai ver de um jeito, né? Cada um pinta de uma cor... Também como 

se ela agisse diferente “pra” cada... camada da população... 

A: Em revista de criança “pra” pintar geralmente vem um numerozinho, aí tem uma legenda na folha... 

Pr: Então... 

A: Então ela é uma presidenciável que a população não conhece e por causa disso os numerozinhos no 

branco e a população pode preencher como quiser. 

Pr: Uhm... 

I: Cada um tem seu ponto de vista. 

Pr: O.K. Obrigada 

.   

ANÁLISE 

 Nos eventos realizados a partir da capa 5, as observações do grupo 1  foram 

muito semelhantes àquelas feitas sobre a imagem anterior. Retomou-se a ideia de 

incompletude e de construção. Sinalizou-se, também aqui, a presença da cor branca: 

 

J: Tá falando aqui... é... “Pallin em progresso”, aí parece que a imagem dela “tá” 

sendo ... concluída aos poucos... 

R: Ainda não foi terminada. Ainda “tá” em progresso... 

J: É. Tá sendo concluída aos poucos... 

J: É... o rosto “tá” incompleto e ... o resto da paisagem “tá”... 

R:...branco. 

J: ...branco! 
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A ideia de construção é reforçada pela observação de que há, na capa, números 

que lembram jogos infantis nos quais imagens vão se delineando no passo a passo das 

atividades, o que, na fala de “J” é descrito como estar em progresso e ganhar cor. 

J: Aí quando está em progresso quer dizer que... vai ganhando cor... 

 

Os outros componentes compartilham da ideia de progresso que emerge da 

imagem: 

R:... que ela não ―tá‖ pronta. 

J: ...que ela “tá” em progresso, [...] 

R: por que ela ainda não está pronta. 

R: A imagem que ele tem dela não ―tá‖ ainda 100% concluída. Ainda faltam 

alguns processos. 

 

  É grande a interação entre texto verbal e texto visual. Prova disso é o uso 

recorrente, na fala dos alunos, da palavra “progresso” que, supomos ter sido motivada 

tanto pela palavra “progress” quanto pelo efeito inacabado da imagem.  Acreditamos 

que as referências ao “progresso” da imagem, por remeterem a uma impossibilidade de 

visualização total, sugerem também um desconhecimento da verdade como um todo. 

Mas é na fala de “G”– “Tá” assim por que tem essa dúvida, [...]” –, que estabelece uma 

conexão entre a incompletude da imagem e a “dúvida” gerada, que fica mais claramente 

evidenciado o acionamento da metáfora CONHECER É VER. O segundo encontro 

reforçou a ideia de incompletude levantada pelo grupo 1: 

Z: É um processo, né? Você vai construindo etapas. Você vai... em cada 

espaço desses você vai pintando. Isso é um processo. Aqui você vai pintando. 

Aí, em um outro espaço você vai pintar também. 

L: Enquanto ele está sendo... ele estava sendo desmascarado, num sei... ela “tá” 

sendo construída. 
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G: Ela “tá” se formando ele “tá” regredindo. 

Z: As pessoas estão descobrindo. Estão completando os espaços para saber 

quem é ela e o que ela deseja. 

 

É significativa a colocação de “G”, para quem o branco estaria associado à 

“ausência de conteúdo”: 

G: Ela chegou sem dizer exatamente o objetivo e esse objetivo que ninguém 

sabe qual é as pessoas vão definindo com o tempo. Como eu disse, a ideia de 

branco é a ideia de ausência de conteúdo. 

L: Pra ser completada. 

G: Você não tem realmente ideia do que é aquilo. 

 

 O uso do verbo SABER, nas falas de “C” e “Z” remete prontamente à metáfora 

CONHECER É VER. Para os participantes você não pode conhecer Palin por que não 

pode vê-la.  

C: Mas ao mesmo tempo faz uma crítica, né? Por que, se você souber quem é el 

a... 

Z: Ele quer saber quem é ela mesmo... 

 

Também merece destaque a colocação de “C” sobre o emprego da palavra 

“progresso” na manchete, que dá margem à dupla interpretação. “C” atenta para o fato 

de que este poderia ser um progresso de ordem política ou pessoal, uma vez que é 

levantada a hipótese de que Palin somente estaria interessada em ser rica e famosa: 

C: [...] ela que na campanha dela era muito polêmica... Então aqui “tá” falando 

se ela quer mesmo ser presidente ou se só quer ser rica e famosa.  Aí, o 
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progresso dela “pra”...  “pra” o objetivo. Aí ele pergunta: Qual o objetivo dela? 

Entendeu? 

C: Por que ... é uma crítica também isso aqui: esse fato de ter usado o progresso 

dela. É um progresso, mas qual que é o progresso? 

O participante “I”, do 3° evento, também entende o branco sobre o rosto de Palin 

como “gelo” e relaciona-o a uma tentativa de se retratar o encobrimento de suas 

verdadeiras intenções. 

I: Eles colocam em xeque o que “tá” por trás da..., do... “gelo” e que seria a 

intenção dela de ser presidente. 

 

 A interação entre os elementos do grupo três é concluída com uma interessante 

reflexão sobre o fato de que lacunas podem gerar diferentes leituras, o que nos 

permitiria concluir que variações no campo visual podem originar verdades múltiplas. 

L: Se for “pra” colorir... cada um vai ver de um jeito, né? Cada um pinta de 

uma cor... Também como se ela agisse diferente “pra” cada... camada da 

população [...] 

A: Então ela é uma presidenciável que a população não conhece e por causa 

disso os numerozinhos no branco e a população pode preencher como quiser. 

I: Cada um tem seu ponto de vista. 

 

 

4.2- CONHECER É VER: REVELANDO METÁFORAS CONCEPTUAIS 

 

 

O trabalho realizado neste capítulo contribuiu para dar suporte à investigação da 

metáfora CONHECER É VER em textos verbo-visuais.  Em diferentes níveis de 

intensidade, a análise das transcrições dos eventos evidenciou o acionamento dessa 

metáfora nos encontros de pensar alto em grupo sobre as cinco capas selecionadas. Nos 

dados obtidos, pudemos destacar evidências verbais correspondentes às diferentes 
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marcas visuais apontadas em nossa análise preliminar. Em outras palavras, as diversas 

instanciações linguísticas encontradas reforçam a hipótese de que as “metáforas da 

verdade” ofereceram uma base conceptual para a produção destes textos visuais em 

conformidade com os desdobramentos do Modelo Cognitivo Idealizado de 

conhecimento da verdade apontado por Lima (2010):                                                           

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                            (LIMA, 2010, p. 186)  

 

ESQUEMA IMAGÉTICO DE FORÇA 

 Submodelo de Encobrimento 

da Verdade 

 

Submodelo de Descobrimento 

da Verdade 

ENCOBRIR A 

VERDADE É IMPOR 

UM OBSTÁCULO 

 

 DESCOBRIR A 

VERDADE É 

REMOVER UM 

OBSTÁCULO 

 

 

 

 

 

Encobrir 

Mascarar 

Velar 

Vendar 

Obscurecer.

.. 

 

Descobrir 

Desmascarar 

Desvelar 

Desvendar 

Esclarecer ... 

Metáfora CONCEPTUAL 

CONHECER É VER A VERDADE 
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Tentamos, no presente capítulo, aplicar aos textos visuais selecionados conceitos 

elaborados por teorias de cunho primordialmente linguístico. Buscamos comprovar, por 

meio de elementos verbais destacados das falas dos participantes, que determinadas 

características visuais podem produzir efeitos metafóricos específicos, a exemplo da 

iluminação excessiva e do uso da tinta como mecanismos de encobrimento. Para tais 

recursos obtivemos classificações que oscilaram entre opaco, fosco, luminoso, branco e 

sem cor. Não obstante a forma como tais efeitos foram nomeados pelos alunos, em 

comum entre as falas dos participantes dos diferentes grupos está a compreensão de que 

tais recursos foram utilizados com a intenção de produzir  o efeito de encobrimento. 

Isso pode ser percebido em suas falas por meio de marcas linguísticas que indicaram o 

entendimento de que, para se conhecer a verdade, é preciso que se veja. Assim, o 

ocultamento que se deu de formas variadas nas imagens parece ter estimulado o 

acionamento da metáfora CONHECER É VER. 

Desta forma, cremos que este último capítulo solidifica a hipótese de existência de 

metáforas conceptuais como suporte de textos visuais, assim contribuindo para a visão 

de que, antes de caracterizar a fala, as metáforas subjazem o próprio pensamento. Além 

disso, por meio das marcas linguísticas encontradas nas interações verbais, fortalece a 

hipótese de que, ainda que de um modo inconsciente, as metáforas conceptuais seriam 

acionadas na compreensão/interpretação de suas instanciações linguísticas e visuais. 
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5-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O fim de nosso caminhar não significa, necessariamente, a chegada a um destino 

final. Durante o percurso desta pesquisa, redirecionamos, por vezes, nossos rumos e, 

principalmente, acrescentamos à nossa bagagem, além de algumas respostas, muitas 

novas perguntas que, esperamos, definirão novos planos de viagens. No entanto, é hora 

também de pensarmos nossa trajetória: como começamos e como terminamos esta 

jornada.  

Nosso principal objetivo ao realizar esta tese consistiu em verificar a existência e o 

acionamento de metáforas conceptuais como base para a produção dos textos visuais de 

algumas capas da revista TIME.  Fomos orientados pelas seguintes perguntas de 

pesquisa: 

 

1- Assim como as metáforas linguísticas, as metáforas visuais têm uma base 

conceptual? 

2- Metáforas conceptuais são acionadas no processo de leitura de capas de revista 

estruturadas a partir de metáforas visuais?   

3- Até que ponto e de que forma o texto verbal apoia a interpretação de metáforas 

visuais em capas de revista?  

 

 Retomaremos, a seguir, o processo que nos conduziu a respostas, mesmo que não 

definitivas, a nossas questões de pesquisa. 

  

5.1- AS ETAPAS DE PESQUISA E OS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 Para a realização do trabalho, teoricamente fundamentado em abordagens 

orientadas pelo redimensionamento de nosso objeto de pesquisa a partir da perspectiva 

inaugurada com a Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980 

[2002]), adotamos uma visão embasada na interlocução entre suas dimensões 

linguística, e (sócio)cognitiva e discursiva. O corpus utilizado, por ser de natureza 
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autêntica, pretendeu revelar metáforas linguísticas e visuais em situações reais de uso, 

tanto do ponto de vista de sua produção, quanto de sua compreensão, mesmo estando 

esta última inserida em uma atividade pedagógica. Referenda nossa pesquisa o fato de 

que, ao contrário de muitos trabalhos na área de metáforas, os elementos dos corpora 

analisados não foram “inventados”, o que ocorre com frequência em pesquisas sobre 

metáforas. Nas palavras de Zanotto (2007, p.115): 

   Os teóricos, de um modo geral, trabalham com exemplos criados, fora de 

contexto de uso, e com base na própria interpretação, sem considerar as 

diferentes possibilidades de significação no contexto de uso para usuários 

reais da língua. Assim, seria importante que as reflexões teóricas dessem 

conta da significação da metáfora em uso.  

 

  Buscamos testar e comprovar nossas hipóteses com base em uma proposta de 

interface entre a Teoria da Metáfora Conceptual e a Teoria da Metáfora Visual. Da 

Teoria da Metáfora Conceptual destacamos, principalmente, o seu estatuto como 

figura de pensamento, que se evidencia em instanciações reais de nossas práticas 

linguísticas, (sócio)cognitivas e discursivas. Da Teoria da Metáfora Visual, fizemos o 

recorte das propostas de classificação de Charles Forceville (1996/2008) e de Rosa 

Lídia Coimbra (2000), que acabaram por gerar um quadro com oito categorias. Há de se 

registrar que, no momento de análise do corpus 1, somente foram identificadas 

metáforas visuais de uma dessas categorias, a do tipo contextual. Supomos que isso 

possa ter sido determinado, em parte, pelas peculiaridades do gênero capa de revista. 

  A seleção das capas da revista TIME que fundamentam todas as análises 

realizadas (corpus 1A e corpus 1B) foi conduzida por nossa intuição inicial de que 

havia ali, um fenômeno metafórico merecedor de atenção: acreditamos, desde o 

primeiro contato com estas capas, que seus textos visuais haviam sido produzidos a 

partir de metáforas conceptuais. Não pudemos evitar que a nossa prática docente 

apontasse, desde o início, para a relevância das implicações pedagógicas que uma 

investigação como a que pretendíamos realizar poderia trazer.     

 Partindo de nossa própria análise das capas selecionadas para a realização do 

trabalho (corpus 1A), pudemos, já em um primeiro momento, detectar elementos que 

começaram a dar forma a algo que, até então, não passava de uma intuição: as hipóteses 

de que as capas analisadas estariam fundamentadas em metáforas conceptuais ganhava 
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–com trechos destacados dos artigos produzidos sobre as matérias das capas das 

revistas– suas primeiras evidências materiais. Dada à natureza interpretativista da 

investigação, escolhemos a técnica de pensar alto [ERICSSON e SIMON (1984) e 

CAVALCANTI e ZANOTTO (1997)] como instrumento utilizado para a geração de 

dados. A escolha, diríamos, mostrou-se bem sucedida no sentido de que os eventos 

transcorreram de forma satisfatória, com os alunos verbalizando aquilo que, 

supostamente, pensavam durante a leitura das capas. Procuramos revestir os eventos de 

pensar alto de uma certa informalidade  para que os alunos, bem aclimatados a uma 

situação que, outrossim, poderia ter-se revelado bastante constrangedora, expusessem 

suas ideias com mais naturalidade. A presença do gravador, em um primeiro momento, 

constituiu um entrave para alguns alunos que, a partir da observação de um 

comportamento mais desenvolto por parte de outros colegas, engajaram-se nas 

discussões. Ainda assim, como já era de se esperar, não se pode dizer que existe 

uniformidade, seja ela de natureza quantitativa ou qualitativa, entre os turnos de fala. 

Esses turnos variaram de acordo com o perfil de cada aluno, especialmente no que diz 

respeito a dois aspectos fundamentais: comportamento mais – ou menos – extrovertido 

e maior – ou menor – capacidade de articulação.  

 Como pode ser observado em relação ao pensar alto em grupo – técnica ainda em 

construção –, os procedimentos que adotamos foram, ao longo do processo, alterados 

em função da necessidade de adequação às especificidades do projeto. Percebemos, por 

exemplo, que, conforme nos sentimos mais seguros, fizemos intervenções mais 

frequentes nos encontros. Fomos avaliando, aos poucos, que pequenas interferências 

poderiam funcionar como reforço positivo para se garantir a continuidade das 

interações. O uso de interjeições, perguntas curtas e pequenas afirmações de caráter 

avaliativo, tais como “Muito bom!” ou “Pode ser...”, funcionaram como gatilhos para 

que os participantes fossem estimulados a continuar falando.  Segundo Zanotto (2011), 

constata-se, sobre o pensar alto em grupo, que muitas vivências têm sido feitas para 

aprimorar a prática, e o fato de a metodologia ainda não estar fechada nos permite 

algumas adaptações. 
107

   

                                                             
107 ZANOTO, M.S. The construction of a literacy practice for teaching reading of figurative language 

in in literary texts – mesa redonda no IVCMLP. Porto Alegre, 2011. 
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 Os eventos na modalidade em grupo revelaram-se, naturalmente, mais produtivos 

do que os eventos individuais, uma vez que a leitura que um dos participantes fazia 

parecia impulsionar a leitura de outro(s). Essa atividade, além de gerar subsídios para a 

pesquisa, revelou um nítido potencial pedagógico para o trabalho de leitura, a partir da 

co-construção de sentidos. As falas geraram protocolos verbais em que pudemos, 

através da identificação de instanciações linguísticas de metáforas conceptuais, 

substanciar a hipótese central de pesquisa, já preliminarmente confirmada por meio de 

nossa própria análise das capas. Acreditamos que respalda nossas conclusões o fato de 

os dados gerados terem, de forma geral, se repetido nos três diferentes modelos de 

eventos que realizamos: pensar alto em grupo a partir de textos visuais, pensar alto em 

grupo a partir de textos verbo-visuais e pensar alto individual em textos verbo-visuais. 

Entretanto, em alguns casos, apesar de ter se observado o acionamento, a metáfora 

conceptual não foi a mesma que pensávamos ter identificado na análise preliminar.  

Constatamos que os alunos observam que o texto verbal dialoga com o visual, 

entretanto, um aspecto que também marcou os eventos de pensar alto foi o fato de que, 

na maioria dos casos, os participantes, de um modo geral, recorriam primeiro ao texto 

visual e, somente em um segundo momento, percorriam o texto verbal em busca de 

suporte para a compreensão das capas. 

  A capa de 27 de novembro de 2000 direcionou a nova fase de nossas pesquisas, 

a investigação da metáfora visual CONHECER É VER em outras capas da revista 

TIME. Procuramos estender a proposta de LIMA (2010) para o trabalho com textos 

visuais, partindo para a investigação, em eventos de pensar alto em grupo, da hipótese 

central de que, também em textos visuais, a verdade, como objeto de conhecimento, se 

processa com base em um sistema metafórico conceptual estruturado a partir dos 

domínios “VISÃO” e “LUZ” Realizamos, também aqui, uma análise preliminar a partir 

do corpus 1, que direcionou o nosso olhar para a investigação das capas. Nelas pudemos 

observar que, por meio da representação visual de algum tipo de impedimento para ver, 

buscava-se retratar impedimento para conhecer. Em novas sessões de pensar alto, 

submetemos as capas à leitura de três grupos de alunos. Desta vez, os resultados obtidos 

pareceram confirmar plenamente nossa hipótese: instanciações linguísticas encontradas 

nas falas de todos os grupos apontaram para o acionamento da mesma metáfora, 

CONHECER É VER.  
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A análise das interações confirmou nossa hipótese de que, a exemplo do que 

acontece nos textos verbais, também nos textos visuais verifica-se a existência de um 

“esquema imagético de imposição de obstáculo, que fornece a base experiencial que 

estrutura o Submodelo de Encobrimento da Verdade” e de um “esquema imagético de 

remoção de obstáculo, que fornece a motivação do Submodelo de Descobrimento da 

Verdade” (LIMA, 2010, p.186). 

 Neste estágio da pesquisa, nossa investigação já havia contribuído, de forma 

significativa, para dar suporte à hipótese central desta tese: o fato de os participantes dos 

eventos de pensar alto terem recorrido a metáforas conceptuais para compreender as 

capas que constituem o corpus 1. Essa questão, amparada nas evidências linguísticas 

das falas analisadas, reforçou a ideia de que a produção de textos visuais também está 

ancorada em metáforas conceptuais, refletindo a existência de um sistema conceptual 

que estrutura metaforicamente o pensamento. 

 Embora tenhamos, a partir da análise dos dados gerados, concluído pela 

confirmação do acionamento das metáforas visuais na leitura dos textos selecionados, 

devemos destacar que, em se tratando de uma investigação sobre aspectos da cognição 

humana, temos que considerar a hipótese de que os dados obtidos venham a ser 

relativizados. 

 Mesmo assim, cremos que temos elementos suficientes para afirmar que os 

resultados obtidos nesta pesquisa respondem positivamente a nossas inquietações. 

Observamos que, durante as interações, os componentes dos grupos percorreram as 

marcas dos textos apresentados nas capas da revista TIME, acionando seus esquemas 

mentais e confrontando seus conhecimentos prévios com os dados dessas capas. No 

trajeto, os participantes “construíram” sentidos para os textos lidos. Durante esse 

processo de construção de sentidos, pudemos analisar as questões investigadas. Para 

nossas perguntas de pesquisa, propomos, a partir dos resultados das análises, as 

seguintes respostas, ressaltando, aqui, o seu caráter não-definitivo: 

1- Assim como as metáforas linguísticas, as metáforas visuais têm uma base 

conceptual. 

2- Metáforas conceptuais são acionadas no processo de leitura de capas de revistas 

estruturadas a partir de metáforas visuais. 
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3- O texto verbal apoia a interpretação das capas de revista. No entanto, o leitor é, com 

frequência, inicialmente impactado por seus aspectos visuais. 

 

5.2- LIMITAÇÕES E FUTURAS PESQUISAS 

 

São várias as indicações de que os estudos da metáfora precisam transcender o 

nível verbal. O Caderno de Resumos dos trabalhos apresentados no último Congresso 

Internacional sobre Metáfora na Linguagem e no Pensamento, IV CMLP, realizado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (2011), revela que a 

diversidade de temas que vêm sendo estudados na área das metáforas verbais é um dado 

concreto da atenção que lhe é dedicada. Entretanto, apesar de haver consenso entre os 

estudiosos sobre a necessidade de se estudar a metáfora em diferentes modos, 

verificamos que, infelizmente, muito pouco vem sendo investigado sobre metáforas que 

não sejam verbais. Também em sessão de conferência no IV CMLP, a professora 

Margarida Salomão
108

 apontou para o fato de que “as relações metafóricas envolvem 

projeções multimodais e não apenas bidominiais” e indicou, como item de uma agenda 

prospectiva, “a necessidade de investigações sobre metáforas visuais, auditivas, 

motoras, sinestésicas etc.” Nesse sentido, acreditamos que, apesar das limitações 

inerentes a investigações de caráter introspectivo, nosso trabalho contribui, dentre outras 

coisas, para estimular a discussão em torno da aplicação da Teoria da Metáfora 

Conceptual à análise de metáforas visuais. Como um dado positivo de nossa pesquisa, 

apontamos o fato de termos registrado, na prática, elementos que pudessem dar mais 

respaldo à Teoria das Metáforas Visuais, ainda pouco desenvolvida. Por fim, cremos 

que nossa pesquisa sirva, também, ao propósito de sugerir caminhos para a aplicação 

pedagógica de fundamentos teóricos relacionados aos estudos da metáfora. Assim como 

outras teorias, essa também deve alimentar-se de investigações práticas, bem como as 

investigações práticas devem fornecer subsídios para seus estudos teóricos.                                                              

                                                             
108 SALOMÃO, M.M.M. O estatuto epistemológico da metáfora do ponto de vista das neurociências – 

mesa redonda no IV CMLP. Porto Alegre, 2011. 
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Para que nossos resultados pudessem ser respaldados, contudo, mais estudos com 

metáforas conceptuais em textos verbo-visuais precisariam ser realizados. Com toda 

certeza, a articulação dos dados da presente pesquisa – em que buscou-se mesclar a 

Teoria da Metáfora Conceptual (Lakoff e Johnson) e um esboço de Teoria da Metáfora 

Visual (Charles Forceville / Rosa Lidia Coimbra) –  à Teoria da Semiótica Plástica (A. 

J. Greimas) seria de grande valia. O trecho a seguir destaca a proposta de interface entre 

a metáfora conceptual e a semiótica plástica, já apontada por Greimas:  

Os problemas colocados pela análise dos “textos visuais” se comparam aos 

dos textos verbais, literários ou não: a questão, levantada pela organização 

interna das figuras visuais a serem lidas como objetos de mundo, lembra 

imediatamente a do funcionamento das imagens e de outras metáforas e 
metonímias nos discursos verbais. (GREIMAS, 2004, p.78) 

 

 

 

O modelo de classificação proposto por Greimas, que divide os traços formais do 

plano de expressão em categorias constitucionais (cromáticas e eidéticas) e não 

constitucionais (topológicas), tem o potencial de oferecer um arcabouço para análises 

bastante detalhadas de características do texto verbo-visual. Acreditamos que essas 

análises semióticas, em uma perspectiva de busca de ampliação da presente pesquisa, 

poderiam ressaltar aspectos que complementem e/ou aprofundem os resultados aqui 

obtidos.  

A nossa análise das metáforas visuais e suas respectivas metáforas conceptuais nas 

capas de revista também revelou, de uma maneira significativa, elementos de sentido de 

natureza  ideológica, que não foram contemplados sistematicamente nesta pesquisa. 

Seria, portanto, relevante a realização de um estudo sobre a dimensão ideológica das 

metáforas conceptuais, a partir da proposta de Charteris-Black (2005), que introduziu a 

Teoria Crítica da Metáfora, também explorada por Musolff (2004), com seu conceito de 

cenário. O estudo da metáfora visual, sob essa perspectiva, poderia trazer grandes 

contribuições para esta área de estudos. 

Um trabalho que, a nosso ver, teria grande valor para a investigação do 

componente cultural seria a confrontação dos resultados que obtivemos com dados 

provenientes de estudos fundamentados em análises de uma revista nacional, como, por 
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exemplo, a revista Veja
109

, que, assim como a revista TIME, está entre as mais vendidas 

no mundo.  

Outra questão que mereceria análises mais aprofundadas diz respeito à aplicação 

da metodologia empregada nesta tese a textos representativos de outros gêneros, 

preferencialmente os argumentativos
110

. A nosso ver, a utilização de textos verbo-

visuais de outros gêneros como, por exemplo, propagandas, tirinhas e cartoons – 

classificados como argumentativos segundo a Semântica Argumentativa
111 

– na 

realização de eventos de pensar alto em grupo, poderia gerar dados complementares aos 

resultados a que chegamos. 

Também seria de extrema importância que fossem examinados outros sujeitos de 

pesquisa de faixas etárias diversificadas, para que pudéssemos averiguar se os nossos 

resultados seriam confirmados por eventos de pensar alto em grupo realizados com 

participantes de outras idades. Da mesma forma, estudos com participantes em níveis de 

escolaridade diversos seriam igualmente interessantes para que se pudesse verificar se, 

assim como parece acontecer com a linguagem verbal, a proficiência no emprego e 

compreensão de metáforas em textos verbo-visuais também varia de acordo com o nível 

de letramento. 

Desse modo, acreditamos que mais pesquisas precisariam ser realizadas 

confrontando-se os dados aqui obtidos com informações provenientes da utilização de 

outras metodologias investigativas.  

Enfim, como estudiosos de uma área ainda bastante nova, reconhecemos as 

limitações de nosso trabalho e admitimos que, para que os resultados que alcançamos 

                                                             
109 Sugerimos a revista Veja porque, segundo SILVA (2008), ela “ocupa a 4ª posição no ranking das 

revistas de informação mais vendidas no mundo e a de maior revista semanal fora dos Estados Unidos, 

estando entre os maiores fenômenos editoriais de todo o mundo, ficando atrás apenas das norte-

americanas Time, Newsweek e US News & World Report”. Além disso, o público a que se destina , classe 

média letrada, é similar. 

 
110 O fato de as metáforas serem mais usadas em gêneros argumentativos do que narrativos justifica o 

uso desses gêneros em abordagens pedagógicas. (Sardinha –  IV CMLP – Metaphor from a corpus 

linguistic perspective – mesa redonda em 27/10/2011) 

111 Para Ducrot (1987), os textos podem ter  objetivo argumentativo sem  ter estrutura argumentativa. Ou 

seja,  ainda que  não apresentem estrutura argumentativa, podem ser classificados semanticamente 

como argumentativos aqueles textos que têm como finalidade persuadir ou fazer mudar 

comportamentos.  
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fossem plenamente validados, precisaríamos de mais pesquisas com outras metáforas 

conceptuais, outros gêneros textuais, outros participantes, outras metodologias 

complementares e também outros pesquisadores. Sendo assim, concluímos que apesar 

dos avanços, muito ainda precisa ser feito. 

 

 

5.3- IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Muito trabalho de investigação teórica já foi realizado desde o surgimento da 

Teoria da Metáfora Conceptual (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002]).  A metáfora 

precisa agora ser pensada não só do ponto de vista teórico mas também do ponto de 

vista prático. Devemos buscar caminhos que, via metáfora, possam contribuir, por 

exemplo, para o ensino de línguas. 

Nesse sentido, apresentamos, em ANEXO 1, um esboço de unidade didática, 

que busca, ao explorar a natureza conceptual de metáforas visuais, encontrar caminhos 

para o trabalho pedagógico com metáforas linguísticas. Entendemos que a elaboração de 

uma unidade de ensino que parte da constatação de que metáforas conceptuais também 

fundamentam metáforas visuais é apenas o começo. Não foi nossa intenção construir 

um capítulo didático sobre “metáforas”- isso estaria além do escopo desta tese. O que 

pretendemos foi demonstrar de que forma a metáfora pode, efetivamente, ser inserida no 

ensino de leitura. Mais especificamente, nosso desejo foi demonstrar como materiais 

didáticos podem ser construídos a partir de uma metáfora visual de base conceptual e 

gerar uma unidade pedagógica que parta da exploração de textos visuais para, por meio 

do trabalho de conscientização, preparar o aluno para a leitura de gêneros diversificados 

em que ele possa identificar a existência de instanciações linguísticas da mesma 

metáfora conceptual já trabalhada em nível visual. Acharíamos produtivo que o material 

sugerido fosse pilotado, a partir de um trabalho de pesquisa-ação, com diferentes 

grupos, levando-se em consideração a aferição do nível de compreensão metafórica dos 

alunos envolvidos em dois momentos: antes e depois do trabalho com a unidade 

proposta. Supondo-se que esses alunos, de fato, venham a demonstrar algum tipo de 
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“elevação” no seu nível de compreensão metafórica a partir da atividade sugerida 

poderíamos, então, verificar de que forma tal constatação serviria para embasar a 

construção de abordagens que favoreçam o ensino de metáforas. Poderíamos, quem 

sabe, investir no desenvolvimento de um trabalho similar para outras metáforas 

conceptuais. Como professora de ensino médio e pesquisadora da metáfora, é minha 

intenção colocar em prática tal proposta.  

Fato é que os materiais didáticos de que dispomos, com frequência, não 

destinam a merecida atenção ao assunto “metáforas”. Um exemplo da pouca 

importância que é dada ao ensino da linguagem figurada pode ser verificado 

concretamente em coleções didáticas para o ensino de língua estrangeira. Essa 

disciplina, não contemplada pelo Programa Nacional do Livro Didático por muitos 

anos, foi finalmente inserida no PNLD para o ensino fundamental no ano de 2011. 

Entretanto, percebe-se, corroborando as conclusões de Gil (2012), que o material 

oferecido pelo governo federal às escolas públicas ainda deixa muito a desejar. Das três 

alternativas de coleções de livros para o ensino de inglês aprovados pelo PNLD para o 

segmento, a que melhor atende aos parâmetros do ensino de leitura em uma perspectiva 

sócio-interacionista não apresenta um único exemplo de atividade sobre linguagem 

metafórica. A coleção a que nos referimos é adotada por escolas de referência no Rio de 

Janeiro, inclusive pelo Colégio Pedro II e pelo Colégio Universitário Geraldo Reis 

(COLUNI/UFF), de onde conclui-se que,  no que depender do material didático, os 

alunos dessas escolas  não terão a oportunidade de, no ensino fundamental, ter 

experiências linguísticas que tratem do tema “metáforas” nas aulas de inglês. Além da 

coleção a que acabamos de nos referir, há ainda outras que, no manual do professor, 

afirmam apoiarem-se nos fundamentos da Teoria da Metáfora Conceptual, mas cujas 

parcas atividades práticas sobre a metáfora não demonstram a menor familiaridade com 

os pressupostos da teoria.  

É semelhante o panorama nos cursos de línguas. Observa-se que, apesar do foco 

em “conversação”, os programas, de um modo geral, não contemplam satisfatoriamente 

o trabalho com a linguagem não literal.
112

 Em outras palavras, esse aspecto tão 

                                                             
112 Sobre esse assunto, destacamos trecho de entrevista com alunos publicada em COIMBRA (2008): 
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fundamental da linguagem comunicativa que declaramos ensinar não se mostra 

satisfatoriamente contemplado pelos materiais didáticos destinados ao ensino de língua 

inglesa. 

Não parece ser muito diferente a situação da disciplina Língua Portuguesa. 

Professores participantes do IV CMLP, em diferentes momentos, declararam que 

também os materiais didáticos destinados ao ensino dessa disciplina carecem de 

atividades que explorem, de fato, a linguagem metafórica. Segundo esses professores, o 

assunto fica restrito ao capítulo que trata de “Figuras de Linguagem”, não sendo 

devidamente abordado ao longo do material adotado pelas instituições em que atuam. 

Uma visão de ensino de língua que ignora a existência da linguagem metafórica 

exclui, do trabalho de sala de aula, a percepção do “não dito” e nega ao aluno a 

compreensão de que, no ato de ressaltar determinados aspectos de uma situação 

linguística, uma enunciação acaba por apagar outros. Coracini (2010, p.75), citando 

Orlandi (1992), afirma que “com efeito, a política do silêncio se define pelo fato de que 

ao dizer algo apagamos necessariamente outros sentidos possíveis, mas indesejáveis, em 

uma situação discursiva dada”. 

Vemos, então, nos programas pedagógicos que incluam a abordagem regular e 

sócio-cognitivamente respaldada de aspectos relacionados à linguagem metafórica, uma 

possibilidade de habilitar nossos alunos a compreenderem o “implícito” no discurso 

alheio. Também como Sardinha (2007, p. 22) acreditamos que a consciência dos 

processos metafóricos nos ajuda a avaliar criticamente as metáforas a que somos 

expostos diariamente e, como Farias (2006), apostamos no processo de sensibilização 

metafórica como ferramenta que, contribuindo para o ensino de leitura, possa ajudar a 

                                                                                                                                                                                   
 A: Nos cursos, quer dizer; eu “num tô” falando... mal dos cursos,  mas a gente aprende só... vocabulário    

S: As coisas só são ditas diretamente... ambiguidade, essas coisas assim, nada disso é ensinado 

J: Não,/ até tem. Só que  o problema é que só tem mas não tem exercício. 

S: Só o sentido denotativo,/ sabe? 

J: Não, eu acho que até tem mas não tem muito trabalho envolvendo isso.  Aí, acaba ficando só a  

parte... a parte denotativa. 
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formar leitores capazes de entender os subterfúgios da linguagem figurada e de melhor 

compreender o mundo a sua volta. Concordamos com a afirmação de Zanotto (2007, 

p.115) de que, do ponto de vista aplicado, a grande relevância do estudo da significação 

da metáfora em uso diz respeito ao trabalho em sala de aula com múltiplas leituras, 

levando em conta os significados e os sentidos das metáforas, de forma a não cancelar 

as subjetividades dos leitores. Portanto, em uma perspectiva de busca de alternativas 

pedagógicas, esperamos, dentre outras coisas, respaldar o uso de atividades de eventos 

sociais em grupo como ferramentas para o ensino de leitura. Acreditamos que, ao dar 

“voz” a nossos alunos e permitir que funcionem como mediadores para o aprendizado 

uns dos outros, autorizamos sua atuação como protagonistas da pesquisa pedagógica e 

favorecemos a concepção da sala de aula como espaço de formação discursiva. Esse 

tipo de atividade pode, em última instância, proporcionar reflexões sobre nossa prática 

que desencadeiem abordagens de textos que, de fato, visem provocar, no aluno, uma 

visão crítica de sua realidade. Cremos que, ao incorporarmos as atividades de pensar 

alto a nossa prática docente, nos distanciaremos de uma perspectiva didática em que o 

aluno é visto como mero consumidor da verdade professada pela escola e nos 

afastaremos de uma visão de texto como “o lugar instituído do saber que funciona 

pedagogicamente como objeto onde se inscreve, objetivamente, a verdade, que parece 

atemporal e definitiva, verdade essa a ser decifrada (des-coberta) e assimilada pelo 

aluno [...]” (CORACINI, 2010, p. 18). 

Sabemos que o modelo de sala de aula fundamentado em uma perspectiva 

dialógica de ensino-aprendizagem, a que, com frequência, professamos estar afiliados, 

ainda não orienta boa parte de nosso fazer pedagógico. Nesse sentido, acreditamos que 

devemos investir na construção de materiais didáticos que nos afastem da posição 

central que ocupamos, durante muito tempo, na topografia de nossas salas de aula.  

Almeida (2009), em sua investigação sobre um possível conflito entre a 

cognição dos professores e sua atuação em sala de aula, examinou as metáforas sobre 

conhecimento a partir de marcas linguísticas identificadas em crenças professadas, 

valores subjacentes ao discurso e em práticas pedagógicas. No nível das crenças, 

detectou uma preferência dos participantes pela metáfora da construção e das redes. 

Contraditoriamente, no nível dos valores subjacentes, identificou uma preferência pela 
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metáfora da transmissão. Já na prática de sala de aula, o autor observou uma mescla do 

construtivismo com um controle relativamente rígido da interação pelos professores, 

com ênfase na transmissão de conteúdos. O quadro a que chega demonstra que crenças 

e valores, apesar de terem influência na configuração das aulas, não são os únicos 

fatores responsáveis por elas. (ALMEIDA, 2009, p. 169) 

O autor conclui pela não existência de uma coerência plena entre o discurso 

teórico dos professores –revelador de sua crenças– e suas práticas pedagógicas. Ele 

acredita que a conscientização gradual e cuidadosa do professor sobre esse conflito seria 

um ganho para ao fazer pedagógico. Em suas palavras:  

[...] é preciso ajudar os próprios professores a questionar suas crenças e 

práticas, levá-los a perceber a pertinência de incorporar visões menos 

tradicionais do conhecimento em seu repertório, mas isso só poderá ser bem 

sucedido na medida em que suas crenças e valores iniciais forem respeitados. 

(ALMEIDA, 2009, p. 171) 

 

Acreditamos que devemos fazer com que esse tipo de trabalho de 

conscientização possa atingir o aluno, futuro professor e disseminador das práticas que 

lhe forem apresentadas, ainda na graduação. Desnaturalizar as metáforas conceptuais 

que, mesmo de uma forma inconsciente, regem o nosso dizer, pensar e agir, como 

propõem Lakoff e Johnson (1980 [2002]), poderia ser de enorme valia neste processo.  

Devemos, também, buscar meios de atingir os professores que encontram-se em atuação 

e pensamos que, um meio de ser fazer isso, seria,  além da formação continuada, a 

produção de materiais didáticos que, ao favorecerem a participação do aluno, 

incentivem o processo de co-construção do conhecimento em nossas  salas de aula. 

 Somando-se, a tudo o que dissemos, o fato de que a linguagem visual não é 

devidamente explorada na escola básica, chegamos à conclusão de que os resultados 

obtidos a partir do presente estudo podem apontar para a importância da construção de 

materiais didáticos que, calcados nos pressupostos da Teoria da Metáfora Conceptual, 

explorem, com regularidade, a linguagem metafórica presente em textos visuais.  Sobre 

a necessidade de se estimular a leitura de textos visuais, destacamos a seguinte 

afirmação de Grigoletto (2010): 



  

198 

 

A interpretação de que há uma tendência de redução do texto ao linguístico é 

corroborada também pelo procedimento sistemático dos alunos de não 
recorrer às ilustrações do texto na construção do sentido [...] Tal 

comportamento reforça a interpretação de que o aluno se sente esmagado 

pelo linguístico, o que não lhe permite considerar outras perspectivas de 

abordagem do texto. O linguístico gera o poder do texto de significar algo 

que o aluno não capta. Qualquer outro componente do texto ou qualquer 

outra dimensão de significação são apagados. (GRIGOLETTO, 2010, p. 87) 

 

Enfim, cremos que é chegada a hora de se aplicar o conhecimento teórico para 

que, um dia, práticas de letramento que partam de estudos variados com base metafórica 

e que deem, ao aluno, a verdadeira dimensão das múltiplas significações que o discurso 

pode assumir possam, de fato, ser implementadas no ensino. Fazendo isso, estaremos 

trabalhando no sentido de ajudar nossos alunos a desvelar metáforas normalmente 

invisíveis aos olhos destreinados e, consequentemente, autorizando leituras outras que 

não sejam as dos materiais didáticos que elegemos como fiéis representantes da 

verdade.  Eis aí a razão por termos optado por desenvolver uma pesquisa que possa, 

talvez algum dia, ser revertida positivamente para a nossa sala de aula e, mais que isso, 

para a nossa vida cotidiana. 

A produção de material didático (ANEXO 1) que realizamos, e já mencionada 

anteriormente, é fruto, principalmente, de nosso interesse pela área de ensino-

aprendizagem. Procuramos explorar, em termos práticos, a relação entre metáfora 

conceptual, metáfora visual e ensino de leitura. Elaboramos uma unidade de ensino – 

fundamentada no caso específico da metáfora CONHECER É VER – tendo em vista 

alunos de 2° ano do ensino médio. Descrevemos como, neste caso específico, o 

conhecimento da relação existente entre os elementos luz e verdade pode contribuir para 

a construção de materiais didáticos voltados para o ensino de leitura. Apostando na 

eficácia da sensibilização metafórica, demonstramos como a utilização de recursos 

visuais que possam favorecer o acionamento de uma determinada metáfora conceptual 

pode contribuir para o processo de conscientização do aluno e acabar por prepará-lo 

para reconhecer e compreender os elementos metafóricos presentes no texto verbal.  

Avaliamos que, embora modesta, nossa contribuição pode ter sido significativa no 

sentido de apontar para um caminho ainda não trilhado, que é a exploração, em 

abordagens pedagógicas, da natureza conceptual de metáforas visuais presentes em 

textos verbo-visuais. 
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ANEXOS 

 

ANEXO1- METÁFORA CONCEPTUAL E METÁFORA VISUAL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE LEITURA 

 

 Este anexo se propõe a apresentar o material didático que produzimos a partir 

dos estudos realizados no decorrer desta tese. Buscamos demonstrar como o material 

teórico analisado pode servir de base para a construção de unidades pedagógicas que 

partam de metáforas conceptuais. Em nosso caso, partimos da exploração da dimensão 

visual da metáfora CONHECER É VER para aprofundar o nível de conscientização do 

aluno. Intencionamos, com isso, reforçar a nossa opinião de que todo o trabalho teórico 

produzido na área de metáforas pode e deve ser revertido para a construção de materiais 

concretos que auxiliem nosso aluno a desenvolver estratégias de aprendizado. Uma vez 

que a metáfora está intrinsecamente ligada à compreensão, se justifica o fato de que o 

conhecimento produzido acerca desse assunto possa ser direcionado para o trabalho de 

compreensão leitora. Neste sentido, material que ora nos propomos a desenvolver tem, 

como foco, o ensino de leitura. Partimos da apresentação de algumas considerações 

teóricas para esclarecer as concepções que nortearam a produção da unidade didática 

que será apresentada na sequência. 

- Conscientização e leitura 

É inegável a centralidade da leitura para o bom desempenho acadêmico e para o 

sucesso profissional. A leitura tem valor inestimável, uma vez que permeia todas as 

áreas do conhecimento e, acima de tudo, alicerça o aprendizado ao longo da vida. 

Entretanto, sabe-se hoje que são várias as razões para que os alunos apresentem 

deficiências em seu aprendizado. Acreditamos que falta de competência metafórica 

possa constituir um dos grandes entraves para o bom andamento da leitura. A 

competência metafórica, por sua vez, pode ser vista como uma habilidade especifica no 

processo de leitura. A habilidade de compreender metáforas pode constituir um 

problema para leitores de língua materna. Essa habilidade fica especialmente mais 
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comprometida no caso de leitura em língua estrangeira porque, trata-se, antes da 

compreensão da metáfora em si, da sua identificação no texto, o que nem sempre é 

tarefa fácil para o aluno de língua estrangeira.  

Há muito tempo buscam-se caminhos que possam nos conduzir a uma melhor 

performance em leitura. No que diz respeito ao ensino de língua estrangeira nas últimas 

décadas, muitas pesquisas sobre o processo de leitura têm sido realizadas. A observação 

de leitores em atuação revelou alguns dos mecanismos usados no processo de 

compreensão textual e orientou a criação de estratégias para a facilitação da leitura. 

Segundo Wasilewski (2009, p.13), um grande número de pesquisas empíricas 

estabeleceu uma relação positiva entre o emprego das estratégias de leitura e a 

compreensão leitora. O autor destaca o trabalho de Grover, Kullbergand e Strawser 

(1999), por relacionar a utilização de estratégias de leitura a um impacto benéfico na 

compreensão leitora dos alunos.
113

 

Citando estudos realizados por Goodman (1988) e Carrell (1988), Wasilewski 

(op. cit.) afirma que a leitura passou a ser percebida como “um processo ativo de 

compreender onde precisamos ensinar os alunos estratégias para ler de forma mais 

eficiente”
114

. As estratégias de leitura vieram, assim, para minimizar os problemas de 

compreensão textual e maximizar as oportunidades de aprendizado. Ao promover a 

negociação de significados, acabamos por favorecer a autonomia, trabalhar a criticidade 

e, acima de tudo, estimular o crescimento de nossos alunos, processo esse que culmina 

na ampliação de conhecimentos e no desenvolvimento de letramentos múltiplos. 

Passamos, então, ao reconhecimento de que diferentes textos, lidos por 

diferentes pessoas, em situações diversas, podem determinar maneiras específicas de 

proceder, gerando formatos de leitura variados. Segundo Kress ((2003), apud Iftody, T., 

                                                             
113Texto original: It is important to stress that a number of empirical studies have established a positive 

relationship between strategies and reading comprehension. It is essential to highlight at this point the 

action research conducted by Grover, Kullberg and Strawser (1999) who have found that the utilization 

of reading strategies and skills had a beneficial impact on students‟ reading comprehension. 

(WASILEWSKI, 2009, p.13) 

114Texto original: an active process of comprehending where students need to be taught strategies to read 

more efficiently. (WASILEWSKI , 2009,  p. 3) 
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Sumara, D. and Davis, B. (2006), p. 50), “o formato do que está para ser lido” nos leva 

a desenhar um modo de ler. 
115

 

Nesse contexto, o trabalho com as estratégias de leitura passou a exercer um 

importante papel, no sentido de ajudar o leitor a estabelecer modelos apropriados a 

situações específicas de leitura. Os autores de Reading Comprehension Instruction 

(Instrução para a Compreensão de Leitura) afirmam que as estratégias de leitura 

refletem um plano/procedimento ou processo com um propósito intencional, contínuo e 

adaptável para aprimorar a performance da leitura.
116

 (PHILLIPS, NORRIS ,VAVRA, 

2007, p. 4).  

Uma grande parte das estratégias empregadas está centrada no processo de 

conscientização acerca daquilo que se lê. Segundo Wasilewski (2009), a linguística 

cognitiva trouxe contribuições para essa nova perspectiva de leitura. Nas palavras do 

autor: 

Para melhor compreendermos os assuntos relacionados ao processo de 

leitura, uma forte influência da orientação cognitiva, que mudou 

consideravelmente a percepção de leitura, deve ser enfatizada. 

(WASILEWSKI, 2009, p.2)117 

 

Uma grande evidência do valor do processo de conscientização para a leitura é o 

fato de que boa parte das estratégias relaciona-se a ela. Iftody, Sumara, Davis (2006, p. 

18) apontam para o fato de que relações participativas com o texto criam espaços 

comuns para se explorar a experiência fenomenológica da consciência ou da 

conscientização.
118

 

                                                             
115Texto original: […] “the shape of what has to be read” compels us to design a way to read it.   

 
116Texto original: Reading strategies reflect a purposeful, intentional, ongoing, and adaptable plan, 

procedure, or process to improve reading performance.  

 
117Texto original: To fully understand the contemporary issues surrounding the reading process, a strong 

influence of the cognitive orientation, which considerably changed the perception of reading, should be 

emphasized.  

118Texto original: Participatory relationships with the text create commonplaces for exploring the 

phenomenological experience of consciousness, or conscious awareness. 
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Wasilewski (2009, p. 33), por sua vez, destaca a importância de estratégias de 

leitura como “deduzir pelo contexto, definir expectativas, fazer inferências sobre o texto 

e fazer um skimming para se ter uma ideia do contexto.”
119

 

De forma análoga, verifica-se, nas estratégias de leitura apontadas por Phillips, 

Norris e Vavra (2007, p. 4), citando Pressley (2005), o valor da conscientização: 

 As estratégias que demonstraram ser importantes para a compreensão leitora 
incluem prever a estrutura textual, criar gráficos organizadores, fazer 

previsões, gerar inferências, imaginar, monitorar, analisar, questionar e 

resumir. (PRESSLEY, 2005, apud PHILLIPS, NORRIS ,VAVRA, 2007, p. 

4)120
 

  

 A conscientização é, assim, usada como estratégia que contribui para um melhor 

desempenho em leitura, por fazer emergir aspectos que, outrossim, poderiam estar 

confinados ao  inconsciente. Lakoff e Johnson (1999) reconhecem que muito do que 

consideramos parte do pensamento consciente é de origem inconsciente. Para Iftody, 

Sumara, Davis (2006, p. 11), referindo-se a Sumara (1998), 

o conhecimento que ganhamos por meio de nossas interações com o mundo 

não está limitado ao que é percebido pelo consciente, mas, acima de tudo, 

consiste de vastas quantidades de informações percebidas pelo corpo 

biológico, sem, contudo, nunca serem trazidas ao nível de consciência. 

(SUMARA, 1998 apud IFTODY, SUMARA, DAVIS, 2006, p. 11)121 

 

 

  Parece-nos, então, que o trabalho de conscientização contribui para que 

possamos acessar informações “estocadas” em nosso inconsciente de forma que, como 

resultado, possamos apreender muito mais do que teríamos feito de forma simplesmente 

consciente. Assim, a conscientização sobre as “limitações do pensamento consciente” 

                                                             

119Texto original: […] guess from context, define expectation, make inferences about the text, skim ahead 

to fill the context, etc).  

120Texto original: The reading strategies demonstrated to be important to reading comprehension 

instruction include previewing text structure, creating graphic organizers, making predictions, 

generating inferences, imagining, monitoring, analyzing, questioning, and summarizing.  

 
121Texto original: The knowledge gained through our interactions in the world is not limited to what is 

noticed by the “conscious self” but, more importantly, consists of vast amounts of information 

perceived by the biological body, yet never brought to the level of consciousness.  
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pode ajudar nossos alunos a buscar, em seu inconsciente, recursos que aprimorem a sua 

performance em leitura. 

É viável, então, afirmar-se que, a partir do estímulo da conscientização, o evento 

de leitura possa maximizar as oportunidades de compreensão leitora ao oportunizar a 

integração entre o que se pode perceber e o que se pode lembrar, e, ainda, o que se pode 

imaginar. Dizendo isso, estamos nos referindo à teoria dos esquemas
122

, segundo a qual 

todo ato de compreensão também envolve o conhecimento de mundo. (WIDDOWSON, 

In GRABE, 1988, p. 56, apud WASILEWSKI, 2009, p. 5). 

Sendo a compreensão produto de interação entre o conjunto de informações 

trazidas pelo texto e o conjunto de informações que o leitor traz consigo para a leitura 

desse texto, pode-se dizer que o conhecimento esquemático é, também, cultural e exerce 

grande influência no processo de compreensão textual. Assim, acreditamos que as 

atividades de pré-leitura, em especial, sejam essenciais para a mobilização desse 

conhecimento e que possam encorajar o aluno a se aventurar pelo texto e explorar suas 

possibilidades, ao invés de perceber suas ambiguidades como impedimentos para a 

compreensão. 

 

- Metáfora visual, metáfora conceptual e conscientização para a leitura 

 

 Foi enfatizada, ao longo desta tese, a natureza da linguagem multimodal 

empregada em capas da revista TIME. Argumentamos, em algumas ocasiões, em favor 

da necessidade de que a escola passe a dedicar maior atenção aos modos de 

comunicação não verbal. Fazendo referência a Moita Lopes e Rojo (2004), destacamos 

que  

claro está que, na contemporaneidade, pelo impacto das tecnologias da 

comunicação e informação nas relações sociais, as interações pela linguagem 

se expandem e se transformam, revelando sua natureza multissemiótica. 

 

                                                             
122Texto original: […] This theory is based on the belief that “every act of comprehension involves one‟s 

knowledge of the world as well”. 
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 Apontamos, também, para a relação que há entre metáfora conceptual e metáfora 

visual. Além disso, destacamos, em algumas ocasiões, a necessidade de se transpor, 

para a escola básica, o conhecimento teórico produzido sobre a metáfora conceptual. 

A partir do reconhecimento da importância da conscientização para o processo 

de leitura, vamos, agora, defender a hipótese de que os textos visuais alicerçados em 

metáforas conceptuais devem ser usados no processo de conscientização a fim de que 

possam, ao favorecer o acionamento de informações restritas ao inconsciente do aluno, 

estimular a sua compreensão leitora. 

 

- A metáfora CONHECER É VER: uma proposta de atividade pedagógica 

 A atividade que apresentamos a seguir parte, então, do princípio de que, durante 

o processo de conscientização do aluno, a metáfora visual deve ser usada como recurso 

para que se possa acionar a metáfora conceptual que lhe é subjacente e, assim, promover 

um melhor entendimento da linguagem verbal que compõe os textos. 

CONHECER É VER foi a metáfora conceptual que norteou a construção da 

atividade em questão. Procuramos desenvolvê-la a partir das discussões de LIMA 

(2010), calcadas nos aspectos linguísticos dessa metáfora, e de observações que aqui 

fizemos sobre seus aspectos visuais. A atividade em questão é a materialização 

pedagógica, em pequena escala, das análises que realizamos.  

Produto concreto do que pensamos ser uma “costura” de diferentes 

considerações feitas ao longo deste trabalho, a atividade é a forma de se pensar a 

aplicabilidade para um assunto de cunho fundamentalmente teórico e é, também, uma 

forma de devolver aos alunos que participaram dos eventos de pensar alto, em forma de 

retribuição, uma demonstração do que pode ser feito a partir de suas contribuições, sem 

as quais o presente trabalho teria sido inviável. 

 Apresentamos, a seguir, uma atividade que, embora ainda insipiente, talvez 

possa, em outra circunstância, orientar a produção de materiais didáticos e abordagens 

pedagógicas. Gostaríamos de ressaltar que, o que estamos propondo não é uma aula de 

metáforas e sim um modelo de atividade de leitura desenvolvida a partir da metáfora 

conceptual CONHECER É VER, em nível visual e verbal. 
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ATIVIDADE PARA O 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

Antes de introduzir a atividade, o professor deve pedir a contribuição do responsável 

pela disciplina Filosofia para trabalhar, com os alunos, o MITO DA CAVERNA. 

 

WARM UP: MOVIE SCENES ( A discussão deve ser realizada em língua portuguesa. 

Durante toda a atividade, o professor deve trabalhar de forma dialógica com a 

turma.)
123

 

1- Você é capaz de identificar as imagens a seguir?
124

 Espera-se que os alunos 

façam referência ao filme “Ensaio sobre a Cegueira”.  

 

2- Vocês conhecem o autor da obra a partir da qual o filme foi produzido? O 

que sabem sobre ele? O professor deverá elicitar informações sobre José 

Saramago e deverá, ainda, estar preparado para oferecer informações que 

complementem as falas dos alunos. 

 

3- Alguém sabe, em inglês, qual é o título da obra de que estamos falando? É 

possível que os alunos não conheçam a resposta. O professor pode 

aproveitar a oportunidade para introduzir o assunto “formação de palavras 

por sufixação”, já que, provavelmente, eles conhecem o adjetivo “blind”. 

Pode, rapidamente, descrever que, pelo acréscimo do sufixo, o adjetivo é 

substantivado e, ainda, pedir aos alunos que mencionem outras palavras que 

passam pelo mesmo processo. Isso é uma breve introdução ao ponto 

gramatical que será explorado posteriormente. 

 

4- Que característica é comum entre imagens que se relacionam a cenas do 

filme “Blindness”? É muito provável que surja, dentre as respostas dos 

alunos, a observação sobre o excesso de luz. 

 

5- Qual é a opinião de vocês sobre o fato de cenas de um filme que descreve a 

cegueira terem essa característica?  Há aqui a expectativa de associação 

entre o excesso de luz e a dificuldade de ver. O professor deve aproveitar, ao 

máximo, as contribuições dos alunos no sentido de enfatizar que o excesso 

de luz se caracteriza como impedimento para ver. 

                                                             
123 Encontram-se descritas em itálico as sugestões do modo como o professor pode proceder, bem como 

as expectativas acerca do procedimento estimado dos alunos.  

124 Caso disponha do equipamento necessário, o professor pode optar por exibir cenas do filme “Ensaio 

sobre a cegueira”. 
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http://www.gradesaver.com/blindness/study-guide/section1VER 

 

6- Vocês conhecem as expressões “à luz do dia” e “às claras”? Em que 

situações são usadas? Esperamos que os alunos associem essas expressões a 

situações que nos permitam estabelecer ligações entre a luz e a verdade. Em 

outras palavras, o debate deve abrir espaço para a reflexão de que existe 

uma relação entre a luz e a verdade, porque a luz favorece a visão.  

 

7- De que forma essas expressões se relacionam às imagens que acabamos de 

ver? Queremos aqui levar os alunos à reflexão sobre o fato de que, embora 

a luz favoreça a visão, o seu excesso dificulta, ou mesmo nos impede de ver. 

Devemos fazer referência à experiência física de que, depois de ficarmos em 

ambiente escuro por algum tempo, o contato com a luz gera a sensação de 

“cegueira”, ainda que de forma temporária. 

 

 

PRE READING (A ideia aqui é permitir que os alunos tenham acesso ao sentido global 

do texto. Para tanto, as perguntas ainda não devem requerer uma leitura mais 

aprofundada) 

 

Identifiquem a fonte do texto a seguir. (O professor deve destacar que o texto, que 

aparece após a pergunta nº 8, é composto de duas partes e os alunos devem fazer 

referência ao site da internet) 

http://www.google.com.br/imgres?q=blindness+synopsis&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1W1ADRA_pt-BRBR454&biw=1360&bih=556&tbm=isch&tbnid=UZrBAXOTSgeoDM:&imgrefurl=http://www.slantmagazine.com/house/tag/ryland-walker-knight/&docid=LuAXaVlIFZR0VM&imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v102/rynhauld/martha/blindnesspic3.jpg&w=500&h=333&ei=sR4jT4eXF6qI0QHRg8nqCA&zoom=1&iact=rc&dur=213&sig=104078007522122405491&page=7&tbnh=151&tbnw=226&start=118&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:118&tx=133&ty=73
http://www.google.com.br/imgres?q=blindness+synopsis&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1W1ADRA_pt-BRBR454&biw=1360&bih=556&tbm=isch&tbnid=UZrBAXOTSgeoDM:&imgrefurl=http://www.slantmagazine.com/house/tag/ryland-walker-knight/&docid=LuAXaVlIFZR0VM&imgurl=http://img.photobucket.com/albums/v102/rynhauld/martha/blindnesspic3.jpg&w=500&h=333&ei=sR4jT4eXF6qI0QHRg8nqCA&zoom=1&iact=rc&dur=213&sig=104078007522122405491&page=7&tbnh=151&tbnw=226&start=118&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:118&tx=133&ty=73
http://www.google.com.br/imgres?q=blindness+synopsis&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1W1ADRA_pt-BRBR454&biw=1360&bih=556&tbm=isch&tbnid=r9PRWDcMUa8ZKM:&imgrefurl=http://doisegos.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&docid=IodEXC0YWbITcM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_38F5uwyU8xs/SQNPi3HIBHI/AAAAAAAAABs/xISUn0M6kQo/s320/blindness.jpg&w=320&h=214&ei=sR4jT4eXF6qI0QHRg8nqCA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=104078007522122405491&page=12&tbnh=169&tbnw=248&start=207&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:207&tx=109&ty=100
http://www.google.com.br/imgres?q=blindness+synopsis&um=1&hl=pt-BR&sa=N&rlz=1W1ADRA_pt-BRBR454&biw=1360&bih=556&tbm=isch&tbnid=r9PRWDcMUa8ZKM:&imgrefurl=http://doisegos.blogspot.com/2008_10_01_archive.html&docid=IodEXC0YWbITcM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_38F5uwyU8xs/SQNPi3HIBHI/AAAAAAAAABs/xISUn0M6kQo/s320/blindness.jpg&w=320&h=214&ei=sR4jT4eXF6qI0QHRg8nqCA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=104078007522122405491&page=12&tbnh=169&tbnw=248&start=207&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:207&tx=109&ty=100
http://www.gradesaver.com/blindness/study-guide/section1VER
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1-Qual é o gênero da 1ª parte do texto que se segue? Em termos de “layout”, o que 

costumamos encontrar nesse tipo de texto? Espera-se que os alunos apontem a capa de 

“DVD” como gênero textual, e que façam referência ao título do filme, atores 

principais, equipe de produção, ano e local de produção, tempo de duração, referência 

à obra literária e, principalmente, ao texto no verso, que deveria ser uma sinopse, mas 

que, em muitas capas, se apresenta em forma de resenha crítica. Essa é uma boa hora 

para se discutir a diferença entre os dois gêneros. É desejável que os alunos concluam 

que, nesse caso, a resenha é favorável ao filme, já que seu objetivo é fazer com que ele 

seja visto. O professor pode ampliar suas observações reforçando a necessidade de que 

a leitura seja sempre situada em uma visão sócio-interacional e dialógica de 

linguagem. 

 

2- -Há diferença entre publicar uma resenha em um site próprio para isso ou publicar 

uma resenha na contracapa da embalagem de um DVD? É desejável que se chegue à 

observação de que, como já foi apontado, o autor do texto para a contracapa tem o 

compromisso de “promover” o produto, a fim de que seja consumido em forma de 

ingresso para o cinema, locação ou compra de DVD. Ao contrário, o autor do texto 

para o site – cuja intenção, possivelmente, também é sugestionar o leitor – externa sua 

opinião, sendo ela positiva ou negativa. 

 

3- De que forma a imagem desse texto se relaciona às cenas que vimos na seção 

anterior? Espera-se que os alunos percebam que todas as imagens são caracterizadas 

pelo excesso de luz. Caso isso não seja mencionado por eles, o professor pode dirigir a 

observação da turma para o fato de que, ao fundo da imagem, o excesso de luz nos 

impede de ver, com clareza, as personagens. No texto verbal, destaca-se o título, cujas 

letras estão em tons degradê, que variam de preto a cinza claro. Pode ser que também 

surja, dentre os alunos que viram o filme, a observação de que a personagem que está 

retratada de forma mais nítida e, com menos luz, é justamente aquela que NÃO perdeu 

a visão. 

4-Na segunda parte, por que o substantivo “Blindness” aparece em itálico no primeiro 

parágrafo? Para se destacar o título do filme. 

 

5-Que característica visual nos leva a identificar, de imediato, o gênero da 2ª  parte? Há 

uma forte expectativa de que os alunos digam que essa é uma resenha e de que façam 

referência às cinco estrelas usadas para diferentes tipos de avaliações. O professor 

pode explorar, como outra situação de uso das estrelas, o sistema de avalição dos 

hotéis. 

6-O que você espera encontrar em um texto que tem a característica apontada na 

questão anterior? Espera-se que os alunos respondam alguma coisa semelhante a: 

“Falas que ressaltem seus aspectos positivos.” 

7-Quem é a autora da 2ª  parte do texto? Katey Rich 

 

8- Por que ela menciona Fernando Meirelles? Porque ele é o produtor do filme 

comentado. 
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Blindness 

For his second English-language film, Fernando Meirelles, one of the most visually expressive 

filmmakers working today, has chosen to make a film about people who have gone blind. It 

would be a sick joke if Meirelles didn't take it so seriously, translating his visual flair into a story 

that allows the audience a sight that none of the characters, save one, can have. Blindness, an 

adaptation of Jose Saramago's allegorical novel, is a brutal slog in some parts, but it also 

powerfully lifts the veil on  human decency, revealing the worms, dirt and brutality that lurk  

underneath. 

The movie starts as some of the best end-of-the-world stories do, with unrelated residents of 

an unnamed city suddenly, inexplicably going blind. Chief among them is The Doctor (Mark 

Ruffalo), who treats the first man struck with the blindness (Yusuke Iseya) and goes blind 

himself the next day. Though the Doctor's Wife (Julianne Moore) is not blind herself, she goes 

with her husband to a quarantine facility, where they are joined by increasingly more victims of 

what's being called "The White Sickness." We see various news reports and government 

summits trying to solve the crisis, but soon we are trapped within the crumbling mental facility 

that grows ever more crowded with the blind. 

The stellar performances (particularly from Moore, Ruffalo and Bernal), impeccable production 

design and stirring, though occasionally flashy, cinematography make Blindness worth the 

suffering it inflicts on its audiences. It doesn't quite reach the allegorical, accusatory heights it 

seems to aim for, but it offers a chance for stark reflection, and invites the audience to make 

the leap from the fictional blindness to whatever real-life disaster is happening today. A sharp 

view of humanity with a glimmer of hope, Blindness is a movie for our times-- flawed, brutal, 

with key moments of brilliance. 

Reviewed by: Katey Rich 

 

Adapted from http://www.cinemablend.com/reviews/Blindness-3374.html 

http://www.cinemablend.com/gallery/reviews/Blindness-3374.html
http://www.cinemablend.com/features/About-Us-296.html#Katey Rich


  

218 

 

FIRST READING  

 

1- No último período do primeiro parágrafo, um marcador de contraste é empregado 

para estabelecer relação de oposição entre as orações (“but”). Que característica 

negativa é apontada, nesse parágrafo, pela autora do texto? Ainda que não saibam o 

significado de „slog‟, espera-se que os alunos destaquem o adjetivo “brutal”, que, por 

si só, é um indicativo de um aspecto que a autora vê como negativo. 

2- O que é, na opinião da autora, positivo sobre o filme?  Espera-se que os alunos citem 

que ele explora questões sobre a decência humana, fazendo referência ao trecho “it 

also powerfully lifts the veil on human decency, revealing the worms, dirt and brutality 

that lurk underneath.” (o trecho pode ser escrito no quadro já que vai ser explorado, 

em detalhes, nas questões que se seguem.) 

3- De que forma a obra de Saramago trabalha com a questão da decência humana? O 

professor deve elicitar que ele “levanta o véu” (lifts the veil) 

4- De acordo com o texto, o que acontece quando ele “levanta o véu”? Espera-se que os 

alunos digam que ele revela muitas coisas ruins que estavam escondidas, dando 

destaque às palavras “reveal” (revelar), “lurk” (esconder) e “underneath” (debaixo) 

5-Você consegue identificar, ainda no primeiro parágrafo, outras palavras do campo 

semântico da visão? Destaque para “visually”, “blind”, “visual” e “sight”. 

6- Encontre, no segundo parágrafo, o nome da doença retratada no filme. Espera-se que 

os alunos façam referência à “White Blindness” (Cegueira Branca) 

7-Qual a relação entre o nome da doença e a forma como ela é visualmente abordada no 

filme? Espera-se que os alunos destaquem que, para se retratar visualmente o excesso 

de luz que, por sua vez, metaforiza a cegueira, recorre-se à cor branca. O branco, que 

culturalmente associamos ao que é positivo e fica evidenciado em linguagem verbal por 

expressões como “pomba branca da paz”, adquire, no filme, uma conotação negativa 

quando retrata a impossibilidade de visão, o que nos remete à metáfora linguística 

“dar um branco”. 
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          O professor pode, agora, fazer as seguintes considerações: 

.  a decência está relacionada à verdade;  

. para retratar a falta de acesso à  decência e, por conseguinte, à verdade, 

o texto ressalta o seu ocultamento. Em linguagem verbal, os processos 

de ocultamento e desvelamento da verdade ficam evidenciados por meio 

de termos/expressões como: “lifts the veil”, “reveal, “lurk” e 

“underneath”. Em linguagem visual, a falta de acesso à verdade é 

metaforizada pelo excesso de luz que dificulta a visão. 

          O professor deve levar o aluno a concluir que a linguagem  

metafórica está presente no texto, perguntando, por exemplo: 

. O que a autora quis dizer com “levantar o véu”? 

.  A que véu ela se refere?  

          No 2° ano do Ensino Médio, o assunto “figuras de linguagem” já 

terá sido introduzido. Em uma perspectiva interdisciplinar, podemos 

explorar a possibilidade de que o professor de língua portuguesa retome 

o tópico “metáforas”. Sendo assim, certamente alguns alunos do grupo 

responderão às perguntas anteriores de modo bastante satisfatório. 

          O professor pode, de forma breve, falar teoricamente sobre a 

metáfora conceptual e, em especial, sobre a metáfora CONHECER É VER, 

apontando para o fato de que a linguagem da autora da resenha lida é 

marcada, em vários momentos, por termos e expressões relacionadas à 

visão. As escolhas lexicais que caracterizam sua linguagem sugerem que 

ela recorre à metáfora CONHECER É VER ao longo do texto, o que prova 

que nossa linguagem não é aleatória, mas fruto da comunhão daquilo 

que somos fisicamente com aquilo que temos armazenado em nosso 

inconsciente e, ainda, com o que se apresenta na situação de 

comunicação sendo vivenciada. 
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SECOND READING & USE OF ENGLISH 

PART 1: NOUN PHRASES 

I-Answer in English 

-How does Katey Rich define Fenando Meirelles? O professor deve elicitar a resposta 

dos alunos e escrever no quadro: “[...] one of the most visually expressive filmmakers 

working today” trabalhando a compreensão do trecho destacado. O professor pode 

sublinhar o grupo nominal e sugerir aos alunos que destaquem o núcleo para que, a 

partir desse núcleo, possam identificar os outros termos determinantes. 

Deve-se, então, retomar o conceito de “grupos nominais”, com ênfase na sua 

centralidade para o aprendizado de uma língua estrangeira, discutindo-se a sua 

formação e o seu uso. Como esse é um texto especialmente rico em grupos nominais, 

destacamos alguns deles para uma análise mais detalhada. O professor deve conduzir 

seus alunos à próxima atividade.  

II-Responda em português 

1-O que significam os grupos nominais a seguir? 

 

a- an adaptation of Jose Saramago's allegorical novel ( linha 5)________________ 

________________________________________________________________ 

b- some of the best end-of-the-world stories (linha 9)________________________ 

c- the first man struck with the blindness (linhas 11/12)______________________ 

________________________________________________________________ 

d- the crumbling mental facility (linhas 17/18)______________________________ 

e- impeccable production design (linha 20)________________________________ 

 

2- Em sua opinião, por que a resenha que acabou de ler se caracteriza por apresentar um 

grande número de grupos nominais? A intenção, com essa pergunta, é fazer com que os 

alunos reflitam sobre o fato de que as locuções nominais, devido a sua composição – 

núcleos que têm, ao seu redor, termos que o caracterizam – são muito apropriadas 

para textos que apresentam sequências descritivas. 

III- Destaque, do último parágrafo, grupos nominais que apresentam palavras 

relacionadas à luz: Espera-se que os alunos destaquem “the stellar performances” e 

“a glimmer of hope”, e a compreensão desses grupos deve ser trabalhada pelo 

professor com todo o grupo. A seguir, o professor pode discutir com a turma a 

metaforicidade dos grupos destacados. Pode comentar, também, o uso de “flashy”, em 

“though occasionally flashy” 
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PART 2: WORD FORMATION 

1- Suffixes 

 

Como dissemos anteriormente, o título do filme, Blindness, é formado pelo processo 

de sufixação: 

 

blind + ness= blindness 

 

Que outro substantivo usado no texto também é formado pelo acréscimo desse 

mesmo sufixo? Qual o seu significado? Resposta “sickness (linha 15)”, que significa 

doença. 

 

Os sufixos podem alterar a classe gramatical das palavras. Encontre no texto 

outros sufixos que, assim como o –ness, são formadores de substantivos. Possíveis 

respostas: adaptation (linha 5), decency (linha 7) brutality (linha 8), government (linha 

16), performances (linha 19), production (linha 20), cinematography (linha 21), 

audiences (linha 21), reflection (linha 22), humanity (linha 23), glimmer (linha 24), 

brilliance (linha 25)- o professor deve escrever as respostas no quadro e sublinhar os 

sufixos. 

 

Podemos, então, concluir que há uma série de sufixos formadores de substantivos, 

dentre os quais destacamos alguns: (os alunos devem transcrever os sufixos 

sublinhados no quadro para o espaço de resposta): -tion,,-ity, -ment, -ance, -aphy, -

ence e –er. 

 

2- Prefixes  

 

Os prefixos, ao contrário dos sufixos, não alteram a classe gramatical das palavras. 

O que eles fazem é modificar o seu valor semântico. Destaque do texto palavras 

com prefixos que, em seu entendimento, têm valor de negação: (Os alunos devem 

destacar unrelated (linha 8),  unnamed (linha 8),  inexplicably (linha 8) e impeccable 

(linha 20). 

 

Podemos, então, concluir que un-, in- e im- são todos prefixos de ________________. 

 

Neste caso, seria possível afirmar que ―increasingly‖ (linha14), ―inflicts‖ (linha 21), 

e ―invites‖ (linha 23), são formados pelo mesmo processo? Por quê? (Resposta: 

“Não.” Aqui, o professor deve pontuar que “in” faz parte do radical da palavra e que, 



  

222 

 

para se descrever o processo de formação das palavras, é preciso que, antes de 

qualquer coisa, possamos identificar seu radical.) 

 

POST READING 
 

Observe a imagem a seguir. Texto 1 

 

http://1.bp.blogspot.com/_EWDzDNNlQ5I/TO0trPzRKBI/AAAAAAAAEw8/Hpe2GHhOJ3M/s1600 

 

1- A que essa imagem faz referência? A ideia é que os alunos já tenham trabalhado 

o MITO DA CAVERNA, preferencialmente em Filosofia, para que possam fazer 

a associação com o texto 1. Caso contrário, o professor de língua estrangeira 

deve trabalhar as ideias centrais do MITO. 

 

Agora observe o Texto 2 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=cartoon+o+mito+da+caverna&um=1&hl=pt- 

 

http://1.bp.blogspot.com/_EWDzDNNlQ5I/TO0trPzRKBI/AAAAAAAAEw8/Hpe2GHhOJ3M/s1600
http://www.google.com.br/imgres?q=cartoon+o+mito+da+caverna&um=1&hl=pt-R&sa=N&rlz=1W1ADRA
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1) Qual é o gênero do texto 2? Cartoon 

 

2) O que caracteriza o gênero cartoon? O fato de ser uma representação 

caricatural de um tema da atualidade. 

 

3) Que relação pode ser estabelecida entre o texto 1 e o texto 2? Desejamos induzir 

a reflexão sobre o fato de que, no MITO, os homens contemplavam o mundo 

pelas imagens refletidas nas paredes da caverna, que eram, para eles, o mundo 

real. O homem do cartoon espera encontrar na bola de cristal resposta para 

questões que se apresentam diante de seus olhos, mas que não pode ver. 

 

4) De que forma o MITO DA CAVERNA, de Platão, se relaciona ao filme “Blindness”, 

produzido a partir da obra de José Saramago? Nas discussões devem ser estabelecidas 

ligações entre o fato de que, no filme, assim como no mito, o excesso de luz é um 

impedimento para que se possa ver o mundo real. Este fechamento da aula irá conduzir 

os alunos à próxima atividade lúdica, com música. 

 

TIME TO HAVE FUN 

 

Depois de tudo o que vimos na aula de hoje, antes de ouvir a música, leia e discuta 

com a sua turma a letra a seguir: 

“The Truth Is The Light” 

The Wood brothers 

The truth is the light  

The truth is the light  

It hurts sometimes  

But that saying's still right  

The truth is the light  

 

Love is a flame  

Love is a flame  

It can warm you up or  

Burn you down again  

Love is a flame  

 

You might have to cry  

You might have to cry  

But better some tears  

Than some smoke in your eye  

You might have to cry  

 

Don't you know I heard the whole damn thing  

It's a sad song you cannot sing  
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But that's all right  

'Cause all of a sudden I could feel my wings  

With your lips unbuttoned  

I know you're gonna set me free  

 

The truth is the light  

The truth is the light  

It hurts sometimes  

But that saying's still right  

The truth is the light  

 

Some people might steal and cheat me  

They can fuss and fight me but don't deceive me  

And it'll be all right  

Tell me the words and I can get my peace  

No matter how bad  

You know it's gonna set me free  

 

The truth is the light  

The truth is the light  

It hurts sometimes  

But that saying's still right  

The truth is the light  

 

My bird's gonna sing  

My bird's gonna sing  

And I don't care  

If you cut his wings  

My bird's gonna sing  

 

The truth is the light  

The truth is the light  

It hurts sometimes  

But that saying's still right  

The truth is the light  

http://www.cowboylyrics.com/lyrics/wood-brothers/the-truth-is-the-light-24729.html 

 

 

Após uma leitura mais atenta, o professor pode pedir que os alunos destaquem as 

metáforas que encontrarem na letra da música. Termos e expressões relacionados à 

verdade ou à sua ausência devem ser apontados pelo professor. Deve ser dado destaque 

para os trechos que se seguem:  

http://www.cowboylyrics.com/lyrics/wood-brothers/the-truth-is-the-light-24729.html
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-The truth is the light 

-But better some tears … than some smoke in your eye 

-With your lips unbuttoned 

-Some people might steal and cheat me …They can fuss and fight me but don't 

deceive me 

 

FoLLOW UP ACTIVITY 

 
Sugerimos, como atividade de prosseguimento aos itens apresentados 

anteriormente, a intensificação do assunto “Formação de Palavras”, com destaque para a 

função dos prefixos relacionados ao submodelo de descobrimento da verdade (LIMA, 

2010), como por exemplo, o prefixo UN- empregado na formação dos verbos unveil, 

uncover e unmask. 

 

- Atividade proposta: algumas considerações 

 

Devido ao fato de vivermos em uma cultura multimodal, cremos ser dever dos 

profissionais da escola básica, tão marcada por visões pedagógicas monolinguísticas, 

explorar a linguagem em outros modos. Esperamos ter demonstrado, com a atividade 

anterior, ser possível, por meio da tentativa de ativação do conhecimento inconsciente e 

pela exploração de gêneros compostos por sequências textuais diversificados, envolver 

nossos alunos em situações de comunicação que evidenciem propósitos sociais reais e 

valorizem suas vivências. 

 No sentido de minimizar o efeito de fragmentação da informação que caracteriza 

a escola atual, também procuramos demonstrar, na medida do possível, como esse tipo 

de atividade pode promover a interdisciplinaridade. 

Além disso, buscamos exemplificar como, para o ensino de linguagem 

metafórica, o emprego de uma coletânea variada de textos pode nos ajudar a tecer uma 

rede de informações que contribua para que os alunos, através do acionamento da 

metáfora conceptual subjacente, ativem seus conhecimentos prévios. 
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Tentamos demonstrar como os tópicos gramaticais a serem explorados devem 

emergir do texto. Em outras palavras, é o texto que deve ditar os pontos gramaticais a 

serem trabalhados. 

Procuramos, acima de tudo, demonstrar a importância do trabalho com 

linguagem figurada nas aulas de leitura, no sentido de se buscar contribuir para uma 

reversão da posição que a disciplina “inglês” tradicionalmente ocupa no sistema 

educacional. Acreditamos que esse é um dos caminhos para que o ensino-aprendizagem 

dessa matéria possa transpor os objetivos de pouca relevância social frequentemente a 

ela atribuídos no contexto da escola básica e, contribuir, de fato, para protagonizar o 

processo de formação integral de nosso aluno. 
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ANEXO 2- IMAGENS 

FIGURA 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601910715,00.html
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FIGURA 2: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/asia/0,9263,501090615,00.html
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FIGURA 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601920217,00.html
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FIGURA 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601940214,00.html
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 FIGURA 5: 
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FIGURA 6: 
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FIGURA 7: 
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FIGURA 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601051031,00.html
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FIGURA 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601080616,00.html
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FIGURA 10: 
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FIGURA 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601091102,00.html
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FIGURA 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601910610,00.html
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FIGURA 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601030421,00.html
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FIGURA 14: 
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FIGURA 15: 
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FIGURA 16: 
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FIGURA 17: 
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FIGURA 18: 
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FIGURA 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601021125,00.html
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FIGURA 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101025,00.html
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FIGURA 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601030310,00.html
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FIGURA 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601040112,00.html
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FIGURA 23: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601101220,00.html
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