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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo verificar a motivação experiencial da linguagem 

metafórica em perspectiva diacrônica. Mais especificamente, procuramos identificar 

como condições sócio-histórico-culturais específicas podem afetar os modos de 

atualização de uma metáfora. Para esse fim, fundamentamos este trabalho na 

Teoria da Metáfora Conceptual, que apresenta as expressões metafóricas 

encontradas na linguagem como resultado de um mapeamento, no nível conceptual, 

entre domínios de conhecimento. Com isso em mente, delimitamos nossa 

investigação a evidências da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL em textos 

medievais ingleses de instrução religiosa. Marcas linguísticas dessa metáfora na 

Alta e na Baixa Idade Média foram extraídas e os aspectos da INTERAÇÃO MORAL 

que expressam foram identificados, tabelados e confrontados. Por fim, buscamos 

explicações para a manutenção e para a variação dos modos de realização da 

metáfora tanto no contexto discursivo imediato da produção doutrinaria quanto no 

contexto histórico mais amplo das práticas comerciais. Constatamos que, ao lado da 

estabilidade estrutural garantida por um esquema geral de Troca Equivalente, são 

encontradas marcas do realce de aspectos da INTERAÇÃO MORAL situadas histórica e 

discursivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva Histórica; metáfora conceptual; motivação 

experiencial; CONTABILIDADE MORAL; inglês medieval. 
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ABSTRACT 

 

 
This dissertation is aimed at verifying the experiential motivation of metaphorical 

language in diachronic perspective. More specifically, we have tried to identify how 

specific socio-historical-cultural conditions may affect the actualization of a metaphor. 

To this end, we have grounded this research on the Conceptual Metaphor Theory, 

which presents the linguistic metaphors in language as resulting from a conceptual-

level mapping between domains of knowledge. With this in mind, we have restricted 

our investigation to the evidences of the MORAL ACCOUNTING METAPHOR in medieval 

religious instruction texts in England. Linguistic evidences of this metaphor in the 

Early and High Middle Ages were extracted and aspects of MORAL INTERACTION they 

express were identified, tabulated and confronted. Lastly, we have sought 

explanations for the maintenance and variation in the actualization of the metaphor 

both in the immediate context of doctrinal production and in broader context of 

commercial practices. We have found that, side by side with the structural stability 

provided by a general Equivalent Exchange scheme, there is evidence of the 

highlighting of aspects of MORAL INTERACTION that are situated historically e 

discursively. 

KEYWORDS: Historical Cognitive Linguistics; conceptual metaphor; experiential 
motivation; CONTABILDADE MORAL ACCOUNTING; Medieval English. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No início do século XVII, uma plateia que assistisse a Hamlet ouviria o 

protagonista, com espada em punho durante a primeira oportunidade de cumprir sua 

missão, declamar: “A villain kills my father; and for that, / I, his sole son, do this same 

villain send / To heaven. / O, this is hire and salary, not revenge.”1,2 (Hamlet, III, 3, 

76-79, ênfase nossa).  

Passemos para o dia 29 de agosto de 2011: um internauta que acessasse o 

site da revista Veja para ler a coluna Política & Cia encontraria um artigo de opinião 

sobre a lentidão do sistema judiciário com a seguinte declaração: “Peluso admitiu 

que a Justiça brasileira está em débito com a sociedade”3 (ênfase nossa).  

É possível afirmar que poucos espectadores, no primeiro contexto, ou leitores, 

no segundo, perceberiam os termos assinalados em negrito acima como referentes 

a transações comerciais literais. Pelo contexto imediato da fala de Hamlet, sabemos 

que o príncipe decide adiar a execução de seu tio fratricida até o momento em que 

resultasse em dano real, não em benefício. Já na leitura do texto integral do artigo 

da revista Veja, constatamos que Peluso admite a incapacidade do Judiciário de 

atender às necessidades da sociedade.  

Esses exemplos, embora separados por quatrocentos anos (e quase dez mil 

quilômetros), apresentam aspectos da INTERAÇÃO MORAL em termos de retaliação e 

restituição pecuniárias: em ambos os casos efetuar um pagamento corresponde a 

prover bem-estar. O talento retórico de Shakespeare e de Setti pode estar além do 

desempenho do falante comum, mas não é impossível imaginarmos uma situação 

corriqueira em que se responda a um favor com a expressão “Estou lhe devendo 

uma!” ou a um dano pessoal com “Você vai me pagar por isso!” ou “Isso vai ter 

troco!”. Além disso, expressões idiomáticas como “pagar na mesma moeda” e 

provérbios como “Aqui se faz, aqui se paga” mantêm a mesma correspondência 

entre ações/dinheiro e resultados/balanço. Essas expressões seriam evidências 

                                            
1
 Um vilão mata meu pai e, por isso, / Eu, seu único filho, envio esse canalha ao céu. / Oh, isso é um salário 

contratado, não vingança. 
2
 Todas as traduções neste trabalho são nossas, exceto onde explicitamente indicado. 

3
 <http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/politica-cia/70-dos-processos-na-justica-federal-em-2010-nao-tiveram-

solucao-presidente-do-cnj-admite-que-justica-esta-em-debito-com-a-sociedade/> Acesso em 06.mai.2012. 
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linguísticas de um fenômeno identificado por Taub (1990) como METÁFORA DA 

CONTABILIDADE MORAL (MORAL ACCOUNTING METAPHOR, no original).  

De acordo com o modelo estabelecido por Lakoff e Johnson (1980 [2003]), 

metáforas4 como a da CONTABILIDADE MORAL tornam-se possíveis a partir da 

coocorrência de nossas experiências cotidianas. No Brasil do século XXI, por 

exemplo, muito do que nos propicia bem-estar (saúde, educação, moradia, 

entretenimento) é resultado de pagamentos. Na Inglaterra do início do século XVII, 

período da publicação do primeiro quarto de Hamlet (FURNESS, 1877 [2000]), o 

estabelecimento da economia do dinheiro preenchia rapidamente o espaço antes 

ocupado por uma economia predominantemente de subsistência (BOLTON, 2012; 

GRAEBER, 2011). Talvez a CONTABILIDADE MORAL fosse um modo de expressão 

mais inovador para o “respeitável público” de Shakespeare, mas, ainda assim, 

inteligível. Assim sendo, encontramos uma explicação convincente para a polissemia 

sistemática de itens do domínio comercial usados em referência à interação moral. 

Com base nesse breve enquadre histórico e na visão “experiencialista” da 

metáfora proposta por Lakoff e Johnson (1980 [2003], 1999), certas questões nos 

ocorreram: maior familiaridade com o uso do dinheiro resultaria no aumento da 

frequência das expressões linguísticas sancionadas pela METÁFORA DA 

CONTABILIDADE MORAL? Quais práticas sociais seriam legitimadas, uma vez 

estabelecida a equivalência entre um pagamento e uma boa ou má ação? A que 

ponto mudanças nas práticas econômicas e morais afetariam as realizações dessa 

metáfora?  

Para encontrarmos respostas plausíveis a essas questões, torna-se 

necessária a investigação de textos autênticos produzidos no final da Alta Idade 

Média e na Baixa Idade Média. Esses períodos foram escolhidos devido à crescente 

monetização da economia inglesa, ainda que o acúmulo do dinheiro-moeda não 

tenha sido a finalidade maior da prática comercial (BOLTON, 2012; GRAEBER, 

2011).  

Nesses períodos, também, vemos, nos textos de instrução moral religiosa, o 

deslocamento temático, originalmente centrado na relação entre o homem e Deus, 

em direção a questões mais práticas de modelos de relações interpessoais. Dentre 

                                            
4
 Note-se que, o termo metáfora, intercambiável com metáfora conceptual, refere-se, nessa teoria, ao 

mapeamento, no nível do pensamento, entre domínios de conhecimento, não às atualizações linguísticas, como 
será explicado, posteriormente, com maiores detalhes. 
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as várias possibilidades de tipos textuais (MARCUSCHI, 2008), acreditamos que os 

sermões e homilias, por sua função ético-didática, favoreceriam ocorrências da 

CONTABILIDADE MORAL e, consequentemente, forneceriam uma cronologia mais fiel 

de seus usos. Para esse fim, foi constituído um corpus, compreendendo dois 

subcorpora de estágios diferentes da história inglesa: (1) as décadas finais do século 

X e iniciais do XI, que corresponde ao fim do período anglo-saxão e, 

aproximadamente, ao fim da Alta Idade Média, e (b) o século XIV, representante da 

Baixa Idade Média. Por fim, foram extraídas citações de itens lexicais específicos do 

domínio econômico – os verbos equivalentes ao português pagar – e tanto sua 

produtividade quanto seus sentidos no discurso dos dois periodo foram comparados. 

Com base no exposto acima, buscamos evidências que confirmassem as 

seguintes hipóteses: 

I. Uma vez que, durante a Idade Média, o dinheiro era um meio de troca 
facultativo, maior familiaridade com seu uso não interferiria na frequência 
das realizações da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL. 
 

II. Mudanças em algum dos domínios de conhecimento envolvidos na 
CONTABILIDADE MORAL (TRANSAÇÕES COMERCIAIS e MORALIDADE) 
interfeririam na frequência dos cenários de realização da metáfora. 
 

III. Nos textos de instrução moral, essas mudanças, favoreceriam o maior 
número de ocorrências que exortem à prática de ações conclusivas 
positivas – Reciprocidade e Restituição – em detrimento de ocorrências 
que expressem punições retributivas. 

Embora, a princípio, nossa proposta pareça ser uma mera transposição, em 

direção à análise diacrônica, de um modelo de análise da interface cognição-cultura 

já relativamente bem estabelecido, há pontos de distinção que justificam sua 

realização. Primeiramente, a prática predominante nas investigações de metáforas 

conceptuais em ambientes culturais diversos, efetua a comparação, em sincronia, 

das manifestações de metáforas em línguas de famílias diferentes: Kövecses (2005, 

2008), como maior representante dessa linha de investigação, apresenta evidências 

da universalidade de certas metáforas no pensamento cuja manifestação linguística 

parece ser influenciada pela cultura. A limitação dessa abordagem encontra-se no 

fato de se valer apenas da comparação de metáforas em contextos de estabilidade 

das experiências mapeadas. Constatamos, então, a necessidade de investigações 

acerca das mudanças nas experiências que poderiam confirmar ou refutar seus 
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resultados. Além disso, percebemos, também, a escassez de material de referência 

metodológica para a análise do pensamento metafórico em diacronia. Assim, este 

trabalho é justificado tanto por seu potencial de verificar o pressuposto central da 

motivação experiencial do pensamento metafórico situado historicamente quanto por 

seu caráter inovador no estabelecimento e na descrição de uma metodologia de 

análise diacrônica de metáforas conceptuais. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

No Capítulo 1, será apresentada a Teoria da Metáfora Conceptual, como 

elaborada por Lakoff e Johnson (1980 [2003]). Especial atenção será dispensada ao 

recente modelo de pesquisa cultural, representado por Kövecses (2005, 2008), e ao 

diacrônico, representado por Mouton (2012) e Musolff (2010). 

No capítulo 2, aspectos da CONTABILIDADE MORAL serão discutidos com 

maiores detalhes: sua motivação, os domínios de conhecimento mapeados 

(INTERAÇÃO MORAL e TRANSAÇÃO COMERCIAL), suas atualizações e os tipos de 

cenários representados. 

No capítulo 3, consideramos a evolução histórica dos domínios de 

conhecimento envolvidos na composição da CONTABILIDADE MORAL. O pensamento e 

a prática comerciais, assim como a produção dos textos nos períodos analisados, 

com especial atenção dedicada ao contexto inglês.  

O capítulo 4 tem como foco as decisões metodológicas adotadas: a 

composição do corpus, a extração de citações dos itens lexicais e a identificação de 

seu sentido metafórico. 

No capítulo 5, é efetuada a análise dos dados com ênfase na quantificação 

das ocorrências metafóricas, sua correlação com eventos externos e sua função no 

discurso ético-didático do domínio religioso. 

Por fim, tanto os resultados obtidos quanto as limitações e possíveis 

desdobramentos futuros deste trabalho serão discutidos na conclusão. 
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1. METÁFORA 

 

 

 

A Teoria da Metáfora Conceptual surgiu a partir de questionamentos acerca 

da visão dominante de metáfora na filosofia ocidental e na linguística. Lakoff e 

Johnson, já no primeiro parágrafo de Metaphors We Live By, afirmam que  

 
A metáfora, para muitas pessoas, é um mecanismo da imaginação 
poética e do floreio retórico – uma questão de linguagem 
extraordinária, não da linguagem comum. Além disso, a metáfora é 
tipicamente vista como uma característica apenas da linguagem, uma 
questão de palavras, não de pensamento ou ação. (LAKOFF; 
JOHNSON, 1980 [2003], p.3)

5  
 

Uma exposição, ainda que panorâmica, dessa visão tradicional rejeitada por 

Lakoff e Johnson é necessária para situarmos, no debate teórico, a alternativa 

proposta. Essa exposição torna-se relevante quando constatamos que a metáfora é 

um “assunto que ocupou a humanidade por 2.500 anos” (SARDINHA, 2007, p.17) e 

que, consequentemente, muito do que assumimos como princípios fundamentais 

são teorizações que podem não ser coerentes com o que se sabe hoje sobre o 

funcionamento da linguagem e da mente (LAKOFF, 1993).  

Em seguida, discorreremos acerca dos precursores de Lakoff e Johnson, o 

que nos permitirá compreender como se deu a transposição da metáfora de sua 

posição inicial de figura de linguagem para a de um poderoso mecanismo de 

conceptualização. 

Finalmente, apresentaremos a Teoria da Metáfora Conceptual, descrevendo 

seus principais pressupostos e os modelos de pesquisa mais relevantes para este 

trabalho. 

 

1.1 Visão tradicional da metáfora 

 

 

Na Arte Poética de Aristóteles (séc. IV a.C.), encontramos o que pode ser a 

primeira definição conhecida de metáfora: “a transposição do nome de uma coisa 

para outra, transposição do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou 

                                            
5
 Metaphor is for most people a device of the poetic imagination and the rhetorical flourish – a matter of 

extraordinary rather than ordinary language. Moreover, metaphor is typically viewed as characteristic of language 
alone, a matter of words rather than thought or action. 
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de uma espécie para outra por via de analogia” (ARISTÓTELES, 2007a, p.74-75). 

Após essa breve descrição, a metáfora é mencionada como um dos componentes 

de uma “elocução nobre” e como parte de “tudo que se afasta da linguagem 

corrente” (p.77). Termos usados metaforicamente, então, seriam aqueles em que 

certo grau de incongruência fosse percebido. 

Embora Aristóteles admita que as metáforas “são utilizadas por todos na 

conversação” (2007b, p.150), talento e técnica para identificar semelhanças são 

atributos necessários para quem pretende lançar mão desse recurso:  

metáforas devem ser inferidas [...] das coisas que estão relacionadas 
à coisa original, e ainda que não esteja obviamente assim referida, 
[...] um intelecto muito acurado perceberá semelhanças mesmo nas 
coisas mais distintas. (ARISTÓTELES, 2007b, p.169)  

 
Aristóteles ainda discorre, nos capítulos 10 e 11 do Livro III da Retórica, sobre 

a elaboração a partir das semelhanças percebidas, que, além de seu valor estético, 

apresentam conteúdos cognitivos ainda despercebidos, dos quais “melhor podemos 

obter algo novo” (2007b, p.165).  

Talvez, a definição de Cícero, no séc. II a.C., seja a mais influente no 

desenvolvimento da visão a qual Lakoff e Johnson se opuseram. Cicero reduz a 

metáfora a um tropo artístico. Em suas palavras,  

uma metáfora é uma semelhança breve compactada em uma única 
palavra; tal palavra, posta no lugar de outra, como se estivesse em 
seu próprio lugar, causa deleite se a semelhança for percebida; se 
não há semelhança, é condenada. (De Oratore, 3.38.156-39.157 
apud JOHNSON, 1981, p.8, ênfase nossa)

6 
 
Nessa definição, vemos os três principais pressupostos da “visão dominante”: 

a metáfora (1) consiste na substituição de termos, (2) assinala uma comparação e 

(3) é uma operação linguística meramente ornamental. À guisa de exemplificação, 

reproduzimos trechos das definições de metáfora em dicionários especializados e 

em manuais de gramática publicados na segunda metade do século XX. Podemos 

perceber que um ou outro desses pressupostos é enfatizado:  

 [...] a metáfora é o emprego de todo termo substituído por um 
outro que lhe é assimilado após a supressão das palavras que 
introduzem a comparação. (DUBOIS et al., 1970 [2006])  

 [...] consiste na transferência de um termo para o âmbito de 
significado que não é o seu [...] e só existe quando o termo tem a 

                                            
6
 a metaphor is a brief similitude contracted in a single word; which word being put in the place of another, as if it 

were in its own place, conveys, if the resemblance be acknowledged, delight; if there is no resemblance, it is 
condemned. 
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significação própria nitidamente distinta da do termo que é 
substituído. (MATTOSO CAMARA, 1956 [2007])  

 Consiste em comparar dois seres através de uma qualidade 
atribuída a ambos. Vem a ser uma comparação, mas sem a 
presença da conjunção como. (CADORE, 1994, p.31, ênfase no 
original) 

 

1.2. Virada cognitivista 

 

Embora predominante, a legitimidade da “visão tradicional” descrita acima não 

ficou imune a contestações. Jäkel (1999) e Vereza (2012), por exemplo, apresentam 

precursores, já durante o Iluminismo, da “virada cognitivista”, que resultou na 

transferência do lócus da metáfora da linguagem para o pensamento (VEREZA, 

2010).  

Jäkel argumenta que Kant reconhece que certos conceitos somente podem 

ser apreendidos indiretamente e, dessa forma, requerem alguma forma de reificação 

para sua compreensão. Embora Kant não utilize o termo metáfora7 para essa forma 

de conceptualização, o filósofo, de certo modo, antecipa alguns dos fundamentos da 

Teoria da Metáfora Conceptual de Lakoff e Johnson, discutida, em maiores detalhes 

em 1.3. Para Kant, as expressões metafóricas na linguagem são pistas de uma 

operação de transposição de conhecimento de um determinado domínio experiencial 

sensorial para outro mais abstrato. Nas palavras do autor, a motivação da metáfora 

ocorre: 

[...] por meio de uma analogia [...] na qual o julgamento executa uma 
tarefa dupla: primeiro, aplicando o conceito ao objeto da intuição 
sensorial e, então, aplicando a regra de como refletir acerca dessa 
intuição em um objeto completamente diferente, do qual o primeiro é 
apenas o símbolo. [...] Assim, as palavras são apenas 
sensorializações simbólicas. São expressões para conceitos não 
baseados em nenhuma intuição direta.

8
 (KANT, 1790:§59 apud 

JÄKEL, 1999, p.12-13, supressões nossas) 

 

Vereza (2007a, 2012) vê em Vico o principal defensor da dimensão cognitiva 

da metáfora no Iluminismo. Segundo a autora, para o filósofo italiano,  

a metáfora não faria parte de um discurso particular do homem – o 
discurso poético ou retórico – que se oporia a um discurso objetivo 
cuja função seria a de refletir uma visão nítida do real. Na verdade, 

                                            
7
 Jäkel (1999) nos informa que o termo símbolo, em Kant, deve ser compreendido como sinônimo de metáfora. 

8
 [...] by means of an analogy […], in which judgment does a twofold job: first, applying the concept to the object 

of a sensual intuition, and then applying the rule for reflecting on that intuition to a completely different object, of 
which the first is only the symbol. […] Thus the words […] are only symbolic sensualisations. They are 
expressions for concepts not based on any direct intuition […] 
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esse olhar objetivo não seria uma possibilidade a ser considerada, 
pois o homem interagiria com o mundo por intermédio de uma 
‘sabedoria poética’, isto é, ‘uma maneira sofisticada de conhecer, 

codificar e de dar conta da experiência’ (VEREZA, 2007a, p.117).  
 

Todavia, é apenas no início do século XX que o reconhecimento do papel 

cognitivo da metáfora começa a tomar uma forma consistente. Proposta inicialmente 

por Richards (1965) e, mais tarde, retomada e aprimorada por Black (1962 [1981], 

1979 [1993]), a teorização sobre a metáfora, que veio a ser conhecida mais tarde 

como Teoria Interacional da Metáfora apresenta vários pontos em comum com o 

pensamento de Lakoff e Johnson.  

Em suas conferências de 1936, Richards (1965) afirma que “o pensamento é 

metafórico, e opera por meio de comparação, e as metáforas da linguagem derivam 

[do pensamento]”9 (p.94, ênfase no original). Comparação, para Richards, não se 

resume ao processo de identificação de semelhanças entre dois seres ou duas 

ideias, mas inclui, também, as atitudes que adotamos em relação a ambos. A 

metáfora consiste, nessa visão, na cooperação da ideia que está sendo expressa 

(tenor) e da ideia a que aquela está sendo comparada (veículo): tenor e veículo 

interagem para prover um novo significado que não poderia ser obtido 

independentemente (p.100). Isso implica rejeitar a possibilidade de uma paráfrase 

literal sem perda de conteúdo cognitivo, ou seja, o pressuposto da substituição é 

colocado em questão.  

Desenvolvendo a teoria de Richards, Black (1962 [1981], p.74, 1979 [1993], 

p.27) esclarece a natureza das “duas ideias” como sistemas de implicações 

associadas aos conceitos, isto é, como lugares-comuns compartilhados por uma 

comunidade. A vantagem dessa definição é reduzir, de forma convincente, o esforço 

– implícito na visão tradicional – durante a produção e a compreensão de 

expressões metafóricas. A interação, então, ocorre quando o sistema associado ao 

tema subsidiário (equivalente ao veículo de Richards) é projetado no sistema 

associado ao tema principal (tenor). O mecanismo da interação é descrito nos 

seguintes termos:  

“(a) a presença do tema primário incita o ouvinte a selecionar 
algumas das propriedades do tema secundário; e (b) leva [o ouvinte] 
a construir um complexo de implicações paralelo capaz de servir 

                                            
9
 Thought is metaphoric, and proceeds by comparison, and the metaphors of language derive therefrom. 
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ao tema primário; e (c) induz, reciprocamente, mudanças paralelas no 
tema secundário

10
. (BLACK, 1979 [1993], p.28, ênfase nossa)  

 

Na interação, esse complexo de implicações paralelo é usado para realçar, 

suprimir ou redefinir não só as implicações associadas ao tema principal, como 

também as associadas ao tema subsidiário dentro do contexto (1962 [1981], p.78-

79, 1979 [1993], p.28). Esse modelo prevê uma recategorização bidirecional, mais 

tarde refutada, explicitamente, por Lakoff e Turner (1989, p.131-133).  

Black rejeita, como Richards, a possibilidade de substituição e opõe-se, 

também, ao pressuposto da comparação, que implica uma similaridade pré-

existente. Essa similaridade só seria possível a partir de uma visão objetivista, em 

que os conceitos pudessem refletir objetivamente categorias do mundo. Somente 

assim, os atributos compartilhados entre as entidades do mundo poderiam ser 

comparados. Essa visão, todavia, não se sustenta quando constatamos que "as 

qualidades das coisas, como as experienciamos e compreendemos, depende 

crucialmente do nossa composição neural, nossas interações corporais, e nossos 

propósitos e interesses"11 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.26). Ou seja, os atributos 

que percebemos nas entidades e que estão disponíveis para essa "comparação" são 

mediados por nossos corpos e nossas experiências. Black, assim como Lakoff e 

Johnson (1980 [2003], p.147-155, 1999, p.126-127), afirma que é a interação entre 

os sistemas que causa o efeito de similaridade que frequentemente percebemos nas 

metáforas (1962 [1981], p.72).  

O autor tem ainda o mérito de identificar uma sistematicidade derivada da 

interação, que “envolve mudanças de significado de palavras pertencentes à mesma 

família ou sistema que a expressão metafórica”12 (BLACK, 1962 [1981], p.79). 

Essa sistematicidade, entretanto, só veio a ser demonstrada rica e 

consistentemente por Reddy (1979 [1993]). Após analisar diversas expressões 

metalinguísticas em inglês, Reddy conclui que, em cerca de 70% dos casos, o 

significado é conceptualizado como um objeto, a forma linguística como um 

                                            
10

 (a) the presence of the primary subject incites the hearer to select some of the secondary subject’s properties; 
and (b) invites him to construct a parallel implication-complex that can fit the primary subject; and (c) reciprocally 
induces parallel changes in the secondary subject. 
11

 the qualities of things as we can experience and comprehend them depend crucially on our neural makeup, our 
bodily interactions with them, and our purposes and interests. 
12

 […] involves shifts in meaning of words belonging to the same family or system as the metaphorical expression 
[…]. 



20 
 

container que o comporta e a comunicação como o envio desse container, do qual 

o interlocutor/receptor vai extrair o significado:  

(a) It’s very hard to get that idea across. (p.189) 
[É difícil passar essa ideia.] 

 
(b) Never load a sentence with more thought than it can carry (p.190) 

[Nunca encha uma frase com mais pensamentos do que ela possa comportar.] 
 

(c) I can’t seem to get ideas into words (p.191) 
[Parece que não consigo colocar minhas ideias em palavras.] 

 
(d) The sentences are empty; they say nothing to me (p.192) 

[Essas frases estão vazias; não me dizem nada.] 
 

Reddy não vê, nesses casos, uma metáfora sendo criada em cada expressão 

ou uma “metáfora original” ou até mesmo uma efusão de “metáforas derivadas”. O 

que o autor apresenta é todo um sistema metafórico coerente, a Metáfora do 

Conduto, que reflete e, ao mesmo tempo, determina a conceptualização de 

comunicação do senso comum.  

 

1.3. Metáfora Conceptual 

 

Sob influência dos autores discutidos em 1.2, Lakoff e Johnson (1980 [2003]) 

formulam sua teorização sobre a metáfora, a Teoria da Metáfora Conceptual 

(doravante, TMC). A metáfora é redefinida pelos autores como um mapeamento fixo 

e sistemático de domínios de conhecimento mais concretos e bem estruturados 

(domínios-fonte) em domínios mais subjetivos, mais abstratos e não tão bem 

estruturados (domínios-alvo)13 (LAKOFF, 1993). Esse mapeamento é motivado não 

apenas pela semelhança estrutural entre os domínios, mas especialmente pela 

correlação experiencial (GRADY, 1999; LAKOFF; JOHNSON, 1999). Segundo os 

autores, esses domínios conceptuais devem ser vistos como gestalts 

experienciais, uma vez que “o complexo de propriedades que ocorre conjuntamente 

é mais básico para nossas experiências do que ocorrências individuais das 

propriedades”14 (LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2003], p.7). Semino (2008) os define 

como: 

                                            
13

 Note-se que no quadro de análise da TMC, os termos 1) metáfora – intercambiável com metáfora conceptual – 
refere-se ao mapeamento de um domínio conceptual em outro e 2) expressão linguística ou expressão 
metafórica é a sua manifestação na linguagem. 
14

 the complex of properties occurring together is more basic to our experience than their separate occurrence. 
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Conhecimento sobre uma área particular da experiência, 
normalmente incluindo redes ricas e complexas de elementos e 
relações, como nosso conhecimento sobre guerra, vida, viagens, 
doença, etc. Domínios conceptuais são um tipo de representações 
mentais.

15
 (p.226, ênfase nossa)  

 

Lakoff e Turner (1989), por sua vez, esclarecem que esses modelos 

cognitivos podem ser apreendidos tanto por meio da experiência direta quanto por 

meio da cultura. Os autores ainda comentam que “os modelos culturais [...] 

frequentemente vão de encontro a nosso conhecimento científico. Por exemplo, 

especialistas em lobos sustentam que os lobos evitam os humanos sempre que 

podem; todavia, nosso modelo cultural de lobos os apresenta como animais 

perversos que atacam os humanos sem provocação, frequentemente de modo 

cruel”16 (p.66).  

É importante lembrarmos que, ao contrário da bidirecionalidade proposta por 

Black, esses mapeamentos são unidirecionais, partindo do conceito mais concreto 

para o mais abstrato. Lakoff e Johnson fornecem a seguinte explicação:  

Como muitos dos conceitos que são importantes para nós são ou 
abstratos ou não claramente delineados em nossa experiência 
(emoções, ideias, tempo, etc.), precisamos compreendê-los através 
de outros conceitos que compreendemos em termos mais claros 
(orientação espacial, objetos, etc.)

17
 (LAKOFF; JOHNSON, 1980 

[2003], p.115)  

 

Dessa forma, quando lançamos mão de expressões como  

(1) “Economizei dias na análise do corpus com o software novo”  
(2) “Para que investi oito anos da minha vida nessa relação?” 

 

Os termos em negrito são vistos como manifestações linguísticas de uma 

metáfora conceptual, que Lakoff e Johnson denominaram TEMPO É DINHEIRO (1980 

[2003], p.7-9). As metáforas conceptuais são representadas por mnemônicos no 

formato DOMÍNIO-ALVO É DOMÍNIO-FONTE. Assim, TEMPO é o domínio-alvo em que o 

domínio-fonte DINHEIRO é mapeado. De acordo com a TMC, essa metáfora é o 

resultado de nossas experiências, como membros de uma sociedade capitalista: 

pagamos pela duração de telefonemas e do aluguel de bens, pagamos juros 

                                            
15

 Knowledge about a particular area of experience, normally including rich and complex networks of elements 
and relations, such as our knowledge about war, life, journeys, illness and so on. Conceptual domains are a type 
of mental representation. 
16

 Cultural models […] are often at variance with our scientific knowledge. For example, experts on wolves 
maintain that wolves avoid humans whenever they can; nevertheless, our cultural model of wolves sees them as 
vicious beasts that attack humans without provocation, often cruelly. 
17

 Because so many of the concepts that are important to us are either abstract or not clearly delineated in our 
experience (the emotions, ideas, time, etc.), we need to get a grasp on them by means of other concepts that we 
understand in clearer terms (spatial orientations, objects, etc.).  
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proporcionalmente à demora da quitação de débitos, nossos salários são pagos 

conforme o tempo trabalhado. Entretanto, podemos notar que não só o vocabulário 

oriundo do domínio DINHEIRO pode ser utilizado em referência ao TEMPO, mas 

também sua lógica. O uso do “tempo como dinheiro” corresponde a aspectos do uso 

do dinheiro-moeda. Em (1), temos o benefício da economia (manter mais dinheiro) 

corresponde ao aumento do uso produtivo do tempo. Em (2), exemplo mais 

complexo, diversas inferências do nosso conhecimento sobre investimentos são 

acionadas, como, por exemplo:  

 
(a) o dinheiro investido não está disponível para uso imediato,  
(b) o investidor pode sofrer privações ao longo do período de investimento,  
(c) o investidor espera que o lucro compense essas desvantagens.  
 

Se transpusermos essas inferências para o conceito-alvo TEMPO, temos como 

resultado:  

 
(a') o tempo dedicado não está disponível para outros interesses imediatos,  
(b') o interessado pode sofrer privações ao longo do período de dedicação,  
(c') o investidor espera que o benefício compense essas desvantagens.  
 

Vemos, então, o uso do “tempo como dinheiro” ser estruturado de forma 

semelhante ao do dinheiro na situação de investimento. Musolff (2004) oferece, 

então, a noção de cenário, definida pelo autor como  

um conjunto de pressupostos padrão feitos por membros 
competentes de uma comunidade de discurso acerca de aspectos do 
conteúdo ‘prototípico’ (participantes, papéis, enredos ‘dramáticos’) e 
avaliações sociais/éticas dos elementos dos domínios conceptuais

18
 

(p.17). 

Carvalho (2006) acrescenta que essa categoria “é apresentada como uma 

unidade analítica intermediária entre o nível do domínio conceptual e como um todo 

e seus elementos individuais” (p.45). É no nível do cenário que a lógica da nossa 

organização e interação de elementos do domínio-fonte é transposta para o 

domínio-alvo.  

A metáfora TEMPO É DINHEIRO é tão relevante para o capitalismo, que o 

próprio mnemônico do mapeamento foi proverbializada. A sentença “Tempo é 

                                            
18

 a set of standard assumptions made by competent members of a discourse community about the the 

‘prototypical’ contente aspects (participants, roles, ‘dramatic’ story-lines) and social/ethical evaluations concerning 
elements of conceptual domains. 
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dinheiro” é definida por Barros (2008) como “máxima de um povo essencialmente 

prático que sabe que o tempo bem empregado só pode trazer lucro” (p.255).  

Percebemos, então, que a metáfora conceptual não se limita à motivação de 

expressões linguísticas, mas de toda uma visão de mundo, que legitima diversas 

práticas sociais. A metáfora TEMPO É DINHEIRO define modelos de produção, como o 

Fordismo, em que a intensificação da produtividade e a redução da jornada de 

trabalho acarretam menores salários para o proletariado e maiores lucros para os 

proprietários dos meios de produção (PINTO, 2010). 

É importante ressaltar que, embora o domínio-alvo seja carente de 

estruturação, ele não é desprovido de estruturação, o que de imediato, o impediria 

de ser um domínio de conhecimento. E esta não pode ser violada no mapeamento. 

Lakoff (1993) esclarece que “os mapeamentos metafóricos preservam a topologia 

cognitiva [...] do domínio-fonte, de modo consistente com a estrutura inerente do 

domínio-alvo”19 (p.215). Ou seja, quando conceptualizamos TEMPO em termos de 

DINHEIRO, as noções de disponibilidade e de valor são mapeadas do domínio-fonte. 

A possibilidade de restituição da quantia tomada e a materialidade do dinheiro não 

encontram uma contraparte no domínio-alvo e são, dessa forma, desprezadas. Essa 

limitação do mapeamento imposta pelo domínio-alvo é chamada Princípio da 

Invariância.  

 

 

1.3.1. Metáforas primárias e complexas 

 

Uma questão metodológica eventualmente levantada em revisões críticas da 

TMC é o nível de especificidade dos domínios (DEIGNAN, 2005; GIBBS; PERLMAN, 

2006). Muitas vezes, ocorre de pesquisadores estabelecerem uma “nova” metáfora a 

partir de poucas evidências linguísticas que deveriam ser elencadas entre as 

expressões motivadas por uma metáfora mais geral. Deignan (2005, p.105) nos dá 

como exemplo as metáforas ACEITAR ALGO É COMÊ-LO, apresentada por Gibbs et al. 

(1997) e CONSIDERAR É MASTIGAR, discutida por Kövecses (2002), que, por serem 

extremamente específicas, possuem um baixo número de evidências linguísticas e 

um fraco poder de motivação de expressões. De forma mais elegante, Deignan 

                                            
19

 Metaphorical mappings preserve the cognitive topology […] of the source domain, in a way consistent with the 
inherent structure of the target domain 
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(2005) sugere que ambas poderiam ser substituídas pela metáfora IDEIAS SÃO 

COMIDA, mais abrangente e mais produtiva.  

Do mesmo modo, na metáfora TEORIAS SÃO EDIFICAÇÕES (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980 [2003], p.52), motivadora de expressões como “Precisamos de 

uma base mais sólida, ou toda a teoria pode desmoronar”20, Grady (1997) vê mais 

um caso de excesso de especificação: o domínio-fonte EDIFICAÇÕES é mapeado em 

diversos outros domínios-alvo com estruturação semelhante a TEORIAS, como 

DISCUSSÕES, SISTEMAS ECONÔMICOS e SISTEMAS POLÍTICOS. A alternativa oferecida 

por Grady introduz a noção de metáfora primária, um tipo de metáfora derivado 

diretamente de reações fisiológicas, experiências sensório-motoras e manipulação 

direta de objetos. Dessa forma, o que antes era exposto como um conjunto de 

metáforas conceptuais independentes pode ser visto como subcasos da composição 

de apenas duas metáforas primárias, que revelam mais claramente sua motivação 

experiencial: ORGANIZAÇÃO É ESTRUTURA FÍSICA e PERSISTIR É PERMANECER ERETO. 

Devido à estruturação altamente esquemática das metáforas primárias e sua base 

experiencial direta, Grady (1997, 1999), Lakoff e Johnson (1999) e Kövecses (2005) 

acreditam em seu forte potencial à universalidade.  

As metáforas complexas, por sua vez, além da combinação de metáforas 

primárias, são formadas a partir de “modelos culturais, teorias populares, ou 

simplesmente conhecimentos ou crenças amplamente aceitos em uma cultura”21 

(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.60). Estas são mais ricas em termos de imagens 

mentais, de criatividade e de produtividade linguística. Todavia, enquanto os 

mapeamentos das metáforas primárias parecem ser exaustivos (GRADY, 1999), os 

das metáforas complexas são parciais e, portanto, realçam e estruturam apenas os 

aspectos relevantes da experiência. Assim sendo, “um único mapeamento 

conceptual não cumpre a tarefa de nos permitir racionalizar e falar sobre a 

experiência como um todo”22 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.71). Podemos então 

concluir que conceitos abstratos mais complexos podem exigir mais de uma 

metáfora para expressar seus diversos aspectos. O conceito TEMPO, por exemplo, 

pode ser conceptualizado como UM OBJETO QUE SE MOVE em direção ao 

                                            
20

 Como os próprios autores ressaltam, apenas a fundação e a carcaça do edifício são mapeadas, mas não suas 
janelas, seus corredores, seu encanamento, seus moradores, etc. 
21

 cultural models, folk theories, or simply knowledge or beliefs that are widely accepted in a culture. 
22

 For a rich and important domain of experience […], a single conceptual mapping does not do the job of allowing 
us to reason and talk about the experience […] as a whole. 
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experienciador (A páscoa está chegando), como um MARCO ESTÁTICO em direção 

ao qual o experiencidor se desloca (Estamos nos aproximando do natal), como um 

BEM VALIOSO E ESCASSO, ou seja, DINHEIRO (Vamos tentar poupar mais tempo nesse 

projeto?). Esse é o caso de MORALIDADE, que veremos, com maiores detalhes, no 

Capítulo 2 deste trabalho. 

 

1.3.2. Estudos culturais e históricos da metáfora conceptual 

 

Embora o papel da cultura tenha sido mencionado desde a fundação da TMC 

(LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2003], p.22-25), Grady admite que 

uma ênfase em perspectivas cognitivas levou à falta de atenção a 
questões culturais na pesquisa da metáfora na linguística cognitiva. 
Com certas grandes exceções, pesquisadores têm estado mais 
interessados nos modos como a biologia humana e as pré-
disposições cognitivas (da espécie) dão forma à conceptualização do 
que nos modos como fatores culturais dão forma a essas 
conceptualizações

23
 (GRADY 2007, p.203-4). 

 

Uma dessas exceções mencionadas por Grady é o pesquisador húngaro 

Zoltán Kövecses que, em 2005 publica Metaphor in Culture, (KÖVECSES, 2005), 

obra de grande relevância para os estudos na interface linguagem-cultura. Por meio 

da comparação e do contraste de expressões que exemplifiquem determinadas 

metáforas conceptuais em línguas de famílias diferentes, são ressaltados quais 

aspectos dos mapeamentos são mais relevantes para cada cultura envolvida e para 

a consequente variação. 

O pressuposto básico das pesquisas de Kövecses é que, como nossos 

corpos são basicamente os mesmos, independentemente da cultura, certas 

experiências sensório-motoras universais resultariam em padrões de pensamento 

metafórico potencialmente universal (GRADY, 1997, 1999; LAKOFF; JOHNSON, 

1999; KÖVECSES, 2005). A variação encontrada na linguagem seria o filtro que a 

cultura impele a essa universalidade.  

A metáfora primária DESEJO SEXUAL É CALOR seria um exemplo de metáforas 

potencialmente universais. O aumento da temperatura corporal como reação 

                                            
23

 An emphasis on cognitive perspectives has led to a relative lack of attention to cultural issues within cognitive 
linguistic metaphor research. With certain major exceptions, researchers have been more interested in the ways 
that human biology and (species-wide) cognitive predispositions shape conceptualization than in the ways that 
cultural factors shape those conceptualizations. 
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fisiológica de desejo seria a motivação dessa metáfora, instanciada em exemplos 

como: 

 She’s burning with desire!  
[Ela está queimando/ardendo de desejo!] 
 

 He is on fire for her! [Ele está em chamas por ela!] 
(KÖVECSES, 2008, p.92, ênfase no original) 
 

Constatamos, que, nessas sentenças, o foco encontra-se no experienciador 

do desejo. A fonte do calor é mapeada no sujeito que sente o desejo, uma vez que 

sua temperatura corporal é aumentada.  

Kövecses compara essas expressões com as encontradas no estudo de 

Emanatian (1995) sobre a língua africana chaga24: 

 Nkeóka  
“She roasts.” [Ela assa.] 

 Nékeha  
“She burns.” [Ela queima.] 

 Náworé mrike  
“She has warmth.” [Ela tem calor.] 
(KÖVECSES, 2008, p.392, tradução para o português nossa) 

 
Segundo Emanatian (1995), essas frases podem ser traduzidas como “Ela é 

sexualmente desejável”25 (p.170). Ao contrário dos exemplos em inglês, notamos, 

aqui, que a causa do desejo é conceptualizada como fonte de calor. Ou seja, o foco 

dos exemplos em chaga são a causa da experiência (desejo), não o experienciador. 

Kövecses (2005, 2008) conclui, então, que, apesar de DESEJO SEXUAL É CALOR ser 

uma metáfora presente em inglês e em chaga, a cultura determinaria quais 

componentes são destacados26.  

Kövecses também admite a variação diacrônica (2005, p.103-105, 247-249; 

2008, p.394-395). Baseado em um trabalho anterior de Gevaert, o autor descreve a 

flutuação da frequência de ocorrências da metáfora RAIVA É CALOR, também 

motivada pela reação fisiológica da raiva, nos seguintes termos:  

Caroline Gevart descobriu, com base em uma variedade de corpora, 
que palavras relacionadas a calor representam apenas 1,59% de 
todas as palavras que descrevem raiva antes do ano 850. O número 
de palavras relacionadas a calor usadas para raiva aumenta 
consideravelmente no período entre 850 e 950. Então, o número 
dessas palavras decresce entre 950 e 1050 para 6,22% e, então, 

                                            
24

 A tradução em inglês é citada de Emanatian (1995). 
25

 She is sexually desirable. 
26

 Vale ressaltar que a expressão inglesa He’s hot (literalmente, “ele é quente”) corresponde ao modelo chaga, o 
que nos indica que os modelos discutidos podem ser predominantes, não exclusivos. 
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para 1,71% por volta de 1200, e, então, para 0,27% por volta de 
1300. Depois de 1300, o número volta a subir e, depois de 1400, 
torna-se dominante em textos que descrevem raiva. (KÖVECSES, 
2005, p.247-248)

27
 

 

Essa descoberta de Gevaert pode causar certo estranhamento, visto que, por 

ser uma metáfora primária, ou seja, baseada na experiência corporal direta, seria 

plausível imaginarmos que RAIVA É CALOR fosse uma metáfora diacronicamente 

universal. Uma vez convencionalizada, que fatores explicariam a queda notável da 

sua frequência no início do século XIV e que fatores serviriam como facilitadores 

para seu ressurgimento? Kövecses conclui, então, sem maior discussão, que “a 

fisiologia universal fornece apenas uma base potencial para a conceptualização 

metafórica”28 (2008, p.394, ênfase no original).  

Por outro lado, notamos que um grupo de acadêmicos, dentre eles, Mouton 

(2012), Musolff (2010), Tissari (2010) e Trim (2011), têm trazido a pesquisa em 

metáfora conceptual para uma perspectiva mais situada historicamente. O foco 

desses trabalhos reside tanto em comparar os modos de conceptualização de 

conceitos abstratos em diacronia quanto em identificar os tipos de experiências e o 

nível de desenvolvimento sócio-histórico-cultural que favoreceram o uso e o sentido 

de determinada metáfora. Ao definir o modelo do que vem sendo chamado 

Linguística Cognitiva Histórica, Frank e Gontier (2010) esclarecem que devemos ter 

em mente que 

línguas naturais são o resultado da interação entre agentes naturais, 
caracterizados por sua incorporação sociocultural e sua capacidade 
de responder a um ambiente complexo e em constante mudança

29
 

(FRANK, GONTIER, 2010, p.56, ênfase no original). 

Dentro desse quadro metodológico, Mouton (2012), por exemplo, analisa os 

modos de conceptualização da economia por meio de termos biológicos. Sua 

preocupação é demonstrar como mudanças nos domínios de conhecimento 

influenciam a estabilidade de uma metáfora conceptual. Traçando evolução da 

metáfora ECONOMIA É UM ORGANISMO do final da Idade Média ao século XX, Mouton 

                                            
27

 Caroline Gevaert (2001a) found on the basis of a variety of corpora that heat-related words account for only 
1.59% of all the words describing anger before 850. The number of heat-related words for anger dramatically 
increases in the period between 850 and 950. Then the number of these words decreases between 950 and 1050 
to 6.22% and then to 1.71% by around 1200, and then to 0.27% by around 1300. After 1300 the number starts 
growing again, and after 1400 it becomes dominant in texts that describe anger. 
28

 universal physiology provides only a potential basis for metaphorical conceptualization 
29

 natural languages […] are the results of interaction of “natural agents” […,] characterized by their socio-cultural 
embeddedness and their ability to respond to a complex and constantly changing environment. 
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foi capaz de identificar influências da Teoria Humoral30 em autores da Idade Média 

Tardia, do mecanicismo da fisiologia científica31 na Idade Moderna, da Teoria da 

Evolução desde Darwin e da biologia molecular do século XX. Um exemplo 

apresentado é o mapeamento dos conceitos DNA e enzimas nas características 

inerentes ao funcionamento do capitalismo do final do século XX: 

 Cada um desses ‘traços’ […] pode ser rastreado até os equivalentes básicos do DNA e das 
enzimas

32
. (FOA, 1982, p.11, citado por MOUTON, 2012, p.55). 

 

Apesar do uso das metáforas biológicas e de seus corpos possuírem DNA e 

enzimas, esses conceitos não estavam disponíveis para o homem da Idade Média 

ou da Moderna. Mouton, então, argumenta que todo o “vasto acúmulo de 

descobertas empíricas, avanços tecnológicos e rupturas intelectuais”33 (p.55) da 

biologia deixou marcas historicamente situadas nos mapeamentos da metáfora. 

Porém, devemos ressaltar que é pouco provável que os indivíduos, em qualquer 

uma dessas épocas, tenham tido tamanha percepção do funcionamento de seus 

próprios corpos para que a metáfora tenha sido motivada por experiência direta. De 

qualquer forma, vemos, em Mouton, a proposta de acrescentar um aspecto dinâmico 

à rigidez da metáfora conceptual como “um padrão fixo de correspondências 

ontológicas entre os domínios”34 (LAKOFF, 1993, p.2012, ênfase nossa), pelo qual 

mudanças nos conhecimentos de um domínio podem tanto gerar correspondências 

novas no mapeamento quanto cancelar antigas.  

Musolff (2010) analisa a metáfora UM ESTADO É UM CORPO (HUMANO) por um 

viés cognitivo-histórico-discursivo. Essa metáfora nos permite expressar a hierarquia 

do estado por meio da organização anatômica, como na expressão inglesa head of 

state, em que o chefe de estado, por seu papel de controle e decisão é 

conceptualizado como a cabeça (head) e os diversos departamentos que mantém o 

bom funcionamento do estado são chamados órgãos. Combinada com a metáfora 

MORALIDADE É SAÚDE (ver Cap. 2), a metáfora do “corpo político” nos permite 

                                            
30

 “A visão humoral sustenta que os quarto fluidos (fleuma, bile negra, bile amarela e sangue) regulam os 
processos vitais do corpo humano. Acreditava-se, também, que determinavam tipos de personalidade e explicam 
diversos problemas médicos, além de suas curas” (KÖVECSES, 2005, p.234). No original: The humoral view 
maintains that the four fluids (phlegm, black bile, yellow bile, and blood) regulate the vital processes of the human 
body. They were also believed to determine personality types […] and account for a number of medical problems, 
together with cures for them. 
31

 Este, baseado na metáfora PESSOAS SÃO MÁQUINAS, realizada, linguisticamente, em expressões como 
“Estou enferrujado no meu inglês” ou “Ela tem um parafuso solto”. 
32

 Each of these traits […] could be traced back to the underlying equivalents of DNA and enzymes. 
33

 vast accumulation of empirical discoveries, theoretical advances, and intellectual ruptures. 
34

 a fixed pattern of ontological correspondences across domains 
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compreender o funcionamento do estado em termos de saúde: membros ou órgãos 

que cumprem sua função são saudáveis, os que não a cumprem são doentes, o que 

impede seu cumprimento são doenças. Musolff demonstra, então, como a busca 

pela manutenção do bom funcionamento do estado é descrita em termos de 

cenários de cura: amputação (Idade Média), terapia (Iluminismo) e extermínio de 

organismos nocivos, como parasitas (propaganda nazista), que correspondem, 

respectivamente, à remoção, à reparação e à destruição da causa do mau 

funcionamento. Cada um dos cenários de CURA possui uma estruturação com 

método, lógica e desenvolvimento próprios, que são transpostos para o domínio-

alvo. Musolff, então, procura demonstrar a elaboração das relações entre os 

membros da sociedade, seu comportamento, suas práticas e suas crenças Nos 

cenários metafóricos de CURA no discurso situado historicamente. 

O que constatamos a partir dos trabalhos de Mouton (2012) e de Musolff 

(2010) é o fato de que os falantes conseguem lançar mão de diversos mecanismos 

de adaptação das metáforas com base no conhecimento situado no intuito de melhor 

compreender e expressar o mundo a sua volta. 
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2. A METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL 

 

 

Lakoff e Johnson procuraram, especialmente ao longo da década de 1990, 

responder a questões acerca de conceitos filosóficos a partir do viés da ciência 

cognitiva (JOHNSON, 1993, 1996; LAKOFF, 1996; LAKOFF; JOHNSON, 1999). Sua 

tese central é que esses conceitos são amplamente metafóricos. Em suas palavras: 

 
Muitos, se não todos, conceitos abstratos nossos têm duas partes: (1) 
um esqueleto inerente, literal, não metafórico, que, simplesmente, 
não é suficientemente rico para servir como um conceito pleno; e (2) 
um conjunto de extensões conceptuais metafóricas convencionais 
que revestem o esqueleto conceptual de diversas formas 
(frequentemente inconsistentes entre si)

35
. (LAKOFF; JOHNSON, 

1999, p.128). 

 

Em Philosophy in the Flesh, Lakoff e Johnson (1999) analisam diversos 

conceitos como TEMPO, CAUSAÇÃO, MENTE e MORALIDADE visando a identificar e 

explicar os modelos metafóricos que usamos para estruturá-los. No que concerne à 

MORALIDADE, o foco da investigação não se encontra na identificação das regras que 

prescrevem a interação moral, mas nas formas como avaliamos, decidimos e 

justificamos ações e atitudes moralmente aceitáveis  ou reprováveis. 

Se aceitarmos a definição de moralidade como um sistema que busca “o 

fomento do bem-estar material dos outros e a prevenção de dano material a 

outros”36 (LAKOFF, 1996, p.250), é compreensível que os diversos domínios-fonte 

das metáforas que estruturam a MORALIDADE sejam especificações do domínio mais 

bem delimitado BEM-ESTAR
37, como, por exemplo: MORALIDADE É FORÇA, MORALIDADE 

É SAÚDE, MORALIDADE É UM CAMINHO e MORALIDADE É RIQUEZA. Afinal, é mais 

provável que nos sintamos melhores quando estamos fortes e saudáveis, quando 

sabemos aonde estamos indo e quando podemos pagar por nossa alimentação, 

moradia, saúde, entretenimento, etc. (LAKOFF, 1996).  

Essa profusão de metáforas, longe de ser marcada pela redundância, é 

necessária para esclarecer os diversos aspectos da complexa experiência da 

                                            
35

 Many, if not all, of our abstract concepts have two parts: (1) an inherent, literal, non-metaphorical skeleton, 
which is simply not rich enough to serve as a full-fledged concept; and (2) a collection of stable, conventional 
metaphorical extensions that flesh out the conceptual skeleton in a variety of ways (often inconsistently with one 
another). 
36

 the promotion of material well-being of others and the avoidance of material harm to others 
37

 Um excelente inventário pode ser encontrado no livro The Political Mind, de Lakoff (2009, p.96-98). 
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moralidade. Como afirmam Lakoff e Johnson, “o raciocínio ético que seguimos é 

delimitado pela lógica dos domínios-fonte experienciais das metáforas”38 (1999, 

p.331). Ou seja, não só o vocabulário do domínio-fonte é transferido para o domínio-

alvo, mas também sua lógica, como mostram os exemplos abaixo: 

 MORALIDADE É FORÇA 
 

(1) Que encontre coragem para resistir ao mal.39 
(2) É preciso ser forte para vencer os momentos de tristeza40. 

 
 MORALIDADE É SAÚDE41, 

 
(3) “Existindo unidades militares fora de Bissau, devia estranhar quem tem 

um mínimo de sensibilidade para estas matérias que o presidente não 
tenha de imediato movimentado forças para fixar os núcleos rebeldes, 
impedir o contágio da revolta e promover o seu rápido asfixiamento.” 

(4) “[...] esses estabelecimentos têm uma função positiva, pois baixam o 
preço do comércio da região onde se localizam, provocando uma 
competição saudável entre os lojistas.” 
 

 MORALIDADE É UM CAMINHO 
 

(5) “Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, 
engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na 
avareza, filhos de maldição; os quais, deixando o caminho direito, 
erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o 
prêmio da injustiça.” (2 Pedro 2, p.14-15) 

(6) Com uma freqüência bem menor, o clínico abordará um outro tipo de 
transtorno sexual, denominado parafilias, também conhecidas como 
desvios sexuais ou perversões42. 

 
 MORALIDADE É RIQUEZA 

 
(7) O envolvimento com a ação [social] trouxe ganhos para a vida pessoal.43 
(8) Minha família é meu maior bem.44 

 

No exemplo 1, o mal é apresentado como uma força antagônica metafórica. 

Quando possuímos a força moral, somos capazes de impedir o progresso do mal e 

                                            
38

 the ethical reasoning we do is constrained by the logic of these experiential source domains for the metaphors. 
39

 Citação retirada de <http://www.imotion.com.br/frases/?p=11114>. Acesso 16. mar. 2013 
40

 Citação retirada de <http://pensador.uol.com.br/frase/MTEwNzU4Mw/>. Acesso 16. mar. 2013 
41

 Ambas as citações de MORALIDADE É SAÚDE foram obtidas do corpus do Cetenfolha, disponível em: 
<https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/first_form?corpname=preloaded/portuguese>; Acessado em 
10.ago.2012. 
42

 <http://www.comego.com.br/m_artigos.asp?id=2270> Acessado em 10.ago.2012. 
43

 Citação retirada de https://www.ivoluntarios.org.br/posts/1653. Acesso 16. mar. 2013 
44

 Citação retirada de <http://www.allthelikes.com/quotes.php?quoteId=5334283& app=295682>. Acesso 16. mar. 
2013 

https://the.sketchengine.co.uk/bonito/run.cgi/first_form?corpname=preloaded/portuguese
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seus efeitos. Em 2, vemos destacado o esforço deliberado do sujeito a fim de agir de 

forma benéfica. Sobre esse aspecto da MORALIDADE, Lakoff e Johnson afirmam que: 

 
Pode-se ter uma noção do que é moral e imoral e, ainda assim, não 
ter a capacidade de fazer o que é moral. Uma condição essencial 
para a ação moral é a força de vontade. Sem força moral suficiente, 
não se pode agir de acordo com seu conhecimento moral ou de 
realizar seus valores morais. Consequentemente, é difícil imaginar 
algum sistema moral que não atribua à força moral um papel central

45
 

(1999, p.298-299, ênfase no original). 

 

Em 3, a revolta é valorada negativamente em termos de doença infecciosa: 

sua possível influencia sobre outros movimentos contra o governo é conceptualizada 

como uma doença contagiosa que deveria ter sido prevenida. Por outro lado, a 

competição comercial em 4 é vista como justa, amistosa e benéfica, qualificações 

expressas pelo adjetivo saudável. 

Quanto às citações 5 e 6, o caminho corresponde aos modos de ação. Seguir 

o caminho corresponde a agir em conformidade às normas morais. Sair do caminho 

é desobedecê-las. É o que vemos na citação 5: deixar o “caminho direito” e seguir o 

“caminho de Balaão” expressa como os pecadores deixaram de obedecer às normas 

de comportamento adequadas para agir de modo moralmente reprovável. Do 

mesmo modo, o termo desvio, em 6, indica uma forma de violação das normas 

morais prescritas. 

Em 7, a experiência da qual os participantes obtiveram benefício é vista como 

um ganho, ou seja, como aumento de sua riqueza, embora a ação social possa não 

envolver distribuição de dinheiro. Em 8, o conceito coletivo família é apresentado 

como um objeto (bem) e sua apreciação positiva é expressa em termos de valor 

comercial (valioso). Ou seja, de acordo com a metáfora MORALIDADE É RIQUEZA, 

elementos, ações e atitudes que provêm bem-estar são conceptualizados como 

dinheiro ou mercadorias valiosas. Quando tratamos de sua função na interação 

moral, esse dinheiro ou mercadorias metafóricos tornam-se moeda de troca, base da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, discutida na próxima seção. 

 

                                            
45

 One can have a sense of what is moral and immoral and still not have the ability to do what is moral. An 

essential condition for moral action is strength of will. Without sufficient moral strength, one will not be able to act 
on one's moral knowledge or to realize one's moral values. Consequently, it is hard to imagine any moral system 
that does not give a central role to moral strength. 
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2.1. Contabilidade moral 

 

Como vimos brevemente na seção anterior, a metáfora MORALIDADE É 

RIQUEZA nos possibilita reificar ações morais como dinheiro ou mercadorias. Essa 

possibilidade nos permite não só quantificar e avaliar ações, como também seus 

resultados na interação, uma vez que “um efeito que ajuda é conceptualizado como 

um ganho; um que prejudica, como uma perda. Assim, a ação moral é 

conceptualizada em termos de transação comercial”46 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, 

p.292).  

A aritmética metafórica que permite avaliar o resultado das ações com base 

no balaço final foi denominada por Taub (1990) METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, 

que, de forma bem esquemática, é apresentada por Johnson (1996, p.54) na figura 

que traduzimos abaixo: 

Domínio-fonte             

(TRANSAÇÃO FINANCEIRA) 
 → 

Domínio-alvo                              

(INTERAÇÃO MORAL) 

Bens, mercadorias, dinheiro  → Ações, estados 

Riqueza  → Bem-estar 

Acúmulo de bens  → Aumento do bem-estar 

Causar aumento da riqueza  → 
Causar aumento de bem-estar                      

(= Moral) 

Causar diminuição da riqueza  → 
Causar diminuição de bem-estar                 

(= Imoral) 

Dar/tomar dinheiro  → Praticar ação moral/imoral 

Balanço da transação  → Avaliação da ação moral 

Débito  → 
Débito moral                                                 

(= dever algo de bom a outrem) 

Crédito  → 
Crédito moral                                                    

(= outros devem algo de bom ao sujeito) 

Troca/Pagamento justo  → Justiça 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL

FIG. 2.1: Mapeamentos dos elementos da CONTABILIDADE MORAL (JOHNSON, 1996, p.54)
 47

. 
                           

Com esse mapeamento entre os elementos da CONTABILIDADE MORAL em 

mente, podemos analisar o exemplo abaixo: 

(9) “Não sei como lhe pagar pelo seu favor.” 

O favor, que aumenta o bem-estar do enunciador, é visto como uma 

mercadoria. A prestação do favor é compreendida como entrega dessa mercadoria. 

                                            
46

 An effect that helps is conceptualized as a gain; one that harms, as a loss. Thus moral action is conceptualized 
in terms of financial transaction. 
47

 As setas indicam a correspondência dos elementos e a direção da relação. Podem ser lidas como “X é 
mapeado em Y” ou “X corresponde a Y”. 
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O reconhecimento da necessidade de compensar o sujeito beneficente é 

conceptualizado como o reconhecimento de um débito. Caso o enunciador consiga 

prestar um favor equivalente, seu débito é quitado. 

Dada essa correlação entre os elementos dos dois domínios, a lógica da troca 

de bens (mercadorias e dinheiro) inerente à prática comercial é transferida para a 

interação moral: “Há um imperativo moral de pagar não só seus débitos financeiros 

como também seus débitos morais”48 (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.293). Com 

base nessa lógica, podemos perceber o forte poder persuasivo dessa metáfora: 

 
(10) “Para cada regime que apoia o terror, há um preço a ser pago. E será 

pago. Os aliados do terror são igualmente culpados de assassinato e 
tem, igualmente, que prestar contas à justiça”49 (Charteris-Black, 2011, 
p.266) 
 

(11) “Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o 
ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver [...], mas 
pelo precioso sangue de Cristo” (1 Pedro 1:18) 
 

Na citação 10, retirada de um discurso de George W. Bush, o ex-presidente 

dos Estados Unidos lança mão da CONTABILIDADE MORAL para legitimar o direito a 

campanhas militares contra militantes islâmicos e, mais especificamente, contra a 

organização Al-Qaeda. Ao colocar os terroristas e seus aliados como devedores e 

os Estados Unidos como credores metafóricos de um débito moral, a argumentação 

de Bush também se vale da moralidade interna do domínio comercial: é direito do 

credor efetuar a cobrança. Como veremos na próxima seção, isso corrobora com o 

cenário de Retaliação que justificou as ações bélicas do governo de Bush 

(CHARTERIS-BLACK, 2004; CARVALHO, 2006). 

Na citação 11, retirada da Primeira Epístola de Pedro, encontramos o 

sacrifício de Jesus como um pagamento, seu sangue como uma moeda e a 

salvação dos homens como um resgate. A comparação entre essa moeda 

metafórica e a prata e o ouro é reforçada pelos adjetivos opostos “perecíveis” e 

“precioso”. É importante notarmos a hipérbole no uso do adjetivo “perecíveis”. Se 

tomarmos como parâmetro as moedas da Alta Idade Média inglesa, Bolton (2012) 

esclarece que, com o desgaste causado pelo atrito, “as perdas eram entre 2 e 2.75 

                                            
48

 There is a moral imperative to pay not only one’s financial debts but also one’s moral debts. 
49

 For every regime that sponsors terror, there is a price to be paid. And it will be paid. The allies of terror are 
equally guilty of murder, and equally accountable to justice. 
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por cento da quantidade total da prata na cunhagem por década”50 (p.45). Assim 

sendo, em relação a objetos comumente considerados perecíveis, como alimentos, 

a durabilidade de uma moeda de prata é incomparável. Entretanto, ao atribuir uma 

efemeridade exagerada aos metais, Pedro, em contrapartida, realça, de uma só vez, 

a perenidade e a valoração positiva do sacrifício, o que resulta em um alto crédito 

moral para Jesus e um alto débito moral para os homens. Se, como mencionamos 

anteriormente, é imoral não pagar seus débitos, como esse débito moral com Jesus 

poderia ser pago? Se mantivermos em mente os diversos métodos de punição de 

devedores na Antiguidade, que variavam de castigos físicos a escravidão (HOWE, 

2006; GRAEBER, 2011), podemos especular acerca da força dessa argumentação 

para os leitores de Pedro. 

Esse exemplo também nos alerta para a antiguidade da CONTABILIDADE 

MORAL. À primeira vista, poderíamos supor que esse modelo conceptual fosse 

resultado do advento do capitalismo. Porém, é com certa surpresa que encontramos 

a seguinte informação fornecida por Graeber (2011): 

 
Alguns dos primeiros documentos escritos que chegaram até nós são 
tabletes [de argila] mesopotâmicos que registram créditos e débitos, 
provisões emitidas pelos tempos, dinheiro devido pelo aluguel de 
terras do templo, com valor especificado precisamente em grão e 
prata. Por sua vez, algumas das primeiras obras de filosofia moral 
são reflexões acerca do que significa imaginar moralidade como 
débito – isto é, em termos de dinheiro.

51
 (GRAEBER, 2011, p.21, 

ênfase nossa) 
 
Caller e Guerra (2012) chamam nossa atenção para o fato de que, apesar do 

uso restrito do dinheiro na economia52, a cunhagem de moedas já era exercida na 

Grécia desde o século VI a.C. Além disso, Bolton (2012) nos oferece uma definição 

bem abrangente de dinheiro: “um meio pelo qual a troca é efetuada, ou, de forma 

mais simples, uma forma de pagamento”53 (p.19). Desse modo, o uso de moedas-

mercadorias54 e o escambo serviriam como domínio-fonte e estruturação da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL muito antes da criação do dinheiro-moeda, o 

                                            
50

 losses were between 2 and 2¾ per cent of the total quantity of the silver in the coinage per decade.  
51

 Some of the very first written documents that have come down to us are Mesopotamian tables recording credits 
and debits, rations issued by temples, money owed for rent of temple lands, the value of each precisely specified 
in grain and silver. Some of the earliest works of moral philosophy, in turn, are reflections on what it means to 
imagine morality as debt – that it, in terms of money. 
52

 Afirmação que discutiremos, com maiores detalhes, no Capítulo 3 deste trabalho. 
53

 a medium through which exchange is effected, or, more simply, a means of payment. 
54

 Búzios, gado, cascos de tartarugas, dentre outros, em oposição a moedas metálicas. 
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que nos impede, no momento, de tentar identificar o momento da gênese dessa 

metáfora. 

Retornando à análise do tempo presente, podemos encontrar expressões 

linguísticas semelhantes ou equivalentes da CONTABILIDADE MORAL em culturas em 

que a prática comercial é semelhante: 

 

(12) Português: Ele pagou por seu erro com a própria vida. 
 

(13) Inglês: Trooper William Hakim […] paid with his life for his mistake. 55,56 
[O soldado William Harkim […] pagou pelo seu erro com sua vida.] 
 

(14) Francês: [...] au journaliste Abdelhak Beliardouh [...] qui a payé de sa 
vie l'audace d'écrire sur la mafia locale57 
[[...] ao jornalista Abdelhak Beliardouh [...] que pagou com sua vida pela 
audácia de escrever sobre a máfia local] 
 

(15) Alemão: er hat seinen Fehler mit seinem Leben bezahlt58 
[Ele pagou por seu erro com a própria vida.] 
 

(16) Sérvio: Ако се убио, своје грешке је платио.59 
[Se ele se matou, seu erro está pago.] 

 

Nos exemplos acima, vemos que, independentemente da língua, uma 

valoração negativa é atribuída às ações desencadeadoras da interação: a audácia 

de escrever sobre a máfia local, em 14, e um erro nos demais exemplos. Essas 

ações podem ser compreendidas como um pagamento de valor negativo ou como a 

tomada de um bem de outrem com valor positivo, o que coloca seu praticante na 

posição de débito moral. Para que o balanço seja restabelecido, algo de valor 

positivo equivalente deve ser tomado ou algo de valor negativo equivalente deve ser 

dado a esse malfeitor. Verificamos, então, que devido à gravidade atribuída ao dano 

inicial, a vida do participante é considerada o preço justo da transação metafórica. 

Note-se que, como em 14, a noção de valor positivo ou negativo pode ser relativa 

apenas aos participantes: é provável que poucos além dos membros da máfia 

considerassem o texto do jornalista uma ação prejudicial. 

                                            
55

 Nos exemplos, os verbos que correspondem ao português pagar estão assinalados em negrito. 
56

 <http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2010/12/justice_for_bank_bombers.html> Acesso em 
01.ago.2012. 
57

 <http://benchicou.unblog.fr/2007/06/13/> Acesso em 01.ago.2012. 
58

 Retirado do verbete bezahlen em German College Dictionary. 3.ed. Glasgow: HarperCollins, 1998. 
59

 <http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/193846/Obesio-se-dr-Borojevic-prvooptuzeni-u-aferi-sa-        
citostaticima-> Acesso em 01.ago.2012. 

http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2010/12/justice_for_bank_bombers.html
http://benchicou.unblog.fr/2007/06/13/
http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/193846/Obesio-se-dr-Borojevic-prvooptuzeni-u-aferi-sa-%20%20%20%20%20%20%20citostaticima-
http://www.vesti-online.com/Vesti/Hronika/193846/Obesio-se-dr-Borojevic-prvooptuzeni-u-aferi-sa-%20%20%20%20%20%20%20citostaticima-
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Enquanto os exemplos de 12 a 16 nos mostram casos em que uma ação 

reprovável acarreta uma punição, essa não é, todavia, a única forma de balancear a 

CONTABILIDADE MORAL no caso de avaliação negativa da ação inicial. Consideremos 

os seguintes exemplos:  

 
(17) Você vai me pagar pela sua traição! 
(18) Você vai ter que me pagar pelo tempo que dediquei a seu problema. 

 
Em ambos os exemplos, são apresentadas ações negativas como 

desencadeadoras da interação: traição e desperdício de tempo, respectivamente. 

Porém, notamos que, em 17, a diminuição do bem-estar do enunciador (ação 

negativa) tem como resposta a ameaça de diminuição do bem-estar de seu malfeitor 

(ação negativa), enquanto que, em 18, a resposta à diminuição do bem-estar do 

participante é a exigência de alguma forma de compensação à vítima. Em ambos os 

casos, o saldo da interação é zerado por meio de uma aritmética moral metafórica. 

A essas diferenças nas possibilidades de ações e reações, chamamos 

cenários de realização da metáfora, sobre os quais discorreremos na seção 

seguinte. 

 

2.2. Cenários de realização da contabilidade moral 
 

As diversas formas de interação moral resultam em cenários diferentes de 

acordo com a valoração positiva ou negativa das ações e sua finalidade. Como 

demonstramos na seção anterior, esses cenários são definidos de acordo com uma 

aritmética moral por meio da qual a equivalência das ações é calculada de modo 

que o balanço da transação resulte em ausência de débito.  

Dentre as possibilidades mais comuns, vemos que: 

 
 uma ação positiva pode desencadear uma resposta positiva, como na troca 

de favores;  
 uma ação negativa pode acarretar uma resposta negativa como punição; ou 
 uma ação positiva pode ser exigida como forma de amenizar o dano causado 

previamente. 

Lakoff e Johnson (1999) nos oferecem diversos cenários como os descritos 

acima, dos quais descreveremos os de maior relevância para este trabalho. 
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Justiça 

 

De acordo com Lakoff e Johnson (1999), a noção de justiça “concerne à 

distribuição equitativa de coisas de valor (valores positivos ou negativos) de acordo 

com algum padrão aceito”60 (p. 296). Ou seja, a partir desse cenário, são 

determinados os atos merecedores de recompensa, ou de punição, e a proporção 

justa dessas respostas.  

Tomando um exemplo bíblico: 

 
(19) [...] justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras: 

a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a 
honra e a imortalidade; mas ira e indignação aos contumazes, rebeldes à 
verdade e seguidores do mal. (Romanos 2:5-8) 
 

Acima, são apresentados os parâmetros de Deus para o cálculo do balanço 

moral. De um lado, a promessa da vida eterna é apresentada como uma 

recompensa pela prática do bem. Em contrapartida, a ira e a indignação divinas são 

as punições para os sujeitos julgados “contumazes, rebeldes à verdade e seguidores 

do mal”. Embora não possamos identificar, a princípio, marcas linguísticas da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, em ambos os casos, as noções de 

equivalência e troca, típicas da prática comercial, são claras: ações humanas de 

valor positivo desencadeiam uma reação positiva de Deus, do mesmo modo que as 

ações negativas desencadeiam reações negativas.  Vale mencionar que  texto latino 

da Nova Vulgata61 traz reddet (paga, devolve) no lugar de “retribui”.  

Vemos que, da mesma forma que um contrato tácito é formado para regular 

uma transação comercial, as regras do contrato metafórico de interação moral têm 

de ser estabelecidas de modo que cada um seja informado acerca das 

consequências de suas ações. O foco deste cenário mais geral está nas questões 

sobre valor, consentimento e validade do contrato, que podem resultar na realização 

de outro cenário mais específico, como Reciprocidade ou Retaliação, que são 

perpassados, regulados e validados pela Justiça.  

                                            
60

 […] concerns the equitable distribution of things of value (either positive or negative values) according to some 
accepted standard. 
61

 Disponível em <http://www.bibliaonline. com.br/tnv/rm/2/6+>. Acesso em 12.ago.2012. 
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Percebemos ainda que, neste cenário, não lidamos ainda com ações 

realizadas, mas potenciais.  

Reciprocidade 

 

Como cenário de troca de ações positivas, a Reciprocidade pode ser 

considerada o ideal da interação moral: a promoção do bem-estar de ambos os 

indivíduos envolvidos. 

A lógica econômica que subjaz a esse cenário é: “por receber algo bom, B 

paga a A dando-lhe algo bom (do mesmo valor)”62 (JOHNSON, 1993, p.47, ênfase 

no original). Dada a equivalência das ações, o débito moral de B é quitado e ambas 

as partes têm seu bem-estar aumentado (cf. exemplo 9 e sua análise no parágrafo 

seguinte). 

A Reciprocidade nos permite ver o benfeitor inicial como um credor e o 

beneficiário como um devedor até que o balanço moral seja restabelecido. 

 

Retaliação 

 

Oposto diametral da Reciprocidade, a Retaliação prevê a punição impelida ao 

sujeito por uma má ação prévia praticada por ele. 

À ação imoral é atribuído um valor negativo que deve ser balanceado com 

algo de valor também negativo impelido ao sujeito. Nas palavras de Lakoff e 

Johnson: 

Suponha que eu tenha feito algo para prejudicar você. Então, de 
acordo com BEM-ESTAR [MORALIDADE] É RIQUEZA, dei-lhe algo de valor 
negativo. Você me deve algo de valor igual (negativo). Pela metáfora 
da ARITMÉTICA MORAL, dar algo negativo é equivalente a tomar algo 
positivo. Ao prejudicar você, eu dei-lhe algo de valor negativo (dano) 
e, correspondentemente, tomei algo de valor positivo (bem-estar) de 

você 
63

 (1999, p.294). 
 

Desse modo, e inversamente à Reciprocidade, o participante que 

desencadeia a interação é apresentado como um devedor cujo débito deve ser 

quitado “na mesma moeda”: algo de valor negativo deve lhe ser dado (por exemplo, 

                                            
62

 B pays A for getting something good by giving something good (of equal price). 
63

 Suppose I do something to harm you. Then, by Well-Being Is Wealth, I have given you something of negative 
value. You owe me something of equal (negative) value. By the metaphor of Moral Arithmetic, giving something 
negative is equivalent to taking something positive. By harming you, I have given something of negative value 
(harm) to you and correspondingly taken something of positive value (well-being) from you. 
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um dano equivalente, como no exemplo 17: “Você vai me pagar pela sua traição!”) 

ou algo de valor positivo deve lhe ser tomado (como a vida, no exemplo 14: “[...] 

pagou com sua vida pela audácia de escrever sobre a máfia local”). 

Há espaço para escolhas na iminência deste cenário, que Lakoff e Johnson 

denominaram “MORALIDADE DA BONDADE ABSOLUTA” e “MORALIDADE DA RETALIAÇÃO”64 

(1999, p.294), que os autores exemplificam nos seguintes termos: 

“nos debates acerca da pena de morte, os oponentes classificam a 
bondade absoluta acima da retaliação, insistindo que o mal nunca 
deve ser devolvido. Os que aprovam a pena de morte tipicamente 
dão prioridade à retaliação: uma vida por uma vida”

65
 (294-295). 

 

Entretanto, para que esse cenário seja concretizado, é necessário que o dano 

seja realmente causado ao desencadeador da interação. 

 

Restituição 

 

Como cenário relacionado à Retaliação, a Restituição também envolve uma 

ação inicial negativa. Entretanto, o foco deste cenário é o restabelecimento do bem-

estar da vítima (ver exemplo 18). É provável que, muitas vezes, essa compensação 

acarrete a diminuição do bem-estar do malfeitor, mas, ao contrário do cenário de 

Retaliação, isso não é um fim em si. 

Lakoff e Johnson admitem que “obviamente, em muitos casos a restituição 

total é impossível, mas a restituição parcial pode ser possível”66 (1999, p.295). 

Porém, é importante ressaltar que, além de quitar o débito moral do malfeitor, a 

Restituição não exige, como a Retaliação, que a vítima pratique uma má ação que 

poderia colocá-la na mesma posição reprovável daquele. 

 

Doação 

 

Neste cenário, o pagamento metafórico ocorre sem uma ação 

desencadeadora ou consecutiva explícita. Ou seja, apenas o aumento do bem-estar 

                                            
64

 Respectivamente: Morality of Absolute Goodness e Morality of Retribution. 
65

 in debates over the death penalty, opponents rank absolute goodness over retribution, insisting that evil should 
never be returned. Those who approve of the death penalty typically give priority to retribution: a life for a life. 
66

 Of course, in many cases, full restitution is impossible, but partial restitution may be possible. 
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do beneficiário é apresentado sem evidências da interação como troca. A Doação 

poder ocorrer como um fragmento do cenário maior e bidirecional da Reciprocidade. 

Na verdade, a expectativa de reciprocidade pode, como veremos abaixo, ser a 

motivação da doação67.  

Encontramos evidências da Doação em ambos os períodos examinados em 

nosso corpus em citações como a extraída do Northern Homily Cycle que 

transcrevemos abaixo: 

 

(20) Be this tale may we seen wel / That God is be the hundrid del / Bettere 
payd of that fayrnes / That in a mannes soule is, / Whan he is out of dedli 
synne, Than of al this worldis wynne. 
[Com essa história vemos bem que Deus fica cem vezes mais satisfeito 
com a beleza que está na alma do homem, quando está livre de pecado 
mortal, do que com todos os prazeres do mundo.] 

 

O termo ressaltado em negrito corresponde à forma do particípio medieval do 

verbo paien (pagar, cp. inglês atual: pay, paid). A presença da METÁFORA DA 

CONTABILIDADE MORAL torna-se muito mais clara a partir de uma tradução mais literal 

do trecho sublinhado: “Deus é cem vezes mais bem pago pela beleza que está na 

alma do homem”.  

Nesse caso, a boa ação praticada, nomeadamente, agradar a Deus, não é 

nem desencadeada nem resultante de outra boa ação, o que nos permitiria 

classificá-la como início ou resposta em uma interação de Reciprocidade. Embora 

seja óbvia a sua finalidade de obter recompensa divina, esta não é expressa no 

texto e não participa de um esquema de troca imediata. 

A Doação é um cenário cujas ocorrências são de difícil identificação: a 

presença de uma contraparte na interação moral invalidaria a classificação da 

ocorrência e, por isso, muitas vezes, buscas minuciosas tiveram de ser feitas em 

longos trechos dos textos.  

Uma evidência de que este cenário é histórica e culturalmente bem situado é 

o estranhamento causado ao lermos a tradução com o verbo pagar nas citações 

analisadas nas seções 5.2 e 5.4. 

                                            
67

 Esse cenário foi nomeado, primeiramente, Caridade (JOHNSON, 1993) e, mais tarde, Altruísmo (LAKOFF; 

JOHNSON, 1999). Entretanto, como esses termos evocam a noção de que a boa ação pode ser desinteressada, 
preferimos renomeá-lo Doação que, além de mais intuitivo no contexto da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, é 

mais neutro em relação à motivação da ação. 
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No próximo capítulo (4), discorreremos acerca dos dois domínios de 

conhecimento envolvidos na METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL – economia e 

moralidade – na Inglaterra medieval, contexto de produção dos textos examinados. 
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3. COMÉRCIO E MORALIDADE CRISTÃ NA INGLATERRA 

MEDIEVAL 

 

 

A história da Inglaterra medieval é um desafio para quem se propõe a 

investigar a evolução do pensamento metafórico. Sob domínio sucessivo de diversos 

povos, ocorreram mudanças que, de certo modo, nos impõem, em relação à língua e 

à cultura, uma percepção mais de rupturas do que de continuidade.  

Os povos que dominaram a Inglaterra durante a Idade Média – bretões, 

romanos, germânicos e normandos – possuíam modos de organização e línguas 

diferentes e, como consequência, alguns aspectos das práticas comerciais e 

religiosas foram modificados consideravelmente (BLAKE, 2006; BLAIR, 2005; 

BOLTON, 2012; HOGG, 1992 [2005]).  

Neste capítulo, discorreremos acerca dos domínios de conhecimento 

envolvidos na METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, nomeadamente, TRANSAÇÕES 

COMERCIAIS e MORALIDADE.  

A primeira seção trata de aspectos do comércio medieval, em especial, o 

modo de valoração dos objetos, a validação da troca e o uso do dinheiro. Esses 

foram considerados os aspectos mais relevantes por seu papel na estruturação da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL. Mundaças nesses aspectos podem acarretar 

mudanças na realização da metáfora. Assim sendo, detalhes extremamente 

específicos (como locais de comércio ou o poder de compra das moedas) foram 

deliberadamente desconsiderados por não fazerem parte do mapeamento 

esquematizado por Johnson (1996, p.54), reproduzido em 2.1. 

A seção seguinte descreve a prática religiosa da pregação, seu contexto de 

produção e seus temas na Inglaterra medieval. Maior atenção foi dedicada aos tipos 

de comportamento e de atitudes sancionados e recomendados pela Igreja.  

 

 

3.1. Domínio-fonte: TRANSAÇÕES COMERCIAIS 

 

Esta seção está dividida em duas partes. A primeira trata do pensamento 

econômico medieval. Ênfase foi dada às noções de proporção justa e consentimento 
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e à sua relação com a CONTABILIDADE MORAL. Na segunda parte, descrevemos o uso 

do dinheiro na economia medieval visando a identificar quais de seus aspectos são 

relevantes para a conceptualização metafórica da interação moral. 

 

3.1.1. Valoração das mercadorias e validação da troca 

 

 

Para compreendermos o pensamento comercial da Idade Média, é necessário 

deixarmos de lado a complexidade da ciência da economia, desenvolvida desde o 

iluminista Adam Smith, para manter nossa atenção voltada sobre o modelo cultural 

experienciado pelo povo da época. Como mencionamos em 1.3, “os modelos 

culturais [...] frequentemente vão de encontro a nosso conhecimento científico” 

(LAKOFF; TURNER, 1989, p.66). 

As transações comerciais podem ser incluídas em um cenário de Troca em 

que as noções de equivalência, transparência e consentimento têm um papel 

fundamental. A ideia do escambo, por exemplo, que se acredita ter sido a prática 

mais comum durante a Antiguidade (GRAEBER, 2011), exige que os participantes 

avaliem e aceitem a equivalência de suas mercadorias para que a permuta satisfaça 

suas necessidades. 

Farber (2006) nos informa que, “quando autores medievais consideravam 

tópicos que chamaríamos ‘econômicos’, escreviam sobre ética, sobre justiça, sobre 

lei, sobre teologia”68 (p.1). Ou seja, muito do que sabemos acerca da economia 

desse período foi compilado de pequenos trechos de diversas obras sobre ética, 

moral, filosofia, etc. Assim sendo, é justificável que a discussão econômica do 

período tenha orbitado ao redor de conceitos como a proporção justa e o 

consentimento. 

Durante parte da Antiguidade e da Alta Idade Média, a prática comercial era 

frequentemente associada à trapaça, à mentira e à manipulação.  

Contudo, Aristóteles admite, em sua obra Política, que o comércio é uma 

atividade essencial em sua função de prover as necessidades do indivíduo e da 

comunidade. O comércio, nas palavras do filósofo, “surge, em primeiro lugar, de algo 

que está de acordo com a natureza – o fato de que seres humanos têm ou mais ou 

                                            
68

 When medieval authors considered topic we would ‘economic’ they wrote instead about ethics, about justice, 
about law, about theology. 
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menos coisas do que é adequado”69 (ARISTÓTELES apud FARBER, 2006, p.20). 

Duas noções importantes foram herdadas de Aristóteles: de que o dinheiro serviria 

como uma medida do valor dos bens70, que, por si, seriam incomparáveis e de que 

deve ser mantida uma proporção justa para que haja troca.  

Na busca dessa proporção justa, o valor da mercadoria era determinado a 

partir de vários fatores na Idade Média. As diversas circunstâncias envolvidas tanto 

na produção da mercadoria quanto no evento da transação eram levadas em 

consideração. Farber (2006) destaca o trabalho despendido na produção do produto, 

seu transporte, sua utilidade e sua abundância ou escassez. Apesar de a proporção 

justa ser variável e situada episodicamente, o conceito em si é central e constante 

no pensamento medieval. 

Uma condição necessária para a validação da transação comercial é o 

consentimento. Essa condição é melhor percebida em sua ausência, que resulta em 

transações mal sucedidas ou invalidadas.  Como ilustra Crowther (1948 apud Bolton, 

2012, p.19): “se um homem vende71 um terreno por vinte bodes, ele pode 

considerar-se enganado se receber os vinte bodes mais magros e doentes do 

rebanho do comprador”72. Desse modo, a transação pode ser cancelada se o 

vendedor do terreno não consentir em receber esses bodes.  

Essas questões comerciais, quando mapeadas na interação moral, 

determinam tanto o consentimento das partes envolvidas quanto a proporção das 

consequências de suas ações (recompensa ou punição) como parte fundamental do 

contrato tácito que rege o cenário de Justiça, descrito em 2.2. 

 

3.1.2. Uso do dinheiro 

 

 Provavelmente, a partir de situações como a troca do terreno por bodes a 

descrita acima, uma forma de padronização tornou-se necessária. Afinal, 

“imperadores e reis quase sempre se preocupam em estabelecer sistemas 

                                            
69

 Arises in the first place from something that is according to nature – the face that human beings have either 
more or fewer things than what is adequate. 
70

 Essa noção sera retomada em 3.1.2. 
71

 Note-se o estranhamento causado pelo verbo vender em um contexto em que, atualmente, trocar seria mais 

natural. 
72

 if a man sells a piece of land for twenty goats he may consider himself cheated when he receives twenty 
skinniest and most diseased of the purchaser’s flock. 
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uniformes de pesos e medidas ao longo de seus reinados”73 (GRAEBER, 2011, 

p.48).  A solução foi encontrada, segundo Caller e Guerra (2012) e Graeber (2011), 

aproximadamente no final do século VI a.C. com início da cunhagem de moedas na 

Europa. As vantagens desse novo intermediário na troca seriam, nas palavras de 

Bolton: 

[a moeda] pode agir como uma medida comum de valor, como um 
meio de troca e como uma reserva de valor ao mesmo tempo. É 
portável; indestrutível; homogênea, [...]; divisível em subunidades; de 
valor estável; e reconhecíveis, trazendo um símbolo ou símbolos que 
garantiriam sua aceitação por todo o território

74
 (BOLTON, 2012, 

p.19). 
 

Ou seja, com o uso dessa prática, o vendedor de uma mercadoria precisaria 

apenas determinar seu valor, receber o equivalente em moedas e confiar apenas 

que alguém as receberia em troca de outras mercadorias.  

Ao voltarmos nossa atenção para o uso do dinheiro na Inglaterra medieval, 

descobrimos que “todas as evidências disponíveis, numismáticas e escritas, 

certamente sugerem que o pagamento em dinheiro era feito em todos os níveis da 

sociedade no final do século X”75 (BOLTON, 2012, p.104). A intensidade desse uso, 

porém, não deve ser exagerada, pois a quantidade de moedas em circulação era 

limitada. O mercado existia para prover as necessidades locais e a noção de riqueza 

estava ligada à posse de terras, cujo aluguel era, geralmente, pago em serviços 

militares ou físicos (BOLTON, 2012; HUBERMAN, 2011). Bolton esclarece que, no 

século XI,  

moedas tinham que ser usadas para pagar taxas e alguns aluguéis, 
senão todos, e para fazer alguns tipos de compras, mas a maioria da 
população ainda praticava uma economia de subsistência em que o 
escambo era, pelo menos, tão importante quanto transações em 
dinheiro. Se for assim, então o dinheiro pode ter servido mais como 
um padrão de valor do que um meio de troca

76
 (BOLTON, 2012, 

p.134) 

 
Com a escassez de metais no final do primeiro milênio e com o escoamento 

de dinheiro para Roma, devido às Cruzadas, e para a Normandia, após a conquista 

                                            
73

 Emperors and kings are almost always concerned to establish uniform systems of weights and measures 
throughout their kingdoms. 
74

 it can act as a common measure of value, as a medium of exchange and as a store of value, all at one and the 
same time. It is portable; indestructible […]; homogenous; divisible into sub-unities […]; stable in value; and 
cognizable, carrying a symbol or symbols that would guarantee its acceptance throughout a territory. 
75

 All the available evidence, numismatic and written, certainly suggests that money payment were being made at 
all levels in society by the late tenth century. 
76

 Coin had to be used to pay taxes and some if not all rents and to make certain types of purchase, but most of 
the population was still engaged in a subsistence economy where barter was at least as important as cash 
transactions. If it was, then money may well have acted more as a standard of value than as a medium of 
exchange. 
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da Inglaterra em 1066, há uma suspensão no aumento da circulação do dinheiro 

(BOLTON, 2012). O crescimento da monetização da economia somente foi 

retomado em meados do século XIII. Seu ímpeto parece ter sido uma necessidade 

do sistema de tributação e da manutenção de exércitos. É importante ressaltar que, 

a Igreja, como “o mais rico e poderoso proprietário de terras da Idade Média” 

(HUBERMAN, 2011, p.12), também se valia desses benefícios, além dos dízimos e 

das doações (GRAEBER, 2011). 

Primeiramente, os arrendamentos pagos na forma de produtos agrícolas 

sofriam a inconveniência da variação de preços de acordo com a procura e a 

qualidade da colheita. Além disso, muitos desses produtos tinham duração limitada e 

não poderiam ser estocados até seu uso em um momento mais conveniente, o que 

é facilmente viável quando o pagamento é feito em moedas. 

O uso do dinheiro torna-se também mais adequado quando consideramos 

questões logísticas da guerra. Entregar as moedas aos soldados, que, desse modo, 

tornam-se responsáveis por suprir suas próprias necessidades, é mais conveniente 

que empregar quase a mesma quantidade de pessoas e animais para alimentá-los. 

Ademais, o pagamento efetuado pelos militares pode ser convertido novamente em 

tributos em dinheiro para os cofres do senhor (GRAEBER, 2011). 

Desse modo, no final século XIII, a relação entre senhores e servos era 

fundamentada solidamente em pagamentos em dinheiro.  

Quanto à quantidade de moedas em circulação, Bolton nos esclarece que 

“entre 1086 e 1300, a população inglesa mais do que duplicou, de 2-2,5 milhões 

para 5-6 milhões. Ao mesmo tempo, o suprimento de dinheiro cresceu pelo menos 

27 e talvez 40 vezes”77 (BOLTON, 2012, p.174). Isso nos leva a crer que a 

monetização da economia inglesa estaria, então, a caminho da consolidação. 

Entretanto, é importante lembrar, como nos alerta Graeber (2011), que a 

visão padrão do dinheiro na Idade Média é que o dinheiro, em si, não possui valor, 

mas “o fato de que uma moeda de outro não possui um valor intrínseco é [...] o que 

lhe permite ‘reger’, medir e regular o valor de outras coisas”78 (p.298). Graeber 

(2011) chega a afirmar que “mesmo quando economias ‘se revertem ao escambo’, 

como se diz que a Europa fez na Idade Média, elas não abandanam realmente o uso 

                                            
77

 Between 1086 and 1300 the English population more than doubled, from 2-2.5 million to 5-6 million people. In 
that same time the money supply rose at least twenty-seven and perhaps as many as forty times 
78

 the fact that a gold coin had no intrinsic value is […] what allows it to ‘govern’, measure and regulate the value 
of other things. 
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do dinheiro. Abandonam apenas o uso de espécie”79 (p.45). Caso essas asserções 

estejam corretas, podemos chegar a duas conclusões: 

(1) é provável que o dinheiro tenha sido usado mais frequentemente como uma 

medida fixa de valor, que como objeto de troca, e 

(2) em consequência de (1), sua presença física teria sido, muitas vezes, 

desnecessária para a prática comercial do dia a dia, cuja intensidade real é 

subestimada devido a baixas evidências do uso de moedas. 

Ao relacionarmos essas questões do uso do dinheiro com a estruturação da 

CONTABILIDADE MORAL, devemos manter em mente o Princípio da Invariância, 

apresentado em 1.3. Através desse princípio, sabemos que a estrutura inerente do 

domínio-alvo limita as possibilidades de mapeamento. Assim, se, no domínio-alvo 

MORALIDADE o evento desencadeador e a reação ocorrem, muito frequentemente, 

sem a necessidade de um intermediário, é possível que o dinheiro, como 

intermediário da troca, tenha tido pouca ou nenhuma influência sobre a METÁFORA 

DA CONTABILIDADE MORAL. 

De qualquer modo, acreditamos que a influência do uso metafórico do 

conceito dinheiro pode estar mais relacionada às noções de valoração padronizada 

e estabilidade. A tendência atual de ver o dinheiro como medida de riqueza 

frequentemente nos leva a reconhecer a riqueza apenas em termos de dinheiro, 

como percebemos no esquema do mapeamento dos conceitos na CONTABILIDADE 

MORAL de Johnson (1996, p.54), que reproduzimos em 2.180. 

 

3.2. Instrução moral 

 

 

Nesta seção, discorreremos sobre as bases do domínio-alvo MORALIDADE em 

um de seus meios de expressão na Idade Média inglesa: os textos de instrução 

religiosa. Dedicamo-nos à evolução tanto da produção dos textos monásticos quanto 

do pensamento moral cristão no período.  

                                            
79

 Even when economies “revert to barter,” as Europe was said to do in the Middle Ages, they don’t actually 
abandon the use of money. They just abandon the use of cash. 
80

 Ironicamente, a primeira versão desse esquema (em JOHNSON, 1993, p.45) menciona as alternativas 
dinheiro/mercadorias, desprezada na versão posterior. 



49 
 

  Segundo Baker (2007), o domínio romano-cristão sobre a Britannia se 

encerra no ano 410 D.C. com o retorno de suas últimas tropas à capital do Império 

para auxiliar no combate às frequentes invasões bárbaras. Os povos germânicos, 

que “assemelhavam-se mais com seus parentes pagãos escandinavos do que seus 

vizinhos cristãos francos”81 (BLAIR, 2005, p.8), conquistaram, então, o território e 

impuseram sua cultura e religião sobre a minoria cristã britânica. 

Consolidada no final do século VI, a conversão82 da Inglaterra anglo-saxã ao 

cristianismo teve início, cerca de cem anos antes, com a missão incumbida ao 

monge beneditino Agostinho pelo papa Gregório. Na prática, essa missão consistiu, 

principalmente, na conversão dos reis anglo-saxões83 e, por conseguinte, de seus 

súditos. Simultaneamente, os missionários buscaram não somente a eliminação das 

práticas pagãs e reutilização de seus templos, como também a reorganização das 

dioceses e a doutrinação do clero. Stenton (1971) e Blair (2005) consideram mais 

um processo de reconexão com o cristianismo e com Império do que uma 

conversão propriamente dita. 

Nos primeiros séculos do período anglo-saxão, o latim era a língua escrita 

predominante. Contudo iniciou-se, já no século VI, o que viria a ser um extenso 

volume de literatura em vernáculo. Esse fato torna-se ainda mais surpreendente 

quando constatamos que “relativamente pouco estava sendo escrito na maioria das 

outras línguas da Europa Ocidental”84 (BAKER, 2007, p.2).  

Muitos dos textos produzidos, porém, faziam parte de um extenso programa 

de tradução de obras latinas introduzido por Alfred, rei de Wessex85 de 871 a 899. 

Hogg (1992 [2005]) admite ser “difícil dizer se essas traduções foram feitas por 

causa da ignorância geral do latim ou por orgulho do vernáculo”86 (p.12), visto que 

Alfred parece fazer referência a ambas as possibilidades. É importante notar que, 

nesse período, Bede, monge inglês de intensa atividade como tradutor e reformador 

                                            
81

 resembled their pagan Scandinavian relatives more than their Christian Frankish neighbours. 
82

 Embora a Britannia, como província romana, tenha sido oficialmente cristã. Na prática, o paganismo celta era, 

segundo Blair (2005), a prática predominante. 
83

 Deve-se ter em mente que a unificação dos sete reinos (heptarquia) que compunham da Inglaterra somente 
ocorreu no século X (CAMPBELL, 1991; BLAIR, 2005; STENTON, 1971). 
84

 relatively little was being written in most of the other languages of Western Europe 
85

 Um dos reinos que formavam a heptarquia anglo-saxã. 
86

 difficult to tell whether these translations were made because of the general ignorance of Latin or pride in the 
vernacular language 
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da Igreja, “estimulou o clero a ensinar os rudimentos da doutrina cristã em inglês”87 

(TOON, 1992 [2005], p.416, ênfase nossa).  

A criação de textos em vernáculo tomou um novo impulso no século X, 

quando uma reforma monástica exigiu mais material tanto para a padronização da 

pregação quanto para educação dos laicos. Como nos informa Blake (2006), “a 

maior parte – mas, de modo algum, a totalidade – da prosa em inglês antigo [...] foi 

dominada por dois autores, Ælfric e Wulfstan”88 (p.501). Ælfric, abade de Eynsham, 

produziu 80 textos distribuídos igualmente pelos dois volumes de Catholic Homilies 

nas últimas décadas do século X (IRVINE, 2006). Wulfstan, embora um homiliasta 

menos prolífico, é frequentemente reconhecido por seu programa de reforma moral, 

pela sua eloquência e riqueza de linguagem e pela forte influência da retórica 

clássica em seus textos do final do século X e início do XI (BAKER, 2007).  

Se Bede exorta seus contemporâneos a “ensinar os rudimentos da doutrina 

cristã”, a situação parece não ter se alterado muito no período de Ælfric e Wulfstan. 

O que, à primeira vista, aparenta ser apenas um cenário de estagnação tem suas 

raízes dentro e fora da Igreja. Além do despreparo do clero, veementemente 

combatido por Wulfstan, as invasões vikings a partir de meados do século IX 

resultaram na destruição dos mosteiros e na interrupção da vida religiosa (BLAIR, 

2005). É compreensível, então, que essa retomada de fundamentos básicos da fé 

cristã fosse tida como necessária.  

Dos temas voltados para o povo, Blair (2005) destaca a natureza divina de 

Cristo, a autoridade da Igreja e o terror do dia do Juízo Final. Desses temas 

podemos abstrair as noções de obediência na vida presente e de retribuição na 

futura. Porém, em que consistia o modo de vida ideal parece ter sido uma questão 

sem resposta no período. Blair (2005) resume o conteúdo produzido nesse período 

nas seguintes palavras: 

há muita reciclagem de declarações prescritivas anteriores sobre a 
organização da igreja e sobre observâncias seculares [... Além disso,] 
os princípios são inteiramente programáticos: estimulam uma reforma 
nos costumes, mas carecem quaisquer mecanismos sérios para pô-
los em prática

89
 (p.490). 

 

                                            
87

 urged the clergy to teach the rudiments of Christian doctrine in English 
88

 The bulk, but by no means all, of Old English prose […] was dominated by two writers, Ælfric and Wulfstan. 
89

 there is much recycling of earlier prescriptive statements on church organization and lay observances [...] the 
principles are entirely programmatic: they urge a reformation of manners, but lack any serious mechanisms for 
putting them into practice 
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Iniciada, como vimos anteriormente, no século VI, a produção em vernáculo 

foi somente interrompida em meados do século XI, quando o uso do latim foi 

reintroduzido com a Conquista Normanda. Hogg (1992 [2005]) nos oferece uma 

visão geral desse período nos seguintes termos: 

Embora a situação linguística geral tenha mudado lentamente em 
resposta às influencias normandas, a Conquista Normanda provocou 
uma mudança muito mais drástica na vida eclesiástica. William 
rapidamente substituiu os bispos ingleses por normandos, o que teve 
um efeito marcante na língua padrão. Os mosteiros não podiam mais 
agir como protetores da língua escrita […] nem, nas comunidades 
Anglo-Normandas, havia a mesma necessidade de textos em inglês. 
O latim foi adotado como a língua para toda a escrita séria [...]”

90
 

(p.14, ênfase nossa). 
 

Os termos “toda escrita séria”, grifados acima, devem ser interpretados com 

cuidado, pois, como Blake nos adverte acerca da situação da escrita da Inglaterra 

nesse período, “o latim permaneceu como a língua da religião [...] durante todo o 

período do inglês médio e o inglês era usado apenas com propósitos religiosos 

específicos”91 (2006, p.5). Segundo Boggel, “a instrução religiosa era o único dos 

poucos domínios que, mesmo apos a Conquista Normanda, dependia do vernáculo 

como língua escrita”92 (2009, p.76). Ainda assim, há poucas evidências de produção 

original no período, uma vez que “a maioria dos textos escritos no final do século XI 

e [durante] o XII foram cópias de obras anglo-saxãs anteriores”93 (IRVINE, 2006, 

p.55) 

Os séculos XII, XIII e XIV viram diversas controvérsias surgirem no seio da 

Igreja Católica. Uma virada importante ocorreu quando o interesse voltou-se para as 

formas ideais de vida no mundo com base nos exemplos de Cristo e seus apóstolos 

no Novo Testamento (BOGGEL, 2009).  

O principal ponto de debate teve como gatilho o surgimento das ordens 

mendicantes dos Franciscanos e dos Dominicanos. Ambas as ordens pregavam um 

estilo de vida que “combinasse pobreza evangélica, amor caritativo e proselitismo” 

(BOLTON, 1983, p.78). Por um lado, esses ideais despertaram um renovado 

                                            
90

 Although the general linguistic situation changed only slowly in response to Norman influences, the Norman 
Conquest created a much more drastic change in ecclesiastical life. William very swiftly replaced English bishops 
by Norman ones, and this had a marked effect on the standard language. Monasteries could no longer act as the 
upholders of the Schriftsprache, […] nor, in Anglo-Norman communities, was there the same perceived need for 

English texts. Latin was adopted as the language for all serious writing 
91

 Latin remained the language of religion […] through the whole of the Middle English period, and English was 
used only for specific religious purposes 
92

 religious instruction was the one of the few domains which, even after the Norman conquest, relied on the 
vernacular as written language 
93

 the majority of the texts which were written down in the late eleventh and twelfth centuries were copies of 
earlier Old English works 
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sentimento de caridade, realizada por meio da esmola ou da doação voluntária. Por 

outro, levantavam dúvidas sobre a harmonia entre Cristianismo e propriedade 

privada.  

Somadas à polêmica da pobreza apostólica, a transubstanciação, o 

nascimento virginal de Jesus e a supremacia da Igreja sobre o Estado foram 

conceitos também questionados no período. A resposta veio em 1215, na forma de 

um regulamento emitido pelo Quarto Concílio Laterano que proibiu a criação de 

novas ordens, estabeleceu um programa de instrução tanto do clero quanto do povo 

e determinou a obrigatoriedade da confissão e da comunhão anuais. A necessidade 

da consequente retomada da prática pregatória é explicada por Boggel (2009) nos 

seguintes termos:  

Como a confissão tinha de ser baseada em conhecimento solido do 
conceito de pecado, ensinar doutrinas básicas da Igreja, questões de 
fé, textos-chave e obrigações morais ao povo tornaram-se uma 
necessidade urgente

94
 (p.66). 

 

Como consequência desses eventos, foi concedido aos frades mendicantes, 

pelo papa Bonifácio VIII, em 1300, o direito de pregar e ouvir confissões (PANTIN, 

1955 [2010]).  

Nesse contexto, é compilada, no início do século XIV uma coleção de 

homilias em verso que veio, mais tarde, a ser conhecida como Northern Homily 

Cycle. Essa coleção inovadora fornece um texto para cada um dos 52 domingos do 

ano, cujos temas seguem o calendário das festividades cristãs (THOMPSON, 2008). 

Algumas décadas mais tarde, Wycliffe, filósofo e professor da Universidade de 

Oxford fornece uma extensa produção de sermões em prosa. Embora nunca 

ordenado, sua preocupação com a doutrinação do povo pode ser inferida do seu 

trabalho em coordenar a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Para 

Wycliffe, “a palavra da Bíblia era o teste pelo qual todos os assuntos de fé, rituais e 

administração da Igreja devem ser julgados; e ele era especialmente desejoso que 

os leigos a lessem em sua própria língua”95 (SISAM; TOLKIEN, 1921 [2005], p.116).  

Tanto os sermões de Wycliff quanto os textos do Northern Homily Cycle estão 

estruturados em sequências semelhantes: ambas as coleções iniciam com uma 

                                            
94

Because confession had to be based on sound knowledge of the concept of sin, teaching basic Church 
doctrines, questions of belief, key texts and moral obligations to the laity became an urgent necessity.  
95

 the word of the Bible was the test by which all matters of belief, ritual, and Church government must be tried; 
and he was particularly anxious […] that laymen should read it in their own language 
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citação de um versículo da bíblia em latim, seguida de paráfrases e explicações em 

inglês e de vários exemplos que confirmam e ilustram o tema do dia (THOMPSON, 

2008). Esses modelos estão de acordo com o desejo dos cristãos da época de se 

espelharem na vida de Cristo. 

O que constatamos, então, é que a característica predominante do sistema 

moral cristão no período anglo-saxão é sua dependência das noções de obediência 

e retribuição. Para uma igreja hierarquizada e coerciva em renascimento, garantir a 

obediência dos fiéis é uma necessidade, de certa forma, óbvia. A insistência nos 

modos de retribuição divina, por sua vez, tem uma função reguladora forte: a 

esperança da recompensa e o medo da punição servem como motivação para o 

comportamento esperado.  

A mudança ocorrida na Baixa Idade Média também deixou sua marca no 

discurso didático da Igreja. A busca por um modo de vida cristã ideal baseada nos 

exemplos dos apóstolos de Jesus trouxe para os sermões uma função de instrução 

prática, ausente nos períodos anteriores. Sob forte influência das ordens 

mendicantes, a pobreza apostólica e, em especial, a caridade tornaram-se os 

tópicos frequentes na pregação. 

Acreditamos que mudanças situadas nas manifestações discursivas da 

CONTABILIDADE MORAL possam explicadas a partir dessas mudanças na prática da 

pregação, com a finalidade de incutir nos fiéis valores e comportamentos 

condizentes com as crenças e propóstos dos períodos. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 

A pesquisa linguística de natureza histórica tem de, necessariamente, se valer 

de textos escritos para análise e abstração de padrões de uso, uma vez que “não se 

pode depender da introspecção e da competência do falante nativo no estudo da 

linguagem de séculos e milênios anteriores”96 (RISSANEN, 2008, p.53). Um 

problema inerente aos estudos históricos é a escassez de material e muitas falhas 

na continuidade da produção textual em diversos períodos (CURZAN; PALMER, 

2006).  

Com isso em mente, alguns centros de pesquisa têm disponibilizado coleções 

de textos, geralmente em inglês, como o Penn-Helsinki Corpus of Middle English97 e 

o Dictionary of Old English Corpus98.  

O conjunto de textos coletados para investigação é chamado corpus (plural, 

corpora). Charteris-Black, um dos precursores dos estudos da metáfora em uso na 

linguagem, comenta a importância dos corpora da seguinte forma: 

 
Um corpus é um conjunto volumoso de textos que surgem do uso 
natural da língua; em um contexto linguístico, [corpus] está em 
contraste com outros tipos de textos que foram inventados 
especificamente ilustrarem uma questão sobre a linguagem. A noção 
de linguagem atestada é muito importante na linguística de corpus e 
indica que os dados não são inventados para exemplificar o modelo, 
mas que o modelo emerge de exemplos de linguagem numerosos e 
representativos.

99
 (CHARTERIS-BLACK, 2004, p.31). 

 

Como nosso interesse recai no uso da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL 

no contexto situado histórica e culturalmente na Inglaterra medieval, foi necessária a 

elaboração de um corpus especializado que disponibilizasse conteúdo para 

investigação das questões levantadas neste trabalho. 

                                            
96

 introspection and native-speaker competence cannot be relied on in the study of the language of previous 
centuries and millennia. 
97

 < http://www.ling.upenn.edu/histcorpora/> 
98

 < http://www.doe.utoronto.ca/pages/pub/web-corpus.html> 
99

 A corpus is any large collection of texts that arise from natural language use; in a linguistic context, it is in 
contrast to other types of text that were invented specifically for illustrating a point about language. The notion of 
attested language is very important in corpus linguistics and implies that data are not invented to for the benefit of 
a model but rather that the model emerges from large and representative samples of language. (CHARTERIS-
BLACK, 2004, p.31) 
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Neste capítulo, apresentaremos as decisões metodológicas seguidas no que 

concerne a elaboração do corpus, a seleção dos itens lexicais e a identificação dos 

termos e cenários usados metaforicamente nos textos. 

 

4.1. Constituição do Corpus  

 

A natureza histórica deste estudo determinou que a pesquisa fosse efetuada 

em textos escritos. A decisão pelos sermões e homilias foi motivada por sua função 

ético-didática no ritual cristão, “através da qual a Igreja presta um ensinamento ao 

mesmo tempo dogmático e prático” (MAINGUENEAU, 2008, p.205). Acreditamos, 

por isso, ser esse o contexto discursivo mais propício para ocorrências de metáforas 

de moralidade.  

Alguns critérios foram seguidos na escolha dos textos em si. O principal foi a 

data de sua produção. Os textos deveriam ter sido produzidos – ou, pelo menos, 

publicados – durante o final do período anglo-saxão (entre 966 e 1066), que 

corresponde, aproximadamente ao final da Alta Idade Média, e durante o século XIV, 

na Baixa Idade Média, em que a economia da Inglaterra já se valia do dinheiro como 

principal meio de troca (BOLTON, 2012; GRAEBER, 2011). A proeminência de 

Ælfric, Wulfstan e Wycliffe como pregadores (ver 3.2.1) e do Northern Homily Cicle 

(doravante, NHC) determinaram quais obras seriam selecionadas. Os textos foram 

obtidos das seguintes fontes: 

 Ælfric (final do século X): The Dictionary of Old English Corpus in Electronic 
Form (CD-ROM). 
 

 Wulfstan (início do século XI): The Dictionary of Old English Corpus in 
Electronic Form (CD-ROM). 

 

 NHC (século XIV): TEAMS Middle English Texts Series (<http://www.lib. 
rochester.edu/camelot/teams/tmsmenu.htm>).  
 

 Wycliffe (século XIV): Corpus of Middle English Prose and Verse (<http://quod. 
lib.umich.edu/c/cme/browse.html>). 

Seguindo as instruções contidas no CD-ROM, identificamos os textos de 

Ælfric como correspondentes aos arquivos seg05.html e seg06.html. Os de Wulfstan, 

ao seg21.html. Os textos foram copiados, colados em arquivos do Microsoft Word 

2010 e salvos com o nome do autor. O arquivo Ælfric.docx continha, originalmente, 
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107.774 palavras, enquanto o de Wulfstan, 41.814, totalizando 149.558 palavras. 

Decidimos que o corte em 100.000 palavras seria suficiente para garantir a 

representatividade no período. Assim, para mantermos certo equilíbrio entre os 

autores, removemos 49.558 palavras de Ælfric, que passou a contribuir com 58.186 

palavras. Os arquivos apresentavam os caracteres anglo-saxões æ, þ e ð no 

formato &ae; , &t; e &d; , respectivamente. Para facilitar a leitura, esses símbolos 

foram substituídos pelas letras originais.  

Os textos desses dois autores representam a subdivisão anglo-saxã do 

corpus (doravante, subcorpus AS). 

O NHC consiste, em sua totalidade, de 59 homilias. Contudo, apenas 23, 

além do prólogo, estão disponíveis na edição online do website TEAMS100 e essas 

foram copiadas diretamente para o arquivo NHC.docx. Seu total de palavras é de 

49.328. Embora o NHC seja a única coleção de textos em verso no corpus, esse fato 

foi desconsiderado uma vez que nosso interesse recai sobre a identificação e a 

análise das marcas linguísticas da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL, 

independentemente de seu valor estético ou de sua elaboração artística. Em outras 

palavras, visto que nem o propósito nem o público-alvo do NHC diferem, em linhas 

gerais, dos das outras obras, sua estruturação textual é irrelevante para o objetivo 

desta pesquisa. 

Os sermões de Wycliffe, por sua vez, foram copiados diretamente do website 

do Corpus of Middle English Prose and Verse para o arquivo Wycliffe.docx. A 

inconveniência de se obter textos desse website é que as obras são escaneadas de 

livros e, por isso, muitas vezes, as notas de rodapé das páginas são incluídas. 

Felizmente, todas aparecem no formato .*[ (texto da nota)], o que facilita sua 

identificação e remoção. O arquivo original continha cerca de 170.000 palavras de 

texto e de notas, das quais 100.000 foram removidas. Após a remoção manual das 

notas, novo corte foi efetuado, visando ao equilíbrio com o NHC e o total de 100.000 

palavras para o período, o que reduziu o texto a 50.672 palavras. 

O NHC e os sermões de Wycliffe formam o subcorpus inglês médio 

(doravante, subcorpus IM). 

A versão final do corpus pode ser esquematizada de acordo com a seguinte 

figura: 

                                            
100

 Não foram incluídas na edição online as homilias 17, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 58 e os intervalos de 7 a 10, 
de 21 a 24, de 26 a 31 e de 34 a 45. 
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Ælfric 58.186 NHC 49.328

Wulfstan 41.814 Wycliffe 50.672

SUBTOTAL: 100.000 SUBTOTAL: 100.000

TOTAL DE PALAVRAS NO CORPUS: 200.000

SUBCORPUS AS SUBCORPUS IM

 
FIG. 4.1: Distribuição do total de palavras pelos subcorpora. 

 

4.2. Seleção dos itens lexicais 

 

4.2.1. Em Anglo-Saxão 

 

Para encontrarmos possíveis traduções de pagar em AS, foi utilizada a 

versão online do Historical Thesaurus of English101. No menu de buscas da página 

inicial (Search Menu), foi escolhida a opção Dates, que permite algumas formas de 

busca detalhadas para os termos. A busca pode ser feita apenas no período do AS, 

ou pela primeira ou última ocorrência de um termo, por seu uso em determinado 

período ou por uso ainda corrente. Escolhemos a opção para AS (no original: OE, 

Old English). A página seguinte oferece um menu de tópicos em que encontramos a 

opção Pagamento – Cobrança (Payment – Charge). A próxima página lista todo o 

vocabulário relacionado ao tópico – 128 entradas – com informações sobre a 

entrada geral (heading), entrada específica (subheading), o termo (word), sua classe 

gramatical e o período. A coleta manual dos verbos específicos para pagamentos 

(os verbos de cobrança foram ignorados) resultou na seguinte lista: 

(ge)cnawan (ge)sceotan beodan gield giefan scyttan

(ge)gieldan (ge)sellan betæcan ofmanian toliþian

(ge)healdan agiefan foregesellan ongieldan tolysan

(ge)leanian agieldan forþsyllan recenian tyllan  
FIG. 4.2: Candidatos a verbo pagar. 

 

A consulta ao A Concise Anglo-Saxon Dictionary (HALL, 1960 [2000], 

doravante, ASD) e à versão online do Dictionary of Old English102 (doravante, DOE) 

                                            
101

 < http://libra.englang.arts.gla.ac.uk/historicalthesaurus/> 
102

 <http://www.doe.utoronto.ca/> 
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indicou que alguns desses verbos103 eram usados com o sentido de pagar apenas 

contextualmente e pudemos determinar que são: 

 extremamente gerais para transferência de posse: agiefan – dar; betæcan – 
entregar; giefan - dar; sellan – dar; 
 

 extremamente restritos no tipo de pagamento: tyllan – pagar pedágio; 
ofmanian – cobrar imposto; 
 

 vagamente relacionados à transações comerciais: cnawan – conhecer, 
reconhecer; healdan – manter, guardar; sceotan – lançar, arremessar; beodan 
– esperar por; scyttan – lançar, arremessar; 
 

Após a exclusão desses itens, passamos a uma nova lista com apenas quatro 

candidatos: (ge)gieldan, (ge)leanian, agieldan e ongieldan. 

 

Gieldan104 é apresentado tanto pelo ASD quanto pelo DOE como o verbo 

utilizado com o sentido de pagar, encontrado em citações como: 

 

(1) Ac eft forþon þe he nolde forgifan his efnþeowan þæt gafol, þe sceolde him gyldan 
hundteontig peninga (B9.5.6)

105
 

[Mas se, depois disso, ele ainda não quiser entregar o tributo cobrado anteriormente, que ele 
seja obrigado e pagar 100 pence.] 
 

(2) gif aðor oððe mæg oððe fræmde þa rade forsace, gylde þam cingce CXX scyllinga. 
(B14.30.2) 
[se um parente ou estranho que passar a cavalo se recusar, pague ao rei 120 xelins.]  

 

Nos exemplos, a forma gyldan e gylde são, respectivamente, grafias variantes 

de gieldan e gielde. Baker (2007, p.162) nos informa que a alternância gráfica de ie 

~ i/y é tardia, porém difundida, ainda sendo possível uma quarta variante (~ e) na 

região de Kent. Outras formas atestadas do infinitivo do verbo gieldan são: geldan, 

gildan, gyldan. O DOE nos remete ainda a outras formas, cujo prefixo não parece 

alterar o significado básico em colocações com termos de dinheiro106: 

 ageldan: Scilling agelde [que ele pague um xelim] 

 forgildan: and forgeald him mid twam pundum [e paguei-lhe/pagou-lhe duas 
libras] 

                                            
103

 Não há no ASD nem no DOE verbetes para foregesellen nem para toliþian. 
104

 O prefixo ge-, como em gegieldan e gecnawan, não afeta nem a semântica nem a sintaxe dos verbos 
(BAKER, 2007). 
105

 As indicações entre parênteses referem-se aos textos que compõem o corpus online do DOE, disponível em 
<http://www.doe.utoronto.ca/st/index.html> Acesso em 02.ago.2012. 
106

 As citações cujas fontes não estão indicadas foram retiradas dos verbetes correspondentes no BT. 

http://www.doe.utoronto.ca/st/index.html
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 gegyldan: Gegylde he an pund [que ele pague uma libra] 

O próximo item, leanian, é definido pelo ASD como reward, recompense, pay 

(=recompensar, pagar), mas sem informações sobre o tipo de benefício, que poderia 

não ser pecuniário. Ao contrário das formas do particípio e dos passados do 

indicativo e do subjuntivo de gieldan, cujo radical sofre posteriorização das vogais, 

todas as formas de leanian mantêm o radical lean-, ao qual as desinências de modo, 

tempo e pessoa são acrescentadas. Foi efetuada uma busca pelas formas de 

leanian no corpus online completo do DOE para podermos determinar se esse verbo 

poderia ter, como complementos, scilling/ scylling (=xelim), pening/penning/pennig/ 

penig (=penny, centavo), gield/geld/gild/gyld (=dinheiro) ou mynet/mynit/mynyt 

(=moeda, dinheiro). Por meio da função Proximity Search107 da ferramenta de busca 

no corpus, solicitamos a busca de palavras que iniciam com lean* com a 

proximidade, no texto, de até 120 caracteres. Como nenhuma combinação foi 

encontrada no corpus, decidimos por exclui-lo. 

O último candidato, forþsyllan (=pagar adiantado), nos pareceu, inicialmente, 

pouco plausível no contexto da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL. Se, no domínio 

econômico, é possível pagarmos adiantando por um bem, essa realidade torna-se 

menos provável no domínio moral: é discutível se um texto religioso indicasse ser 

moralmente recomendável que se sofra a retaliação por um erro antes de cometê-lo. 

Ainda assim, uma busca por ocorrências foi feita no DOE, o que resultou na única 

citação abaixo, também descartada por não fazer parte do recorte final do corpus e 

por se referir apenas a uma transação comercial literal: 

(3) ðæm ciepemen ðe he scolde forðsellan to wæstme (B9.1.3)  
[ao mercador, que ele devia pagar adiantado pela fruta] 

Desse modo, apenas o verbo gieldan, com suas variantes gráficas, e suas 

formas derivadas foram mantidas para análise. 

 

4.2.2. Em Inglês Médio 

 

A identificação do verbo em IM foi, de certo modo, menos complicada que em 

AS. O Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language 

(WEBSTER, 1989) apresenta o termo payen como a forma, em inglês médio, que 

                                            
107

 <http://tapor.library.utoronto.ca/doecorpus/prox.html> 

http://tapor.library.utoronto.ca/doecorpus/prox.html
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originou pay, em inglês atual. Entretanto, por intermédio da ferramenta de busca da 

versão eletrônica no Middle English Dictionary108 (doravante, MED) essa forma não 

aparece nem como palavra-chave de entrada, nem como grafia atestada no verbete. 

A ausência de payen no corpus do MED nos sugere que essa forma poderia ser rara 

ou que limitações tipográficas forçaram os editores do dicionário Webster a usá-la no 

lugar de um hipotético paien. A busca foi refeita e confirmou-se, assim, a expectativa 

de paien como forma, em inglês médio, correspondente ao verbo pagar. Algumas 

citações do MED são: 

 For he was bounden in a reconyssaunce to paye twenty thousand shield anon. 
[Pois ele estava obrigado, por uma nota promissória, a pagar, imediatamente, 
20.000 escudos.]  
(Canterbury Tales, Shipman’s Tale, 330-331) 
 

 Þan payet kyng Priam all the pure sowmes of gold.  
[Então, o rei Priamo pagou a todos uma quantidade de ouro puro.] 
(The Destruction of Troy, L.11866) 
 

 and of the somme of xxxiij. s. by her paied to Robert Fuller for þe debtes of his 
said ffader  
[e da quantia de 33 xelins paga por ela a Robert Fuller pelos débitos de seu 
pai acima mencionado.] 
(Stonor Letters. p.162. Carta 157) 

Falantes do inglês atual provavelmente reconheceriam o verbo pay – infinitivo 

e presente – em paye, e seu passado, paid, no IM payet e paied. Apesar de o 

presente e o passado do subjuntivo anglo-saxão terem sido substituídos pelas 

formas do indicativo (LASS, 1992 [2006]), o MED nos oferece ainda as seguintes 

formas variantes ortográficas: 

 Infinitivo e presente: paien, pain(e), pai(e), paiȝe(n), pei, peiwen; 

 Passado: paied(e), paid(e), peaiede;  

 Particípio passado: paied(e), paid(e), paieid, ipaied, ipaiet, ipaid(e), ipaiȝet, 
ipeied. 
 

Desse modo, pudemos determinar que o termo de busca para o  subcorpus 

AS seria o verbo gieldan (com e sem prefixos) e, para o IM, paien, assim como suas 

variantes gráficas. 

 

                                            
108

 <http://quod.lib.umich.edu/m/med/lookup.html> 

http://quod.lib.umich.edu/m/med/lookup.html
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4.2.3. Listagem dos itens lexicais e extração das citações 

 

A extração manual das citações mostrou-se inviável devido à extensão dos 

arquivos e à grande variação gráfica dos itens lexicais investigados. A solução 

encontrada foi o apelo a software apropriado, cuja vantagem, além da velocidade na 

extração das citações, é sua confiabilidade: ao contrário das “limitações da memória 

humana [...,] um computador é muito melhor equipado para manter e pesquisar 

quantidades vastas de textos, executando tarefas infindavelmente repetitivas de 

modo rápido e preciso”109 (DEIGNAN, 2005, p.85). A função Concordance do 

WordSmith Tools 5.0 é capaz de executar essa busca. Porém, é necessário que as 

formas linguísticas sejam inseridas como uma lista de palavras de busca. Com a 

imensa variação gráfica dos verbos gieldan e paien, seria necessário listar todas as 

formas conjugadas em todas as possíveis variantes gráficas. Essa opção mostra-se 

pouco prática, já que nem todas essas formas podem ter sido usadas no corpus.  

Por outro lado, o WordSmith Tools 5.0 possui a função WordList, que permite 

a elaboração de uma listagem de todas as sequências de caracteres (palavras, 

números, símbolos, etc.). Essa função facilita a identificação e listagem apenas dos 

itens presentes no corpus. 

Uma vez selecionada a função WordList, todos os arquivos do corpus foram 

inseridos com o comando Choose Texts Now. Em seguida, com o comando Make a 

word list now, foram extraídas todas as sequências de caracteres do corpus. Uma 

das abas inferiores da tela permite que os itens sejam ordenados em ordem 

alfabética. A partir da sequência File → Save As → Excel spreadsheet, foi possível 

salvar a lista em ordem alfabética como uma planilha do Excel. Os itens relevantes 

foram selecionados manualmente, o que resultou na seguinte lista, com 27 itens: 

 

AGELDAN FORGILDAÞ GILT PAIED

AGILDON FORGILDE GYLDE PAY

AGILT FORGILT GYLT PAYD

AGULDON FORGOLDEN GYLTE PAYE

AGYLDAN FORGOLDENE PAI PAYED

AGYLT FORGYLDE PAID PAYNE

FORGEALD FORGYLT PAIE  
FIG. 4.3: Lista dos itens lexicais investigados. 

                                            
109

 the limitations of human memory [...,] a computer is far better equipped to both store and search large 
amounts of text, performing endlessly repetitive tasks swiftly and accurately 
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Para uso na busca de citações, os itens foram salvos, como Texto sem 

formatação com o nome Pay.txt em coluna única. Esse formato é fundamental para 

a extração das citações, caso contrário, a função pertinente do software os tratará 

como uma locução. 

Uma vez determinada a lista de busca, os itens foram salvos em um arquivo 

no formato .txt para a extração das citações. A função Concordance foi utilizada 

nesse estágio. A sequência Concord → File → New → Choose Texts Now abre a 

janela para inserção dos textos. Os quatro arquivos contendo os textos – Aelfric.txt, 

Wulfstan.txt, NHC.txt e Wyclyffe.txt – foram selecionados.  

Ao clicar em OK, retornamos à tela inicial da função e selecionamos a aba 

Search Word (palavra de busca), em que dois espaços são apresentados para 

inserção dos termos de busca: 

 

 
Fig. 4.4. Tela de inserção dos itens de busca na função Concordance do WordSmith Tools 5.0 

 

 O primeiro espaço deve ser usado caso a busca seja apenas de uma 

palavra. Como nossa busca prevê 27 itens, o segundo espaço deve ser usado. Ao 

clicar no ícone de uma pasta, abre-se acesso aos arquivos do computador. Nesse 

momento, o arquivo Pay.txt foi selecionado. É importante que o botão Load seja 

pressionado para carregar a lista de busca. 

O próximo passo consiste em delimitar a extensão das citações na aba 

Advanced. Escolhemos 10 palavras à esquerda e à direta do item: L10 e R10, 
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respectivamente110. Finalmente, na aba Batch, escolhemos a segunda opção (Text 

Batch), que permite que as citações sejam extraídas e agrupadas em arquivos de 

concordâncias separados e com os mesmos nomes dos arquivos originais. Assim, 

todas as citações dos arquivos Aelfric.txt e Wulfstan.txt foram extraídas para o 

arquivo 11 century.cnc. Do mesmo modo, todas as de Wycliffe e do NHC foram 

extraídas para o arquivo 13 century.cnc. Esses arquivos apresentam as citações 

como na figura abaixo: 

 

  
FIG. 4.5: Parte da tela da concordância do subcorpus anglo-saxão

111
. 

Na primeira coluna após a numeração, vemos as citações extraídas dos 

textos e as ocorrências dos itens em azul. Ao selecionar Set, no topo da terceira 

coluna, as citações são reagrupadas em ordem alfabética do item pesquisado. É 

com a visualização dessa tela aberta que, na necessidade de mais contexto, deve-

se pressionar a tecla F8 no teclado do computador. 

Foi gerado, originalmente, um total de 80 citações distribuídas em 42 para o 

período anglo-saxão e 36 para o século XIV. Para melhor manuseio, os arquivos de 

concordâncias foram salvos como tabelas do Excel (File → Save as → Excel 

spreadsheet) e impressos. Como o número de citações era baixo, pudemos passar 

para a identificação dos termos usados metaforicamente. 

 

                                            
110

 Descreveremos, posteriormente, o procedimento seguido quando mais contexto tornou-se necessário. 
111

 Essa tela apresenta mais colunas de informações estatísticas. Mas como estas estão além do escopo deste 
trabalho, preferimos não inclui-las. 
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4.3. Identificação dos termos usados metaforicamente e seus cenários de 

realização 

 

Uma crítica feita às pesquisas em TMC é a frequente falta da exposição de 

critérios para a identificação de metáforas (CAMERON, MASLEN, 2010). Steen et al. 

(2010) argumentam que: 

[as] investigações comumente não apresentam critérios específicos e 
fixos para a tomada de decisões sobre quais palavras ou expressões 
são consideradas como usadas metaforicamente. A falta de tais 
critérios […] leva à inconsistência [...] e à falta de acordo entre os 
pesquisadores e, desse modo, reduz a validade e a credibilidade das 
afirmações sobre a metaforicidade (165)

112
. 

 

Com isso em mente, um grupo de pesquisadores, conhecido como Pragglejaz 

Group, apresentou um método de identificação de termos usados metaforicamente 

no discurso que, segundo Steen et al. (2010), tem sido adotado como um guia 

confiável nas pesquisas envolvendo metáforas. Esse método consiste em: 

 

1. Leia todo o texto/discurso para estabelecer um entendimento geral do seu significado. 

2. Defina as unidades lexicais do texto/discurso. 

3. (a) Para cada unidade lexical do texto, determine o seu significado no contexto, isto é, 

como ele se refere a uma entidade, relação ou atributo na situação evocada pelo texto 

(significado contextual). Leve em conta o que antecede e o que precede a unidade lexical. 

(b) Para cada unidade lexical, determine se há um significado atual mais básico em outros 

contextos do que no contexto em questão. Para os nossos propósitos, significados básicos 

tendem a ser: 

- mais concretos (o que evocam é mais fácil de imaginar, ver, ouvir, sentir, cheirar e 

sentir o gosto); 

- relacionados ao funcionamento do corpo; 

- mais precisos (em oposição a vagos); 

- historicamente mais antigos; 

Significados básicos não são necessariamente os mais frequentes da unidade lexical. 

(c) Se a unidade lexical tem um significado atual/contemporâneo mais básico em outros 

contextos do que no contexto em questão, decida se o significado contextual se opõe ao 

significado básico, mas pode ser entendido em comparação a ele. 

4. Se sim, marque a unidade lexical como metafórica. (PRAGGLEJAZ, 2007 [2009], p.79) 

 

A aplicação desse método em sua totalidade, entretanto, não é adequada 

para os propósitos desta pesquisa. Primeiramente, não buscamos identificar quais 

palavras podem ter sido usadas metaforicamente nos textos selecionados, mas 

                                            
112

 investigations typically do not exhibit specific and fixed criteria for making decisions about which words or 
phrases they consider as metaphorically used. Lack of such uniform criteria […] leads to inconsistency […] and 
lack of agreement between researchers, and hence reduces the validity and reliability of claims about 
metaphoricity. 
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quais ocorrências de gieldan e paien o foram. Além disso, a leitura de toda a 

extensão dos textos mostrou-se impraticável. Assim sendo, os passos 1 e 2 foram 

descartados. O terceiro passo foi adaptado e aplicado apenas nas formas dos 

verbos gieldan e paien. Como a incongruência semântica (KITTAY, 1987) entre seus 

sentidos já é definida pela própria METÁFORA DA CONTABILDADE MORAL, cada 

ocorrência foi analisada manualmente e classificada de acordo com seu uso em 

referência a transações comerciais (sentido básico) e interação moral (sentido 

metafórico). Para serem considerados usos não metafóricos, os verbos deveriam 

expressar transferência de posse de dinheiro por meio de algum termo designativo 

de valor pecuniário113 ou a prestação de algum serviço remunerado. Para serem 

considerados metafóricos, ambos os “objetos da troca” teriam de ser, 

necessariamente, reificações: benefícios, favores, danos, etc. Esse procedimento é 

demonstrado abaixo, a partir de exemplos obtidos do subcorpus AS:  

(4) gylde þam cingce CXX scyllinga.  
[pague ao rei 120 xelins.] 
 

(5) Witodlice ne bið us mid nanum oþrum edleane forgolden gif we god for gilpe doð buton mid 
helle susle. for þan ðe gilp is an heafodleahter  
[Na verdade, não nos será paga outra recompensa além dos tormentos do inferno, se 
fazemos o bem por vaidade, pois a vaidade é um pecado mortal] 

 

Em 4, o objeto direto de gylde, CXX scyllinga (em português: 120 xelins), é 

um bem material (dinheiro), típico de transações comerciais. Essa citação, assim, 

lança mão do sentido básico do verbo.  

Por outro lado, em 5, o complemento de ne bið us forgolden (em português: 

não nos será paga), mid helle susle (em português: com os tormentos do inferno), 

indica uma retaliação por um pecado considerado mortal que pode ser 

compreendida em comparação ao sentido básico do verbo (for)gieldan: uma ação de 

valor negativo (pecado) desencadeia uma reação de valor negativo equivalente 

(punição) e um equilíbrio é estabelecido da mesma forma que a entrega de uma 

mercadoria e o pagamento equilibram o balanço de uma transação comercial. Essa 

ocorrência foi categorizada como metafórica. 

Ainda durante esse procedimento, foi possível descartar os homônimos 

extraídos: todas as citações de agilt (e suas variantes agylt, gilt, gylt, gylte) e de 

                                            
113

 Como scilling (xelim), pening (penny, centavo), geld (dinheiro), gafol (tributo), sceatt (tributo), feoh (tributo), 
lahslite (multa) ou mynet (moeda, dinheiro). 
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payne foram removidas por se tratarem, na verdade, de substantivos equivalentes, 

em português, a culpa (inglês atual: guilt) e a dor/tormento (inglês atual: pain), 

respectivamente. O que reduziu o número de ocorrências a 62, distribuídas em 33 

para o período anglo-saxão e 29 para o inglês médio. Dentre as citações removidas, 

mencionamos: 

(6) Se lichama is deadlic þurh adames gylt. (subcorpus AS) 
[O corpo é mortal devido à culpa [ao pecado] de Adão] 
 

(7) Criste oure dere lemmane, That suffird payne for synfull man. (subcorpus IM) 
[Cristo, nosso amado, que sofreu tormentos pelo pecador] 

 

A partir de então, foi possível quantificar as ocorrências metafóricas em cada 

subcorpus e buscar uma correlação entre sua frequência e a familiaridade do uso do 

dinheiro na economia. 

Em seguida, foi necessário determinar critérios para a classificação dos 

cenários de realização das expressões metafóricas. Nesse estágio, foram 

identificadas as ações desencadeadoras das interações, as reações relacionadas e 

seus respectivos valores, de polaridade positiva ou negativa. Os esquemas 

resultantes foram comparados aos já fornecidos por Lakoff e Johnson (1999, p.293-

298). Dentre os cenários encontrados, citamos os exemplos abaixo: 

(8) god him forgylt mid hundfealdum: swa hwæt swa he deð þam earman for his lufon. 
(subcorpus AS) 
[deus lhes pagará cem vezes pelo que fazem pelos pobres por Seu amor]  
 

(9) And for to make it faire and clene, [...] To paie Criste oure dere lemmane, That suffird payne 
for synfull man. (subcorpus IM) 
[E para torná-la [a alma] bela e limpa, [...] para pagar [satisfazer] a Cristo, nosso amado, que 
sofreu tormentos pelo pecador.]  
 

(10) Wend thou thi sin fra me to hide? Quen thou it did, I was biside. Thi vaiage may noht pai me, 
Bot ef thou do that I bid thee. […] Ga swithe, he said, and geld thee, That I thi repentanze mai 
se, (subcorpus IM) 
[Crês esconderes de mim teu pecado? Quando o praticaste, eu estava ao teu lado. Tua 
peregrinação não vai me pagar [satisfazer], exceto se fizeres o que eu exijo de ti. [...] Vai 
rapidamente, disse ele, e castra-te, para que eu possa ver teu arrependimento.] 
 

(11) he forgylt þonne anra gehwylcum æfter his agenum gewyrhtum (subcorpus AS) 
[ele [Deus] paga a cada um de acordo com suas obras] 

 

(12) For God that his entente wele knawes, is full wele paied of all his sawes. (subcorpus IM) 
[Pois Deus, que sua intenção conhece bem, é completamente bem pago [ficou totalmente 
satisfeito] com todas as suas palavras.] 
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Em 8, encontramos boas ações como desencadeadoras da recompensa, um 

caso de reciprocidade.  A citação 9 apresenta uma forma de restituição: o pecador 

deve tornar – e manter – sua alma pura para agradar a Cristo como uma 

compensação por seu sofrimento. Em contrapartida, vemos, em 10, a exigência de 

um sacrifício como punição por um pecado. Este é um exemplo de retaliação. O 

exemplo 11 demonstra um caso de justiça: a recompensa ou punição são 

predeterminadas, acordadas e proporcionais. E, finalmente, em 12, temos um caso 

de doação, em que o beneficiário recebe algo de valor positivo sem menção 

explícita de uma ação prévia desencadeadora.  

Após a listagem das citações de acordo com seus cenários de realização, a 

frequência em cada período foi quantificada e comparada. A partir dessa 

esquematização, explicações para as diferenças encontradas foram buscadas nos 

eventos históricos relatados no Capítulo 3. 

Em seguida, foram determinados e quantificados os cenários em que foram 

encontradas tanto as citações literais quanto as metafóricas. A proporção dos usos 

literal e metafórico de cada cenário foi, então, calculada e comparada para 

determinar se há alguma correlação entre suas ocorrências.  

Por fim, descartando o cenário neutro de Justiça, as quantidades de 

ocorrências dos cenários metafóricos que descrevem uma reação final positiva 

(nomeadamente, Reciprocidade e Restituição) foram somados e comparados ao que 

descreve uma reação final negativa (Retaliação). 
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5. ANÁLISE 

 

 

As citações extraídas por meio da metodologia descrita no capítulo anterior 

foram analisadas com o objetivo de confrontar dois estágios da evolução da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL na Idade Média inglesa. Os principais 

questionamentos focaram nas hipóteses de uma correlação entre mudanças 

impelidas aos domínios mapeados nessa metáfora e seus reflexos nas expressões 

linguísticas metafóricas. 

As questões verificadas nesta análise foram: 

IV. Uma vez que, durante a Idade Média, o dinheiro era um meio de troca 
facultativo, maior familiaridade com seu uso não interferiria na frequência 
das realizações da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL. 
 

V. Mudanças em algum dos domínios de conhecimento envolvidos na 
CONTABILIDADE MORAL (TRANSAÇÕES COMERCIAIS e MORALIDADE) 
interfeririam na frequência dos cenários de realização da metáfora. 
 

VI. Nos textos de instrução moral, essas mudanças, favoreceriam o maior 
número de ocorrências que exortem à prática de ações conclusivas 
positivas – Reciprocidade e Restituição – em detrimento de ocorrências 
que expressem punições retributivas. 

 

Procuramos obter respostas plausíveis para essas questões no confronto 

quantitativo e qualitativo de ocorrências da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL em 

ambos os subcorpora.  

Inicialmente, foram quantificadas as frequências relativas e totais de todas as 

citações em que gieldan e paien são utilizados tanto em seu sentido básico de 

marca da transferência de posse de bens materiais (pagar) quanto em seu sentido 

metafórico na interação moral.  

Em seguida, as citações foram categorizadas em cenários de realização de 

acordo com seu uso no discurso. Após essa distribuição, os dados estatísticos de 

cada cenário literal e metafórico em ambos os subcorpora foram tabelados, 

comparados e interpretados.  

Apresentamos, nas próximas seções, a análise das citações elencadas por 

subcorpus, uso literal ou metafórico e cenário, seguida da discussão dos resultados 

encontrados. 
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Para a conveniência da leitura, incluímos apenas as traduções no corpo deste 

capítulo. As citações originais e suas traduções encontram-se nos anexos A 

(subcorpus AS) e B (subcorpus IM). Algumas poucas referências a termos nas 

línguas originais foram mantidas para facilitar sua identificação nas citações. 

 

 

5.1 Citações Literais do Subcorpus AS 

 

Das 33 citações do verbo gieldan, apenas 5 foram julgadas literais, ou seja, 

seu sentido contextual é o mesmo que seu sentido básico (pagar, transferir posse de 

dinheiro). Abaixo, analisaremos cada uma a partir de seu cenário de realização.  

 
Restituição 
 

 
(1) Um homem poderoso foi o patriarca Abraão. E Davi, o esplendido rei. E Zaqueu, que 

distribuiu metade de seus bens entre os pobres e pagou, com a outra metade, o quádruplo 
de tudo que antes havia roubado dos por meio de trapaça. 

 
A única citação literal de Æfric é, também, a única que identificamos no 

cenário literal de Restituição neste subcorpus. O sermonista lista personagens 

bíblicos com a provável finalidade de desfazer a associação entre riqueza e 

imoralidade. Parafraseando o Evangelho de Lucas (19, p.1-10), Æfric apresenta 

Zaqueu como a exceção que confirma a regra: apesar de seu enriquecimento ilícito, 

a prática de uma boa ação o redimiu. Essa citação é classificada como literal por ser 

Zaqueu o chefe dos publicanos114 e o pagamento ser feito em dinheiro. 

 
Retaliação 
 

 
(2) E contribui-se com o tributo a Roma anualmente durante a missa de São Pedro. E aquele que 

não contribuir entregue, além disso, 30 centavos para Roma e pague 120 xelins ao rei, de 
acordo com a lei inglesa. E que os festivais e dias de jejum sejam observados corretamente. 

 
(3) E contribui-se com o tributo a Roma anualmente durante a missa de São Pedro. E aquele que 

não contribuir entregue, além disso, 30 centavos para serem entregues a Roma e pague 120 
xelins ao rei, de acordo com a lei inglesa. E contribui-se com o tributo à igreja. 
 

(4) E contribui-se com o tributo à igreja, de acordo com a lei inglesa, para a missa de São 
Martim. E aquele que não contribuir pague [à igreja] doze vezes mais e, ao rei, 120 xelins. 

                                            
114

 “Cobrador dos rendimentos públicos entre os romanos”, segundo o dicionário Priberam: 
<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=publicano . Acessado em 08.ago.2012. 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=publicano
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(5) E, se acontecer que um cristão alguma vez doravante incorrer em paganismo em qualquer 

lugar ou louvar ídolos em qualquer lugar da terra, que expie solenemente perante Deus e 
perante o mundo. E, seja homem ou mulher, se incorrer muito frequentemente nesse erro, 
pague a multa aos ingleses ou na Danelaw

115
. 

 
 

Embora as citações 2 e 3 sejam, à primeira vista, idênticas, a adição de maior 

contexto nos mostra que foram, realmente, usadas em trechos diferentes e a 

checagem no corpus online do DOE comprova a repetição. 

Wulfstan informa (ou relembra) aos fiéis acerca de suas obrigações 

financeiras em relação à igreja e da consequência de seu descumprimento: deixar 

de pagar o tributo a Roma ou à igreja causa um ônus a seus beneficiários, o que 

torna o devedor passível de multa. Como o foco discursivo é a punição do sujeito 

inadimplente em face ao ônus causado, classificamos essas ocorrências como 

casos de Retaliação.  

Em 5, temos um caso evidentemente mais complexo. Ao contrário do 

contexto das outras citações, o paganismo e a idolatria são práticas sociais fora do 

domínio comercial. Considerados um erro por Wulfstan, são conceptualizados como 

um bem metafórico de valor negativo que inserem seu praticante em um débito 

moral. A compensação a Deus e à sociedade é, primeiramente, apresentada na 

forma de penitência, ou seja, uma ação de valor também negativo impelida ao 

sujeito. Porém, a recorrência da transgressão é descrita como o pagamento de uma 

multa. Como este é o termo subordinado a pague (gylde), esse verbo expressa a 

transferência de dinheiro e foi, por isso, considerado um uso literal. Como, do 

mesmo modo que nos exemplos anteriores, constatamos uma estratégia de inibição 

de práticas consideradas imorais, podemos assumir que sua intencionalidade é 

ressaltar o dano material causado ao praticante, em detrimento do benefício à parte 

prejudicada inicialmente. Dessa forma, temos um quarto caso de Retaliação. 

 

5.2 Citações Metafóricas do Subcorpus AS 

 

As 28 citações metafóricas desta seção foram extraídas tanto dos sermões de 

Ælfric (5) quanto de Wulfstan (23). Como as peculiaridades desses autores estão 

fora do escopo desta pesquisa, a identificação da autoria foi desprezada na análise, 

                                            
115

 Denalagu (inglês atual: Danelaw): parte da Inglaterra ocupada pelos dinamarqueses (STENTON, 1971). 
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exceto no caso da Retaliação, devido a sua relevância no confronto com as citações 

literais.  

 

Justiça 

 
(6) E, também, teremos certamente de pagar então pelas ações de nossas vidas, pelo que 

sempre fizemos desde o inicio de nossas vidas. 
 

(7) E, então, certamente pagarás com tua alma por todas as coisas, boas ou ruins, que tiveres 
feito com teu corpo. 
 

(8) E sabemos que, para esse fim, juntam-se todos os habitantes do céu, da terra e do inferno e 
o homem tem de pagar, então, a cada um, proporcionalmente a todos os atos que praticou 
anteriormente aqui na vida. 
 

(9) Não há homem tão poderoso na terra e tão importante e esplêndido, que não tenha de se 
preocupar com a morte. E, com nossa alma, temos de certamente pagar no Dia do Juízo. 
 

(10) Como está aprendemos nos escritos sagrados: reddet deus unicuique secundum opera sua, 
que quer dizer, em inglês: Ele paga a cada um de acordo com suas obras. 
 

(11) Então, teremos de estar diante do trono dourado para pagarmos a Deus, na mesma 
proporção de nossos feitos que Lhe oferecemos, como tormento eterno, ou como 
recompensa eterna. 
 

(12) seja mau ou bom, ou como preferir, pois Cristo paga a cada um de acordo com seus feitos. 
 

(13) E, então, teremos certamente de pagar com nossas almas por todas as coisas que fizemos 
com nossos corpos durante nossa vida. Pois não há nada de bom ou de mau que tenhamos 
feito oculto aos olhos de Deus. 

 

As ocorrências acima descrevem o contrato metafórico que servirá de base 

para toda a interação moral com Deus. É explicado aos fiéis que o cômputo de todas 

as suas ações será efetuado e sua consequência será dependente do balanço 

positivo ou negativo final. 

A inevitabilidade da prestação de contas é indicada, linguisticamente, nas 

citações 6, 8, 9, 11 e 13, pelo uso de formas do modal sculan116, que expressa 

necessidade ou obrigação (ter de). 

Em 9 e 11, vemos, explicitamente, o momento e lugar em que o contrato 

metafórico é encerrado e suas consequências avaliadas e aplicadas: no Dia do 

Juízo (on domes dæg) e diante do trono dourado (beforan þam gyldenan cynestole). 

 

                                            
116

 A gramática de Baker (2008) e o dicionário de Hall (1960 [2000]) apresentam seu uso como mais próximo do 
inglês atual must (modalizador deôntico de maior imperatividade, ter de e é necessário que) que de should 
(modalizador deôntico de imperatividade mais baixa, equivalente às expressões portuguesas dever ou é 
recomendável que).  
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Reciprocidade 

 
(14) Seria o forte lembrete de que ele tem de pagar a Deus, na mesma proporção, por todos os 

bens que [Deus] lhe cedeu. 
 

(15) Apressemo-nos, agora, para podermos pagar-lhe em troca por tanto quanto Ele quer nos 
ajudar. 
 

(16) Mas nós somos criaturas únicas para Deus e temos uma alma imortal: temos de nos erguer 
dos mortos e, na mesma proporção, pagar [entregar] a Deus todos os nossos pensamentos e 
palavras e obras. 
 

(17) Mas que sejam ricos de boas obras e deem aos pobres de Deus com coração caridoso e 
Deus pagar-lhes-á em cêntuplo pelo que derem, pelo Seu amor, aos necessitados. 

 

(18) E louvemos nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que nos pagará em cêntuplo pelo que 
dermos aos pobres pelo Seu amor. 
 

(19) O que dermos aos pobres de Deus pelo Seu amor ser-nos-á pago em cêntuplo na vida 
futura. 

 

Em 14, 15 e 16, Deus é visto como o credor inicial que cede bens (goda) e, 

ajuda os homens e os respeita como criaturas especiais (anlicnysse gesceapene) a 

quem proveu o benefício de uma alma imortal (habbað unateorigendlice sawle). 

Apesar de não explicitada em 14 e 15, encontramos em 16 a forma de compensação 

pelos benefícios: “pagar [entregar] a Deus todos os nossos pensamentos e palavras 

e obras” (agyldan gode gescead ealra ure geþohta. and worda and weorca).  

Nas citações seguintes, os papéis na relação comercial metafórica são 

invertidos: o fiel praticante da boa ação torna-se o credor de um débito assumido por 

Deus. Diferentemente das duas citações anteriores, não encontramos aqui um 

lembrete aos fiéis acerca de seu débito moral, mas uma exortação à prática de uma 

boa ação com a promessa de recompensa.  

Porém, vemos na ocorrência 17, que “dar aos pobres de Deus” (syllan godes 

þearfum) não se resume apenas à prática, mas inclui, também, a condição de ser 

“com coração caridoso” (mid cystigum mode). Isto é, a boa ação não é suficiente em 

si, mas deve ser exercida de bom grado.  

Outra diferença considerável é o valor do débito: em 14 e 15, o débito do 

homem é proporcional (gescead) ao benefício provido por Deus. Já em 17, 18 e 19, 

a promessa é de uma recompensa cem vezes maior (mid hundfealdum) pelo 

empréstimo, o que sugere a imensidão da generosidade divina com forte apelo 

persuasivo. 
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Retaliação 

 
(20) Mas serão (sic) agora muito dolorosamente pagos [punidos] se fores ingratos ao teu Senhor. 

 
(21) E ele se calou quanto a isso. Amargamente ser-lhe-á pago na vida futura. 

 

(22) Sentais todas as noites e bebeis até o dia claro, e como trocais o dia pela noite e a noite pelo 
dia, como eu disse antes, tudo pela bebedeira e pela gula, e assim, desfrutais, erroneamente, 
vosso banquete. Mas sabei, com certeza, que vos será paga [entregue] uma tigela amarga no 
seu dia final, exceto se vos redimirem. 
 

(23) Na verdade, não nos será paga outra recompensa além dos tormentos do inferno, se 
fazemos o bem por vaidade, pois a vaidade é um pecado mortal. 
 

(24) Amargamente será pago [será dada punição] àquele que tomar dos mortos, exceto se ele, de 
coração, pagar com recitação de salmos e com esmolas. 
 

(25) E então devemos certamente pagar por cada vaidade, no terrível dia do Juízo Final. 

 

(26) O sacerdote tem de guiar e ensinar, verdadeira e cuidadosamente, o rebanho espiritual de 
que ele cuida em sua diocese. Ele tem de tanto pregar quanto dar exemplo aos outros 
homens ou, no julgamento de Deus, pagar tanto pelos seus próprios atos quanto pelos de 

todas as pessoas que ele tem de entregar nas mãos de Deus. 

Exceto pela citação 23, de Ælfric, todas as ocorrências de Retaliação foram 

extraídas de Wulfstan. Esse fato, surpreendente à primeira vista, confirma a análise 

de Lerer (1999), que nos informa que uma marca do discurso do homiliasta é “a 

insistência que a desgraça é uma punição pelo pecado”117 (p.13). Devemos lembrar 

que todas quatro das cinco citações que apresentam o uso literal de pagar também 

foram escritas por Wulfstan e se enquadram no cenário de retaliação. Ressalvas 

devem ser feitas a duas citações:  

 Em 24, encontramos duas ocorrências do verbo pagar. Notamos que a 
segunda é, de fato, um caso de Restituição e será discutida na seção 
apropriada. 

 O verbo pagar, em 26, possui dois complementos – “seus próprios atos” 
(his sylfes dæda) e “[os atos] de todas as pessoas que ele tem de 
entregar nas mãos de Deus” (ealles þæs folces, þe he to godes handa 
healdan sceal) – que representam cenários diferentes, nomeadamente, 
Retaliação e Restituição. Um contraste entre as duas ocorrências será 
feito, visando a esclarecer a primeira. A segunda será analisada com 
maiores detalhes em Restituição. 

 
Retomando, então, a discussão da Retaliação, percebemos que as principais 

ações denunciadas como merecedoras de punição são: ser ingrato a Deus 

                                            
117

 the insistence that misfortune is punishment for sin 
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(ungeþancfull þinum drihte na citação 20), deixar o sacerdote de cumprir seu papel 

didático (forsugie 21), bebedeira e gula (druncennysse and oferfylle 22), vaidade 

(unnytes 23, gilpe 25) e roubar dos mortos (for deadum mann nimþ 24).  

Em três citações, advérbios de modo de valoração negativa são usados: 

amargamente (biterlice em 20, bitere em 23) e dolorosamente (grimme em 19), este 

precedido de intensificador (muito, swyðe). Adjetivos também negativos são 

utilizados: amarga (bytere em 21) e terrível (bifigendan em 24).  

É interessante notar, também, que, ao contrário da reciprocidade, Deus não é 

mencionado como credor do débito moral e executor da retaliação: dentre as sete 

ocorrências, cinco (de 20 a 24) apresentam as formas do verbo pagar na voz 

passiva sem agente118.  

Identificamos, por meio dessas escolhas lexicais e sintáticas, um provável 

jogo discursivo que tanto inspira o terror das consequências dos atos dos fiéis, mas 

também evita o conflito entre os dois papeis extremos de Deus: como benfeitor 

generoso (cf. Reciprocidade, nesta seção) e como vingador impiedoso. 

Em 26, somos informados acerca das obrigações do sacerdote: ele deve 

guiar o povo nos preceitos cristãos tanto pela palavra (bodian, pregar) quanto pelas 

ações (bysnian, dar exemplo). Deixar de cumprir essas obrigações é um ato 

reprovável e passível de punição. Essa consequência é@@@ indicada pela 

coordenação por meio da conjunção alternativa “ou” (and æiþer): ou o sacerdote 

cumpre suas funções   Se a expiação por esse ato serve como compensação aos 

fiéis mal instruídos (Restituição), a punição por “seus próprios atos” (his sylfes dæda) 

é um caso típico de Retaliação. 

 

 

Restituição 

 

A proximidade dos cenários de Retaliação e Restituição pode ser percebida 

na citação 27, em que encontramos duas ocorrências de pagar: a primeira, marca da 

retaliação, já foi discutida anteriormente, na citação 24. Por isso, apenas a segunda, 

marca da restituição, será desenvolvida aqui. As ocorrências de 28 a 30 formam o 

parágrafo introdutório do sermão e, por questão de conveniência para leitura e 

análise, foram mantidas agrupadas. Embora haja uma citação não destacada nesse 

                                            
118

 A estrutura consiste em uma forma conjugada dos auxiliares beon ou wyrþan, seguida do particípio 
forgolden(e). 
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parágrafo (a pergunta “Com que pagarão?”), ela será discutida na próxima seção por 

se tratar de um caso de Doação. 

 
(27) Amargamente será pago [será dada punição] àquele que tomar dos mortos, exceto se ele, de 

coração, pagar por isso com missas, com recitação de salmos e com esmolas.                                                                                                                                    
 

(28) O sacerdote tem de guiar e ensinar verdadeira e cuidadosamente o rebanho espiritual de que 
ele cuida em sua diocese. Ele tem de tanto pregar quanto dar exemplo aos outros homens 
ou, no julgamento de Deus, pagar tanto pelos seus próprios atos quanto pelos de todas as 
pessoas que ele tem de entregar nas mãos de Deus. [...] Se nosso pastor perder uma ovelha,  

(29) queremos que ele pague por ela. O que acontece, então, no julgamento terrível, com os 
pastores que não conseguem manter o rebanho espiritual que deveriam entregar nas mãos 
de Cristo. Eles não conseguem, por ignorância, guiar, ensinar ou leacnian

119
? Com que 

pagarão? [...] “Eleva tua voz bem alto e mostra ao meu povo que devem se afastar do 
pecado.” Se assim não o fizeres, mas silenciares-te quanto a isso e não quiseres informar ao  

(30) povo suas necessidades, então, tens de pagar, na proporção certa, com toda tua alma, que 
assim foi perdida, para que tenham o ensinamento e a lembrança, que precisarem. 

 
Na citação 27, uma concessão é feita ao ato moralmente condenável que 

exige algumas formas de restituição: missas, recitação de salmos e esmolas. 

Formalmente, essas compensações são complementos coordenados do verbo 

forgilde (pague) na oração: “exceto se ele, de coração, pagar por isso com missas, 

com recitação de salmos e com esmolas” (buton he hit mid mæssan and mid 

sealmsange and mid ælmessan inlice forgilde). Vemos que os dois primeiros 

complementos são claramente benefícios imateriais, o que categorizaria essa 

citação como metafórica. Entretanto, o último complemento, “com esmolas” (mid 

ælmessan), apresentou-se um pouco problemático. Obviamente, as esmolas são 

pagas em dinheiro, o que poderia transpor essa parte da citação para a categoria 

literal. Entretanto, seu objetivo, aqui, não é prover alívio financeiro aos pobres, mas 

prestar uma boa ação que, de algum modo, cancele o mal feito anteriormente. 

Desse modo, preferimos manter a citação, em sua totalidade, como uma ocorrência 

metafórica. Note-se que, devido à concomitância das compensações, marcada pela 

conjunção e (and), preferimos não desenvolver a oração explicitando a zeugma120 

do verbo forgilde, o que resultaria contarmos três ocorrências, em vez de apenas 

uma. 

As ocorrências de 28 a 30 foram extraídas do sermão intitulado “Aos 

sacerdotes que celebram a missa” (To mæsseprostum) de Wulfstan, que esclarece 

acerca do papel do sacerdote como instrutor moral e espiritual e enfatiza sua 

                                            
119

 Não há nenhuma outra ocorrência de leacnian em todo o corpus online do DOE, nem verbetes 
correspondentes no DOE ou nos outros dicionários e glossários consultados. 
120

 “supressão de um termo anteriormente expresso” (AZEREDO, 2008, p.491) 
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responsabilidade perante Deus. Embora sirva como advertência a membros do 

clero, a mensagem também poderia ser destinada aos fiéis como lembrete que 

deixar de cumprir suas incumbências por negligência é um ato condenável, pelo qual 

algum tipo de compensação deve ser arranjado.  

Na citação 28, complementar da 26, vemos a dupla finalidade da punição do 

sacerdote: a Retaliação (já discutida em 26) e a Restituição. Se o foco era mantido 

na punição pela omissão como um fim em si em 26, ele é, agora, transposto para a 

reparação pela traição da confiança dos fiéis. Afinal, se foram mal orientados por 

alguém incumbido de instruí-los, a justiça divina não deveria puni-los.   

A citação 29 é clara como expressão da Restituição. Porém, não tão clara 

quanto a sua metaforicidade. À primeira vista, poderia ser classificada como uma 

ocorrência literal: pastores literais podem perder ovelhas literais e pagar literalmente 

por isso. Dois fatores, entretanto, permitem que esta seja categorizada como uma 

ocorrência metafórica. Tanto o uso do rótulo “rebanho espiritual” (godcundan 

heorde) quanto o tópico do sermão favorecem uma leitura figurada do trecho: a 

ovelha perdida corresponde ao fiel que incorreu em erro, o pastor ao sacerdote e os 

donos do rebanho a Deus. É importante notar que a restituição, aqui, não pode ser 

feita por meio da recuperação do fiel perdido, mas da punição do sacerdote. É 

possível que se trate apenas de casos além do alcance da redenção. 

A citação 30 é um desenvolvimento e reforço das anteriores. Como em 28 e 

29, o descumprimento da função exige reparação. Porém, a finalidade da reparação, 

que ficou, de certo modo, implícita nas citações anteriores, é, finalmente, revelada: 

fornecer o ensinamento e a lembrança negligenciados. 

Desse modo, o grupo de ocorrências de 28 a 30 esclarece que nem mesmo o 

clero está isento das regras do contrato da CONTABILIDADE MORAL.  

 

 

Doação 
 
 

(31) O que acontece, então, no julgamento terrível, com os pastores que não conseguem manter o 
rebanho espiritual que deveriam entregar nas mãos de Cristo. Eles não conseguem, por 
ignorância, guiar, ensinar ou leacnian? Com que pagarão? 
 

(32) nós, por meio das esmolas, podemos ser salvos dos tormentos terríveis que este mundo e 
todos que nele estão conhecem e, então, com toda nossa alma, devemos certamente pagar 
a Deus Todo-Poderoso. 
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(33) E mostrei-vos, por meio deste escrito, que se não quiserem se reparar convosco e não 
guardarem os domingos e não vos entregarem fielmente seu dízimo por tudo que o Senhor 
vos cedeu, [...] deveis sofrer grande tormento no inferno. O Senhor disse e verdadeiramente 
mostrou-vos, por meio dessas coisas citadas acima, que não me pagastes. Cumpri 
penitência neste mundo e se não quiseres cessar e vos redimir, enviarei besouros a vossas 
florestas e gafanhotos a vosso milho que devastarão seu sustento. 

 
 
Provavelmente, gieldan (e suas variantes) seria melhor traduzido como 

agradar, em vez de pagar. Preferimos sacrificar a presença do termo mais 

apropriado em favor da consistência e manter o verbo pagar nas traduções. 

A citação 31 apresenta o resultado do trabalho do pregador como uma forma 

de agradar a Deus. Já fomos informados, no texto formado pelas citações 28 a 30, 

que seu fracasso resultará em alguma forma de punição. Por outro lado, podemos 

esperar, tendo em mente o cenário mais geral de Justiça, que seu sucesso seja, por 

sua vez, recompensado (Reciprocidade).  

Em 32, o modo de agradar a Deus é a doação de esmolas (ælmessan). Essa 

citação dialoga com o provérbio português “Quem dá aos pobres empresta a Deus” 

que, segundo o dicionário de Barros (2008), deve ser compreendido como “quem faz 

bem ao próximo recebe recompensa divina”. Porém, como em 31, a recompensa é 

apenas inferida em 32. 

A citação 33 parece ser ou um caso de inconsistência pronominal – comum 

no período, segundo Baker (2008) – ou uma expressão de destino coletivo, em que 

as más ações de alguns indivíduos afetam toda a comunidade. Provavelmente, a 

primeira opção é a correta, uma vez que a voz do sermonista e a voz de Deus são, 

também, mescladas ao longo do texto sem nenhuma indicação. De qualquer modo, 

as transgressões são apresentadas como uma inadimplência: “O Senhor disse e 

verdadeiramente mostrou-vos [...] que não me pagastes” (Drihten segð and eow 

soðlice cyð [...] þe ge me ne aguldon). Como esperado, não efetuar o pagamento 

metafórico acarreta uma ameaça de retaliação, descrita, aqui, na forma de pragas. 

Porém, o elemento central do cenário não é a retaliação, mas a inadimplência, o que 

nos leva a categorizar esta citação como um caso de Doação: não há um benefício 

prévio explícito que exija o pagamento metafórico que não foi efetuado. 

 

5.3 Citações Literais do Subcorpus IM 
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Restituição 

 

Das 29 ocorrências nesse subcorpus, encontramos apenas um caso de 

Restituição literal. Extraída de um sermão de Wycliffe, é uma citação retirada 

diretamente da Bíblia, o trecho incluído aqui corresponde a Lucas 10, p.33-35. 

Apesar de explicitamente tratar-se de uma parábola121, gênero em que elementos do 

texto devem ser compreendidos metaforicamente (LAKOFF, TURNER, 1989; 

TURNER, 1991), o pagamento é uma transação comercial literal: 

 

(1) Mas um samaritano que passava aproximou-se dele e o viu e teve pena dele e chegou mais 
perto e atou suas feridas e passou nelas azeite e vinho e o pôs em seu cavalo e trouxe-o à 
estalagem de uma cidade e lá o tratou

122
. E em outro dia, trouxe dois denários e os deu ao 

hospedeiro e pediu que tratasse dele [do samaritano] e lhe disse o seguinte: Pagar-te-ei o 
que gastares quando voltar. 

 
Certa dificuldade foi encontrada para determinar o cenário desta citação. Em 

um contexto macro, o benefício ao samaritano, ainda que indireto, resulta em um 

benefício financeiro ao hospedeiro, o que favoreceria vermos essa ocorrência como 

um caso de Reciprocidade. Por outro lado, o contexto linguístico imediato ao verbo 

pagar nos informa que a inconveniência do gasto pecuniário (dano) será 

compensada com um pagamento em dinheiro. Desse modo, temos um caso de 

Restituição literal. 

 

Reciprocidade 

 
(2) Dama Pelágia era chamada [...] Ela era uma mulher bastante bela e levou muitos homens 

ao pecado. […] Ela prometeu pagar [agradar] o povo, e fez isso muito bem hoje. 

 

O trecho acima é parte da apresentação de Pelágia, prostituta da Antioquia, 

que, mais tarde, seria santificada, como Maria Madalena (BERESFORD, 2007). A 

prestação do serviço ocorre no contexto de uma transação comercial literal, o que 

nos impede de considerar essa citação metafórica, embora a “moeda de troca” seja 

imaterial. 

 

                                            
121

 Discorreremos mais sobre o gênero parábola durante a discussão da citação metafórica 1 do subcorpus IM 

em 5.4. 
122

 Mantivemos o polissíndeto do texto original. 
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Doação 

(3) Osvaldo deu-lhe um anel de ouro e disse: “Leva este sinal à rainha e pede-lhe que te trate 
como se fosses eu” [...] A rainha perguntou-lhe pelas novidades, mas nenhuma comida 
chegou a suas mãos. […] Mas, por fim, foi trazida à mesa uma broa que não pagou ao  

(4) eremita [...] E ele continuou sentado, mal pago [...], já que não conseguiria nada mais lá. 
 

As duas citações acima fazem parte do mesmo trecho do NHC. Alguns versos 

intermediários constituíam apenas redundâncias e parentéticos que foram removidos 

para conveniência da leitura.  

Praticante de um estilo de vida ascético, o eremita aceita a refeição oferecida 

pelo rei. De acordo com o critério estabelecido na metodologia deste trabalho (ver 

4.3) de considerar não metafóricas as citações em que os complementos dos verbo 

fossem termos pecuniários ou bens materiais, entrega gratuita dos alimentos permite 

que consideremos os dois usos do verbo pagar como marcas de uma doação literal. 

 

5.4 Citações Metafóricas do Subcorpus IM 

 

Justiça 

(5) “Estes chegaram na última hora e igualaste-os a nós, que suportamos o peso e o calor do 
dia de trabalho.” Mas ele respondeu a um deles e disse-lhe assim: “Amigo, não cometi erro 
contra ti, pois acordaste comigo um denário. Toma o que é teu e vá bem pago [satisfeito], 
pois quero dar a este último tanto quanto quero dar a ti.” 

Única ocorrência de Justiça no subcorpus IM, a citação acima oferece um 

caso de complexidade maior do que apenas identificar seu sentido do verbo pagar 

em relação ao contexto linguístico imediato. Seu texto completo, reproduzido no 

Anexo B, inicia com o símile: 

“O reino do céu, diz Cristo, é como um proprietário que saiu cedo para contratar 
trabalhadores para sua vinha. Este proprietário é Deus, e esta vinha é sua Igreja” 
(ênfase nossa) 
[The kyngdom of hevene, seiþ Crist, is lyke to a good huseboonde; þat wente first eerly to 
hire werkmen into his vyneȝerde. Þis housbonde is God, and þis vyneȝerde is his 
Chirche] 
 

O trecho acima nos indica que esse texto deve ser compreendido como uma 

parábola, que identificamos tratar-se da Parábola dos Trabalhadores na Vinha em 

Mateus 20, p.1-16. Esse gênero é definido pelo dicionário online Priberam como 

“narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade 
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importante”123. Por um lado, a parábola apresenta seus textos como narrativas cujas 

marcas pontuais são, quase sempre, literais124: toda a história sobre a contratação 

dos trabalhadores, suas jornadas de trabalho de duração diferente, a insatisfação 

dos trabalhadores mais antigos com o mesmo pagamento dos mais novos e a 

justificativa do contratador são situações que formam uma história coerente e 

plausível, se tomada literalmente. Porém, vemos que o texto de Jesus, tanto na obra 

original quanto em sua citação por Wycliffe, não visa a discutir relações trabalhistas, 

mas, por meio destas, levar-nos a compreender, de modo mais concreto, de que 

modo funciona a justiça divina: da mesma forma que há um contrato de trabalho que 

regula o pagamento, há um contrato metafórico que regula a recompensa e a 

punição divinas. O que vemos, então, são elementos de uma narrativa-fonte serem 

mapeados em uma situação-alvo. Esse mapeamento já havia sido explicitado 

parcialmente em: “Esse proprietário é Deus, e essa vinha é sua Igreja”.  

Ao retomarmos a analise da figuratividade do trecho, notamos que o 

pagamento pelo trabalho corresponde ao benefício da salvação como recompensa 

pelas boas ações, o que nos permitiria classificar essa citação como um caso de 

Reciprocidade. Contudo, o foco do contexto imediato do verbo pagar revela que 

estamos diante de um lembrete das regras de um contrato: as tarefas e a 

recompensa são pré-determinadas. 

 

Restituição 

(6) O reino do céu, diz Cristo, é como um rei terreno que queria acertar as contas com seus 
servos. E quando começou a acertá-las, foi-lhe trazido um que lhe devia dez mil talentos, e 
como ele não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele fosse vendido, assim como sua 
esposa, seus filhos e tudo que ele possuía e que tudo que ele devia ao senhor deveria  

(7) ser pago imediatamente. Esse servo atirou-se ao chão e implorou ao senhor e disse: 
“Tende paciência comigo e eu quitarei todo meu débito.” O senhor teve misericórdia dele e 
perdoou todo seu débito. Esse servo saiu e encontrou um de seus devedores, que lhe devia  

(8) cem denários, ele o segurou e o estrangulou e ordenou que pagasse seu débito […]
125

Do 
mesmo modo, diz Cristo, meu Pai do céu fará convosco, se perdoardes vosso irmão, de 
coração, pelo erro que ele tenha cometido. 

 

(9) “Eu faço minha viagem até São Tiago em peregrinação.” O demônio respondeu e disse 
imediatamente “Não sabes que praticaste luxuria contra mim? […]  Acreditas que podes 

                                            
123

 <http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=par%C3%A1bola Acesso em 20.set.2012. 
124

 Maiores detalhes sobre a projeção parabólica estão além do escopo deste trabalho. The Literary Mind: The 
Origins of Thought and Language. Oxford: Oxford University Press, 1996 é a obra de Mark Turner em que 
diversos aspectos desse fenômeno cognitivo são discutidos. 
125

 As citações 7 e 8 fazem parte do trecho removido. Devido à extensão do texto e por realizarem o cenário da 
Retaliação, preferimos omiti-las, até sua análise na seção apropriada. 

http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=par%C3%A1bola
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esconder teu pecado de mim? Quando o cometeste, eu estava ao lado. Tua viagem não me 
pagará, exceto se fizeres o que digo [...] Corre” disse ele “e castra-te, para que eu possa 
ver teu arrependimento, e corta tua garganta ao meio, para fazeres minha vontade. E  

(10) quando te tiveres matado, levar-te-ei para o céu.” O peregrino acreditava pagar a São Tiago 
e causou a si mesmo muita vergonha. 
 

(11) [...] e deixá-la [a alma] bela e limpa, de modo que nenhuma sujeira nela seja vista, para 
pagar a Cristo, nosso amado, que sofreu tormentos pelo pecador. 

 
Como no caso das citações 3 e 4, as citações de 6 a 8 são, também, parte do 

texto de uma parábola. Praticamente, todo o texto é uma história sobre débitos, 

cobranças e cancelamentos de dívidas. Porém, mais uma vez, há uma indicação, 

por símile, de que sua leitura não deve ser literal:  

“O reino do céu, diz Cristo, é como um rei terreno que queria acertar as contas com seus 
servos” (ênfase nossa) 
[Þe kyngdom of hevene, seiþ Crist, is lyke to an erþeli kyng þat wolde ryken wiþ hise 
servauntis].  
 

Encontramos ainda uma conclusão que reforça seu caráter figurado e 

esclarece mais detalhes dos mapeamentos:  

“Do mesmo modo, diz Cristo, meu Pai do céu fará convosco, se perdoareis seu irmão, de 
coração, pelo erro que ele tenha cometido.” 
[On þis manere, seiþ Crist, shal my Fadir of hevene do to you, but ȝif ye forȝyve, ech on 
to his broþir, of ȝour free herte þe trespas þat he haþ done him.] 

 

Identificamos tratar-se da parábola do Servo Impiedoso, transcrita, na íntegra, 

de Mateus 18, p.23-35. Neste grupo de citações, o valor do débito corresponde à 

gravidade do pecado, a cobrança do pagamento à ameaça de punição e à exigência 

de reparação e o perdão da dívida ao perdão do pecado. No que tange as 

personagens, o rei deve ser compreendido como representando Deus e os servos 

são os cristãos. A chamada à prestação de contas com o rei remete ao cenário de 

Justiça no dia do Juízo Final. A cobrança do servo ao outro remete, por sua vez, à 

interação moral entre os cristãos. Como a punição é conceptualizada 

metaforicamente como a devolução do dinheiro devido, classificamos essas três 

ocorrências como casos de Restituição. 

Em 9 e 10, vemos um penitente em peregrinação, que, em dado momento, 

encontra um demônio, disfarçado como São Tiago. Este declara que, devido à 

gravidade do pecado, o sacrifício da peregrinação não é suficiente e exige não só a 

automutilação como também o suicídio do pecador. Se essas penalidades extremas, 

impelidas por um santo, podem causar certo estranhamento, é finalidade 

apresentada que nos reafirma da natureza demoníaca do demandante: sua própria 
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satisfação. Ainda assim, o peregrino decide executá-las contra si mesmo em 

benefício do falso santo. 

Para compreendermos a citação 10, é necessário retomarmos informações já 

discutidas em maiores detalhes no Capítulo 2 deste trabalho. Inicialmente, 

identificamos ocorrências de outras duas importantes metáforas de moralidade: em 

“deixá-la [a alma] bela e limpa” (make it faire and clene) temos atualizações de 

MORALIDADE É BELEZA e MORALIDADE É LIMPEZA. Ambos os adjetivos usados avaliam 

o estado moral em termos de bem-estar corporal. Como um dos desdobramentos da 

CONTABILIDADE MORAL, é a conceptualização de BEM-ESTAR como RIQUEZA, entregar 

uma alma “bela e limpa” funciona como uma indenização a Cristo pelos tormentos 

que sofreu pelo pecador. 

 

Retaliação 

 

(12) E este servo jogou-se no chão e implorou por sua paciência e [disse que], com tempo, 
entregaria tudo que lhe devia. Mas ele não o quis e saiu e mandou prendê-lo até que tivesse 
pagado seu débito. E outros servos desse homem, quando iram isso, ficaram muito tristes e 
contaram tudo isso ao senhor. E o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, perdoei-te todo 
teu débito, como me pediste; Não devias ter também misericórdia pelo teu servo como tive  

(13) por ti? E o senhor irritou-se e o entregou aos torturadores ate que tivesse pagado tudo que 
lhe devia. 
 

(14) E perguntou-lhe se aceitaria cumprir a penitência apropriada por seu pecado. “Aceito de boa 
vontade”, ele disse, “a penitência que me será imposta”. E o bispo disse: “Encontrarás um 
mendigo caminhando pela rua. Dá-lhe o que te pedir. Esta será tua penitência.” E o 
cavalheiro ficou bem pago [satisfeito], pois achou sua penitência bem leve. 

 

Como trecho da parábola do Servo Impiedoso (cf. nota 125), as citações 12 e 

13 apresentam o cenário da Retaliação. Primeiramente, vimos, na discussão do 

cenário de Restituição, o perdão do débito oferecido, pelo rei, ao servo. Este, por 

sua vez, decide não exercer a mesma boa ação com seu devedor. Desse modo, seu 

benefício foi revogado e “pago na mesma moeda”: assim como causou um dano ao 

outro servo como retaliação por seu ônus, o rei executa a mesma punição pelo 

mesmo motivo.  

É importante mencionar, aqui, as observações de Graeber (2011) acerca 

dessa parábola: 

“Para dar uma noção dos valores envolvidos, dez mil talentos de ouro 
equivalem, aproximadamente, a toda a receita fiscal recolhida das 
províncias no que é, hoje, o Oriente Médio. Cem denários é 1/60 de 
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um talento e, assim, [o débito do segundo servo] vale 600.000 vezes 
menos.” (Graeber, 2011, p.403n24)

126
 

 

Se esses dados estiverem corretos, o valor impossível do débito do Servo 

Impiedoso e essa proporção exagerada dificilmente teriam passado despercebidas 

pelos ouvintes de Jesus. Se o público de Wycliffe na Idade Média desconhecia 

essas informações, a mera menção das quantidades de dinheiro envolvidas (dez mil 

talentos e cem denários) pode ter sido suficiente para expressar a imensidão do 

perdão de Deus e a mesquinhez humana. Desse modo, discorrer acerca do 

comportamento odioso da personagem principal é uma forma de reforçar uma das 

condições centrais do cristianismo expressa na oração do Pai Nosso: “Perdoai as 

nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido”. 

Por fim, em 14, temos a avaliação do balanço da interação. Sabemos que a 

partir do esquema determinante de justiça, a penitência deve ser proporcional ao 

pecado cometido. Porém, o cavaleiro acredita que sua punição está aquém da 

esperada e, de acordo com a aritmética moral, considera-se em vantagem, 

conceptualizada, aqui, como lucro.  

 

Doação 

 

Cenário mais frequente no subcorpus IM, a Doação é realizada em 18 

citações. Acreditamos que reproduzir e discutir cada uma nesta seção seria 

multiplicar desnecessariamente a repetição de informação. Além disso, certas 

condições desse cenário e da fonte das citações poderia causar a inconveniência de 

exemplos longos e confusos. Inerente à noção de Doação é a ausência de uma 

ação desencadeadora. Consequentemente, maior contexto é necessário para 

justificar a classificação de uma ocorrência nesse cenário. Todas as citações, por 

sua vez, foram encontradas no NHC que, por ser estruturado em verso, apresenta 

trechos muitas vezes truncados cujas relações só podem ser estabelecidas após 

exame altamente minucioso. De qualquer forma, todas as citações deste subcorpus, 

assim como suas traduções, encontram-se no Anexo B. Algumas ocorrências, 

porém, foram selecionadas para exemplificação: 

                                            
126

 To give a sense of the figures involved, ten thousand talents in gold is roughly equivalent to the entire roman 
tax receipts from their provinces in what’s now the Middle East. A hundred denarii is 1/60 of one talent, and 
therefore worth 600,000 less. 
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(15) Com essa história vemos bem que Deus é pago cem vezes melhor com a beleza que está 

na alma do homem, quando está livre de pecado mortal, do que com todos os prazeres do 
mundo. 
 

(16) Pois convém a cada cristão que carrega a marca do Senhor tirar desespero de seu coração 
e manter-se sempre fiel à verdade, pois ele não pagará ao Senhor de outra forma nem 
produzirá boas preces. 
 

(17) E, embora o pregador não consiga trazer nenhum homem de tendência pecaminosa para a 
lei cristã, seu trabalho não terá sido em vão, pois não deixará de receber a recompensa de 
Deus, pois Deus, que conhece bem suas intenções, é muito bem pago com suas palavras. 
 

(18) Pois, quanto mais tempo Satã vive no pecador, mais bem pago é Belzebu. 

 

(19)  [...] Que era filha de Herodias, e dançou para todos tão bem que todos que estavam 
reunidos no são ficaram bem pagos com sua dança. E Herodes foi até ela e disse: “Pede-
me o que quiseres, pois dar-te-ei à vontade” […] “E dá-me em uma bandeja a cabeça de  

(20) João Batista.” Muito mal pago [pesaroso] ficou o rei quando ouviu esse pedido; sentiu 
vergonha de retirar a promessa que tinha feito perante todos.  

 

A citação 15 dialoga com a 11 no sentido de expressar a equivalência entre 

formas de bem-estar (beleza, prazer e riqueza) utilizadas na conceptualização da 

moralidade. Embora possamos inferir que a entrega de uma alma bela deva ser um 

caso de restituição pelos tormentos de Cristo, como em 11, ou um caso de 

reciprocidade pelo dom da vida, essas opções não estão presentes no texto. 

Consideramos, então, que esse pagamento metafórico não possui outra finalidade 

do que satisfazer a Deus. 

Em 16, evitar o desespero e manter a fidelidade à verdade são 

conceptualizados como moedas. Ou seja, entregar-se ao desespero ou à mentira 

equivaleria a não ter dinheiro para pagar a Deus. Se o valor negativo da mentira é, 

de certo modo óbvio, o mesmo não pode ser dito em relação ao desespero. 

Provavelmente, para o autor (e para os homens da sua época), o desespero 

indicava uma falta de confiança no poder e na justiça de Deus. 

A ocorrência seguinte (17) demonstra como um cenário mais complexo pode 

se utilizar do cenário unidirecional da Doação. Notamos aqui que o trabalho do 

pregador consiste em um esforço que, mesmo ineficaz, merece uma restituição. 

Contudo, essa restituição ainda está por ser feita por Deus que já recebeu, 

inicialmente, a doação metafórica do pregador.  

A citação 18, por sua vez, esclarece que a valoração da ação pelos sujeitos 

envolvidos é independente de como é percebida pelos observadores. Podemos 

compreender “Satã vive no pecador” de forma literal, como uma possessão 
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demoníaca, ou alegórica, como um estado nefasto. Em ambos os casos, Belzebu é 

o beneficiário que obtém satisfação com o malefício causado ao pecador.  

As citações 19 e 20 foram uma retomada do tópico bíblico da decapitação de 

João Batista (Marcos 6, p.14-29). A primeira ocorrência do verbo pagar é percebida 

sem complicação. A dança é conceptualizada como um pagamento e, desse modo, 

valorada positivamente. Por ter sido uma iniciativa da filha do rei sem ser uma 

resposta a uma boa ação prévia, incorre em um caso de Doação.  A citação 20, 

porém, é um tanto problemática, uma vez que sua leitura pode sofrer interferência 

do contexto de troca anterior: após a dança, o rei promete cumprir qualquer desejo 

de sua filha. É apresentado nesse momento um cenário de Reciprocidade. Porém, é 

essa promessa que o finaliza. A insatisfação do rei não decorre de sua decepção 

com o pedido da decapitação de João Batista como uma quebra na sequência de 

agrados. O que o torna pesaroso é a obrigação de cumprir, devido à promessa, uma 

ação indesejada. Essa valoração negativa é atribuída, assim, independentemente da 

troca anterior, estabelecendo um novo cenário: a ação negativa da filha do rei não 

possui nem uma ação negativa desencadeadora e nem uma resposta, o que permite 

que a enquadremos no cenário de Doação. 

Dentre todas as quinze citações metafóricas deste cenário, doze apresentam 

os beneficiários da doação na forma de entidades não humanas: Deus é 

mencionado como credor em dez citações: 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 29. 

Em cinco destas, os meios de agradar a Deus são expressos na forma da 

conservação da pureza da alma, conceptualizada como beleza (em 15: that fayrnes 

that in a mannes soule is) e das boas obras realizadas (em 17: his sawes, em 25: his 

travaile, em 26: with swilk servyse) ou prometidas (em 24: I to paie God have hight). 

As cinco restantes nos mostram como Deus torna-se insatisfeito com o desespero e 

a mentira (ver discussão da citação 16), a impureza da alma decorrente do pecado e 

de pensamentos vis (em 21: Oure sawles, that synne hase made full laythe, em 22: 

Swa foule thoghtes thou schewes to me), a incapacidade de renunciar aos prazeres 

mundanos (em 23: What bote es to thole here tene and traye, sithen I ne maie serve 

God to paye?) e obras do demônio (29: whan he haþ sowen yvel seed, as if God 

were wel paied wiþ sowyng of siche seed). 

As outras duas citações em que o beneficiário não é humano são as de 

número 18 e 27. Em ambas, o beneficiário é um demônio. Sua intenção era 
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prejudicar um pecador de modo que sua alma fosse condenada. Porém, esse plano 

é frustrado pela intervenção de Maria (our Leuedye), que concede ao homem uma 

segunda chance. Essa intervenção de Maria era causa da insatisfação do demônio 

e, por não se tratar de uma resposta direta a seu ato, é  conceptualizada como uma 

doação de valor negativo (mal pago, ille payed).  

Vimos anteriormente, em citações como 15 e 21, que o estado de pureza da 

alma do homem pode servir como moeda na transação metafórica com Deus. Em 

28, temos o estado físico e psíquico de um bispo afetar o bem-estar do povo. O 

bispo decide expiar seus pecados por meio de punições autoinfligidas. A ciência 

desse fato deixou os fieis insatisfeitos (ivel payed) e os motivou a rezar por ele. Essa 

situação é única em todo o corpus no sentido de apresentar um evento fora do 

contexto de interação deliberada. Afinal, o estado individual do bispo não deveria 

afetar os fiéis da mesma forma que as outras ações voluntárias vistas no cenário de 

Doação. Talvez, essa forma de conceptualizar um sujeito insatisfeito como mal pago 

(ivel payed) pudesse estar sendo expandida, no período, para além do cenário mais 

restrito da interação moral em direção a um cenário mais geral de avaliação. 

Entretanto, mais expressões com esse sentido em gêneros diversos seriam 

necessárias para verificar se essa hipótese se sustenta, o que está além do alcance 

deste trabalho. 

 

5.5 Discussão dos dados 

 

Após discorrermos acerca das evidências da METÁFORA DA CONTABILIDADE 

MORAL nos textos medievais, cabe-nos, agora, comparar os dados extraídos dos 

subcorpora e discuti-los. 

A comparação estatística dos usos literais e metafóricos dos verbos gieldan e 

paien nos subcorpus não demonstrou uma mudança significante nem na frequência 

das ocorrências nem na proporção entre os usos. Na verdade, tanto as quantidades 

do uso quanto sua proporção são praticamente idênticas em ambos os períodos. 

Das 33 citações no subcorpus AS, 5 foram julgadas literais e 28 metafóricas. 

Já no subcorpus IM, com o total de 29 citações, 4 são literais e 25 metafóricas. Ou 

seja, nos sermões do período anglo-saxão, encontramos 1 ocorrência literal para 5,6 

metafóricas enquanto que, nos do inglês médio, a razão é de 1 literal para 6,25 

metafóricas. No total, encontramos 9 citações literais para 53 metafóricas, com a 
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razão de 1 para 5,89. Essa diferença pode ser considerada insignificante e pode ser 

melhor visualizada no gráfico abaixo: 

 

 
Fig.5.1: Quadro comparativo das frequências dos usos do verbo pagar por subcorpus e total. 

 

Essa manutenção da estatística nos dois períodos nos indica que o maior uso 

de um intermediário de troca, o dinheiro, não interferiu na frequência de uso da 

METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL.  

Apesar do aumento do suprimento de moedas em relação ao aumento da 

população ter sido de 15 a 20 maior (cf. 3.2), o que nos leva a supor que a 

população utilizasse o dinheiro muito mais frequentemente do que antes, essa 

desproporção não é refletida nas realizações da metáfora. Notamos, então, que 

embora a TRANSAÇÃO COMERCIAL e a INTERAÇÃO MORAL sejam domínios regidos 

pelo esquema geral de Troca, o conceito DINHEIRO parece não ter merecido 

preeminência em relação à permuta direta de mercadorias. Afinal, como vimos na 

seção 3.2, havia, já na Idade Média, a possibilidade do uso virtual do dinheiro como 

medida de valor. Desse modo, podemos concluir que, como elemento facultativo na 

troca comercial, o aumento da quantidade de moedas em circulação pode não ter 

sido tão relevante para o dia a dia do homem medieval. Além disso, as marcas 

linguísticas de intensidade ou de valoração da ação, da recompensa ou da punição 

são dadas em termos não financeiros, como, por exemplo, o anglo-saxão biterlice 

(amargamente) na citação 23 da seção 5.2 e o inglês médio wele (bem) na 17 da 

5.4. Entretanto, traços da materialidade do dinheiro são identificáveis nas 

realizações da CONTABILIDADE MORAL: sua longa durabilidade em relação a outros 
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tipos de mercadorias é, provavelmente, mapeada na perpetuidade da retribuição 

divina.  

Ao examinarmos os cenários de realização da metáfora, constatamos que 

sofreram mudanças consideráveis em número, como pode ser visto na Figura 5.2: 

 

 
Fig.5.2: Quadro comparativo das frequências dos cenários de atualização da METÁFORA DA 

CONTABILIDADE MORAL nos subcorpora. 
 
 

Se como argumentamos em 3.1, as concepções sobre as práticas comerciais 

não se modificaram de forma considerável (FARBER, 2006), resta-nos buscar a 

explicação para essa variação na realização dos cenários no domínio religioso. 

Como mencionamos em 3.3, a Igreja Católica na Inglaterra se reerguia, no 

final da Alta Idade Média após mais de um século de destruição Viking. Nesse 

período, o foco da instrução religiosa não era voltado para questões práticas, mas 

para ensinar aos fiéis sobre a natureza divina de Cristo, a autoridade da Igreja e o 

Juízo Final. É compreensível, então, que o cenário geral de Justiça e os mais 

específicos de Retribuição e Retaliação fossem os mais frequentes. Todas as 8 

realizações de Justiça, as 6 de Reciprocidade e as 7 de Retaliação envolvam Deus 

como agente de todas ações de resposta desses cenários: respectivamente, juiz, 

devedor e credor. Estrategicamente, Deus é mencionado de forma explícita na 

maioria das citações do cenário neutro de Justiça e no favorável de Reciprocidade. 

Porém, no cenário punitivo da Retaliação, vimos que o uso da voz passiva sem 

agente e da voz ativa sem objeto indireto (dativo) impedem a associação direta do 

papel de Deus como punidor no já terrível dia do Juízo Final. Em 3.2, afirmamos, 

com base em Blair (2005), que as noções de obediência e retribuição teriam um 
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papel fundamental na (re)imposição da autoridade da Igreja no final da Alta Idade 

Média127. Justamente os cenários de menor frequência nesse período estão fora 

desse esquema retributivo: a Restituição com 4 ocorrências e a Doação com 3. 

Juntos, os cenários de retribuição somam 21 ocorrências e correspondem a 75% do 

total do período. 

Diametralmente inversa é a situação que encontramos na Baixa Idade Média. 

Sob influência das ordens mendicantes, os cenários que expressam preocupação 

com o bem estar da vítima (Restituição) e do necessitado (Doação) apresentam o 

mesmo número de ocorrências (21) e o mesmo percentual (75%) que suas 

contrapartes retributivas no período anglo-saxão. Se estas visam a explicar sobre as 

consequências irrevogáveis dos atos, da prática de boas ações em troca da 

promessa de recompensa e o terror da punição pelas más, aquelas buscam 

incentivar a prática da reparação e da caridade desinteressada. Essa inversão é 

coerente com a mudança do pensamento cristão na Baixa Idade Média, resumida, 

nas palavras de Boggel (2009), que transcrevemos abaixo: 

 
Antes desse momento, contemplação e retirada do mundo eram 
consideradas o verdadeiro caminho para os cristãos em seu caminho 
para Deus. Essa atitude mudou na medida em que, do século XII em 
diante, a atenção foi deslocada para a vida no mundo

128
 (BOGGEL, 

2009, p.66, ênfase nossa). 

 

O cenário de Justiça, predominante no período anterior, apresenta apenas 

uma ocorrência no subcorpus IM (citação 5 da seção 5.4), que corresponde à 

Parábola dos Trabalhadores na Vinha. Contrariamente à tendência reguladora do 

uso desse cenário na Alta Idade Média, a Justiça é evocada, aqui, para repreender o 

trabalhador que, desconsiderando o que havia sido combinado previamente, se 

revolta por ver os contratados que iniciaram a jornada de trabalho mais tarde 

receberem o mesmo valor que os que a iniciaram de manhã. É possível alegar que 

essa situação não corresponda exatamente à noção de justiça e que o argumento 

do senhor não seja realmente um dos mais fortes129. Porém, dentro do contexto 

maior da Baixa Idade Média, percebemos que a repreensão somente ocorreu devido 

                                            
127

 Esse fato torna-se mais evidente com a marca de necessidade ou obrigação expressa pelas 
formas do modal sculan (cf. pág.@@@71). Nenhum modal apresentou frequência notável nos textos 
da Baixa Idade Média. 
128

 Before that time, monastic life and, thus, contemplation and retreat from the world had been considered the 
true way for Christians on their way to God. This attitude changed in so far as, from the 12

th
 century on. The 

attention shifted to life within the world. 
129

 “não cometi erro contra ti, pois acordaste comigo um denário” 
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à falta de caridade do reclamante. Se dermos a essa parábola a leitura sugerida por 

sua introdução (“Este proprietário é Deus, e esta vinha é sua Igreja”), 

compreendemos que o texto solicita aos fiéis que aceitem os recém-convertidos 

como seus iguais, merecedores das mesmas bênçãos. 

Ao compararmos a variação estatística das interações exclusivamente 

positivas, Reciprocidade e Doação, notamos que aquela apresentava, no período 

mais antigo, o dobro de ocorrências desta (6 e 3 ocorrências, respectivamente).  

Porém, na Baixa Idade Média, o uso metafórico do cenário de Reciprocidade 

desaparece e o de Doação atinge um nível não alcançado por nenhum outro em 

nenhum período. Nada menos do que 15 citações, que corresponde a 60% de todas 

as ocorrências metafóricas do subcorpus IM. Isso sugere o abandono da visão de 

que a prática do bem deve ser motivada por interesse próprio, ou seja, pela 

promessa de recompensa. Praticar o bem sem buscar nada em troca torna-se, 

então, o comportamento ideal130.  

Quanto às interações desencadeadas por uma ação negativa, notamos uma 

inversão da frequência de ocorrências de Retaliação e Restituição. Embora não tão 

manifesta quanto as mudanças dos cenários de Reciprocidade e de Doação 

descritas acima, essa inversão também aponta para uma tendência ao amor ao 

próximo. Se, no período anglo-saxão, o foco recaia sobre a punição do malfeitor, no 

período inglês médio, a atenção se volta para o restabelecimento do bem-estar da 

vítima. 

Por fim, comparamos a valoração das ações que concluem os cenários. 

Descartamos os cenários de Justiça e de Doação. Essa decisão baseou-se no fato 

de que aquele, por definição, deve ser um cenário neutro enquanto este é um 

cenário aberto, cuja reação conclusiva da troca não é apresentada. Desse modo, 

restou-nos Reciprocidade e Restituição como representantes do polo positivo e 

Retaliação do negativo. Juntas, as ações conclusivas positivas somam 10 

ocorrências na Alta Idade Média e 7 no período seguinte. Retaliação apresenta 7 

ocorrências no período inicial, número que cai apenas 3 no século XIV. Essa 

distribuição pode ser melhor visualizada na figura 5.3 abaixo: 

 

                                            
130

 Note-se que, em alguns raros casos, a doação metafórica pode ser valorada negativamente por seu 
beneficiário: na seção 5.4, nas citações 20, 27 e 28, o verbo paien é precedido, respectivamente, pelos advérbios 
ille, ille e ivel, todos significando mal, indicando insatisfação. 
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Fig.5.3: Quadro das frequências da valoração da ação conclusiva dos cenários de atualização da 
METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL. 

 

O que concluímos desse gráfico é que a prática final do bem tende a ser vista 

como ideal em ambos os períodos. No período anglo-saxão, a frequência das 

conclusões positivas corresponde a aproximadamente 59% das 17 ocorrências 

enquanto as negativas alcançam 41%. Ou seja, para cada ação conclusiva negativa 

mencionada nos sermões, há cerca de 1,43 ações positivas. No período seguinte, as 

ações positivas chegam a 70% do total. As negativas, por sua vez, são resumidas a 

30%. A razão entre essas valorações é de 1 ação negativa mencionada a cada 2,34 

ações positivas. Na comparação das ocorrências valoradas de ambos os períodos 

tomadas em conjunto, conclusões positivas totalizam cerca de 63% das ocorrências 

e, as negativas, 37%. A razão total entre essas valorações é de 1 ação negativa 

para cada 1,7 ação positiva. 

O que podemos concluir desses números é que a exortação à prática do bem, 

seja pela recompensa (Reciprocidade) ou pela reparação (Restituição) sempre teve 

algum destaque em relação à punição retributiva. Como gênero de instrução moral, 

poderíamos esperar que isso ocorresse nos sermões. Afinal, é difícil imaginar uma 

religião que exiba a preferência pela perpetuação de interações danosas. Porém, a 

punição é impelida por Deus em praticamente todos os casos de Retaliação 

encontrados em ambos os subcorpora, exceto na citação 14 da seção 5.4, em que o 

participante que determina a penitência é um bispo. Como membros do clero são, 

normalmente, vistos como representantes de Deus na Terra, podemos afimar que 

não há nenhum caso de Retaliação não legitimada pela Igreja. Ou seja, não há 

casos de incitação à vingança.  
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Quanto à comparação dos períodos, as razões entre as polaridades negativa 

e positiva aumentaram de forma considerável (de 1:1,43 para 1:2,34). Mais uma vez, 

constatamos que a busca pelos ideais apostólicos da Baixa Idade Média exerceu 

influência sobre a realização dos cenários. 

O que podemos concluir desta análise é que, apesar da relativa estabilidade 

estrutural do domínio-fonte e das limitações impostas pela topologia cognitiva do 

domínio-alvo, as mudanças impelidas à prática da pregação e os propósitos 

sociodiscursivos considerados mais urgentes em cada época convergem para 

mudanças significativas nas realizações da CONTABILIDADE MORAL. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Em consonância com diversos pesquisadores, dentre eles Charteris-Black 

(2004), Deignan (2005), Semino (2005) e Vereza (2010, 2012), acreditamos que a 

pesquisa acerca da metáfora conceptual atingiu uma maturidade teórica e 

metodológica que nos compele a irmos além da mera identificação de metáforas 

conceptuais e a investigarmos seus usos. Se os primeiros 25 anos desde sua 

apresentação em Metaphors We Live By (LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2003]) foram 

marcados pela investigação da natureza cognitiva da metáfora, Zanotto, Cameron e 

Cavalcanti (2008) recomendam que, agora, os pesquisadores passem a “abordar a 

metáfora como social e situada, como uma questão de linguagem e discurso, e não 

apenas como uma questão de pensamento”131 (p.1). O privilégio concedido ao 

discurso se deve ao fato de ser “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). 

Como, de acordo com Charaudeau e Maingueneau (2006), “não existe 

discurso que não seja contextualizado” (p.171), o exame da confluência de fatores 

cognitivos, históricos e situacionais das evidências da metáfora em uso nos permite 

não somente verificar sua motivação no uso como também compreender as 

condições com que os seres humanos justificam suas decisões e ações ao longo do 

tempo. Assim sendo, é por meio da análise dessa convergência que “começamos a 

perceber as peculiaridades do que as pessoas conheciam – ou não – sobre os 

domínios relevantes no período”132 (MOUTON, 2012:71).  

Aliado a essa visão, este trabalho buscou estabelecer relações entre 

mudanças nas práticas sociais e suas consequências nas formas da 

conceptualização metafórica de domínios de conhecimento envolvidos nessas 

práticas, como expressas no discurso. Mais precisamente, investigamos como o 

conhecimento medieval sobre as condições da troca comercial serviu como padrão 

para estruturação de diversos aspectos da moralidade cristã do período. 

                                            
131

 approach metaphor as social and situated, as a matter of language and discourse, and not just as a matter of 
thought. 
132

 the peculiarities of what people knew – or did not know – about the relevant domains at that time 
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Do domínio comercial, constamos que, em especial, o consentimento mútuo 

(muitas vezes tácito) tanto da realização da permuta dos bens quanto do valor das 

mercadorias contribuiu para a elaboração de um contrato metafórico que rege todo o 

sistema de interação moral. Na prática comercial, para que objetos sejam 

considerados mercadorias, é necessário que valores lhes sejam atribuídos e que 

participem de troca. E essa noção de troca exige que uma equivalência entre as 

mercadorias seja determinada. Do mesmo modo, a valoração das ações dentro do 

esquema de interação determina suas consequências, que, idealmente, devem ser 

equivalentes tanto em polaridade quanto em intensidade. Por outro lado, a 

centralidade atribuída atualmente ao dinheiro como intermediário ou como finalidade 

das transações é perceptivelmente diminuta no comércio medieval e, dessa forma, 

apenas contribuiu para alguns poucos casos em que sua durabilidade corresponde à 

perpetuidade da retribuição divina. Ainda assim, é possível que essa característica 

tenha sido abstraída de outros bens duráveis e o dinheiro, em si, esteja fora do 

esquema da METÁFORA DA CONTABILIDADE MORAL medieval. 

Ao analisarmos textos de instrução moral (sermões e homilias) em contextos 

mais situados historicamente, verificamos, por um lado, a estabilidade do contrato de 

interação moral e, por outro, variação no realce de certos aspectos desse contrato 

metafórico. Em certos momentos, foi dado destaque ao valor absoluto das ações e a 

sua equivalência na interação, e, em outros, a procedimentos, como a reparação e a 

doação. Essa variação deve-se primordialmente à finalidade discursiva dos textos: 

instruir os fiéis acerca das ações recomendadas, aceitáveis ou reprováveis de forma 

coerente com a moralidade cristã. A mudança na prioridade dessas ações acarretou 

a mudança nas ocorrências dos cenários. Mais concretamente, o foco na interação 

com Deus e nas consequências das ações no dia do Juízo final, típicos do discurso 

religioso da Alta Idade Média, favoreceu a realização de cenários que relembram 

aos fiéis tanto as condições do contrato moral (cenário metafórico de Justiça), 

quanto as recompensas (Reciprocidade) e punições finais (Retaliação). Quando, na 

Baixa Idade Média, a interação entre os homens torna-se o tópico de maior relevo, 

encontramos uma maior frequência de menções à reparação por um dano 

(Restituição) e à prática de uma boa ação desinteressada (Doação). 
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Verificamos, então, que se nos mantivéssemos atrelados à análise das 

expressões linguísticas, como vemos na prática clássica da TMC, os resultados 

apontariam apenas para a manutenção da metáfora ao longo do tempo. Porém, ao 

expandirmos essa análise para os cenários de realização da CONTABILIDADE MORAL, 

pudemos constatar uma variação rica, porém altamente motivada e coerente. 

Conclusão semelhante à de Carvalho (2006). 

Concluímos que no caso da CONTABILIDADE MORAL, o domínio-fonte 

COMÉRCIO fornece o esqueleto que dará forma à interação moral enquanto o 

contexto sócio-histórico e as finalidades discursivas fornecem os tendões 

responsáveis pela articulação dos cenários. 

Obviamente, seria pretensioso afirmar que os resultados obtidos reflitam a 

totalidade da interação moral na sociedade inglesa em suas práticas, seus valores e 

suas crenças. Temos que admitir que as respostas que encontramos são, em 

grande parte, as respostas oferecidas pelas decisões metodológicas que tomamos e 

pela análise estatística e discursiva do corpus. Cada uma dessas limitações, no 

entanto, aponta para possibilidades de novos desdobramentos investigativos. 

Primeiramente, devemos considerar que o corpus investigado consiste em 

textos de instrução religiosa. Embora esse seja o modelo de moralidade 

predominante na Idade Média cristã inglesa, não é o único. Os tratados filosóficos, 

os relatos históricos, a literatura artística e os registros jurídicos, por exemplo, 

poderiam nos fornecer informações que enriqueceriam nosso conhecimento sobre o 

período. Além disso, o hiato na produção monástica em inglês entre os séculos XI e 

XII deixa possibilidades em aberto. Em um momento futuro, seria revelador o 

confronto com as evidências linguísticas da CONTABILIDADE MORAL nas Idades 

Moderna e Contemporânea e em outras culturas. 

Quanto às limitações que podemos apontar em relação à metodologia, 

podemos citar a restrição dos itens lexicais investigados e a extensão das citações. 

Embora o verbo pagar, nas formas gieldan e paien, possa ser considerado um dos 

termos essenciais do domínio comercial, outros itens lexicais poderiam ser 

investigados, como os verbos dever, comprar, vender, cobrar e os respectivos 

substantivos derivados. O acréscimo desses itens e a análise dos sermões 
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completos poderia nos revelar mais aspectos da CONTABILIDADE MORAL na 

argumentação, como, por exemplo, a presença de nichos metafóricos, mecanismo 

de coesão e encadeamento discursivo identificado por Vereza (2007b) e definido 

como “um grupo de expressões metafóricas, inter-relacionadas, que podem ser 

vistas como desdobramentos cognitivos e discursivos de uma proposição metafórica 

superordenada normalmente presente (ou inferida) no próprio co-texto” (VEREZA, 

2007b, p.496).  

Apesar dessas limitações, devemos reconhecer as contribuições deste 

trabalho. Foi possível demonstrar o caráter adaptativo do uso da metáfora ancorado 

em fatores sócio-histórico-culturais e em propósitos discursivos. Mesmo sem as 

mudanças que ocorreram na Baixa Idade Média, todos os cenários da 

CONTABILIDADE MORAL seriam possíveis, visto que já estavam disponíveis para o 

discurso do período anterior. Contudo, é com base nessas mudanças que 

verificamos suas alterações, que não se resumem à frequência, mas incluem 

diferentes participantes, diferentes tipos de ação e diferentes momentos de 

execução dessas ações.  

Foi possível, também, estabelecer uma metodologia, em português, para 

estudos históricos e diacrônicos da metáfora. Embora, segundo Winters (2010), haja 

uma tradição de estudos em interface cognição-história na Europa e nos Estados 

Unidos desde a década de 1980, desconhecemos atualmente trabalhos dedicados a 

esse modelo no Brasil. O método utilizado lança mão dos seguintes procedimentos 

1. coleta de dados em corpus autêntico (DEIGNAN, 2005),  

2. identificação de uso metafórico de itens lexicais (PRAGGLEJAZ, 2007 [ 

2009]) 

3. explicação fundamentada na correlação experiencial (LAKOFF; 

JOHNSON, 1980 [2003], 1999), e  

4. contraste dos resultados dos períodos (RISSANEN, 2008; TRIM, 

2011).  

Detalhes dos procedimentos podem ser adaptados de acordo com as 

necessidades de pesquisas diversas, como fizemos na identificação do uso 

metafórico de gieldan e paien (cf. 4.3). 
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Por fim, por intermédio do uso integrado dessas ferramentas teóricas e 

metodológicas, conseguimos análisar a conceptualização historicamente situada de 

um conceito filosófico vital para o bem estar do homem e da sociedade. Fomos 

capazes, também, de desconstruir a noção de que a MORALIDADE pertença a uma 

realidade platônica, independente dos seres humanos que a experienciam.  
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ANEXO A: Citações do subcorpus AS e suas respectivas traduções 

 

 

(1) Rice man wæs se heahfæder abraham: and dauid se mæra cyning: and 

zacheus se þe healfe his æhta þearfum dælde. and mid healfum dæle 

forgeald be feowerfealdum swa hwæt swa he ær on unriht be anfealdum 

reafode;  

 
TRADUÇÃO: Um homem poderoso foi o patriarca Abraão. E Davi, o esplendido rei. E Zaqueu, 

que distribuiu metade de seus bens entre os pobres e pagou, com a outra 
metade, o quádruplo de tudo que antes havia roubado dos por meio de trapaça. 

 

(2) And romfeoh gelæste man æghwilce geare be Peteres mæssan; and se, þe 

þæt ne gelæste, sylle þærtoeacan xxx peninga to Rome and gylde133 þam 

cynge on Engla lage cxx scillinga. And freolsa and fæstena healde man 

rihtlice 

 
TRADUÇÃO: E contribui-se com o tributo a Roma anualmente durante a missa de São Pedro. 

E aquele que não contribuir entregue, além disso, 30 centavos para Roma e 
pague 120 xelins ao rei, de acordo com a lei inglesa. E que os festivais e dias de 
jejum sejam observados corretamente. 

 

(3) And romfeoh gelæste man æghwylce geare be Petres mæssan; and, se ðe hit 

ne gelæste, sylle þærtoeacan xxx peninga and bringe to Rome and gylde 

þam cynge on Engla lage cxx scillinga. And cyricsceat gelæste man on Engla 

lage to Martines mæssan 

 
TRADUÇÃO: E contribui-se com o tributo a Roma anualmente durante a missa de São Pedro. 

E aquele que não contribuir entregue, além disso, 30 centavos para serem 
entregues a Roma e pague 120 xelins ao rei, de acordo com a lei inglesa. E 
contribui-se com o tributo à igreja. 

 

(4) And cyricsceat gelæste man on Engla lage to Martines mæssan: and, se ðe 

þæt ne gelæste, forgylde hine mid twelffealdan and þam cynge cxx scillinga. 

TRADUÇÃO: E contribui-se com o tributo à igreja, de acordo com a lei inglesa, para a missa de 
São Martim. E aquele que não contribuir pague [à igreja] doze vezes mais e, ao 
rei, 120 xelins. 

 

                                            
133

 A ênfase nas formas de gieldan não faz parte dos textos originais e foi adicionada visando à rápida 
identificação dos termos. 
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(5) And, gyf hit geweorðe, þæt cristen man æfre heonanforð ahwar heðendom 

begange oððon ahwar on lande idola weorðige, gebete þæt deope for gode 

and for worolde; and, se ðe to gelome þæt unriht begange, gylde mid Englum 

swa wer, swa wite, and on Dena lage lahslite. 

 
TRADUÇÃO: E, se acontecer que um cristão alguma vez doravante incorrer em paganismo em 

qualquer lugar ou louvar ídolos em qualquer lugar da terra, que expie solenemente 
perante Deus e perante o mundo. E, seja homem ou mulher, se incorrer muito 
frequentemente nesse erro, pague a multa aos ingleses ou na Danelaw. 

 

(6) And eac we sculan þær riht ageldan for ures lifes dede, þe we siþ oþþe ær 

efre gefremedan fram ures lifes fruman. 

TRADUÇÃO: E, também, teremos certamente de pagar então pelas ações de nossas vidas, 
pelo que sempre fizemos desde o inicio de nossas vidas. 

 

(7) and ðonne mid þinre anre sawle riht agildon alra ðinga gehwylces, þæs ðu ær 

mid þinum licaman fremedest godes oððe yfeles. 

TRADUÇÃO: E, então, certamente pagarás com tua alma por todas as coisas, boas ou ruins, 
que tiveres feito com teu corpo. 

 

(8) and we witan, þæt þærto gesamnod wyrð eall heofenwaru and eall eorðwaru 

and eall hellwaru, and sceal þonne manna gehwylc gescead agyldan ealra 

þara dæda, þe he her adreh ær on life. 

 
TRADUÇÃO: E sabemos que, para esse fim, juntam-se todos os habitantes do céu, da terra e 

do inferno e o homem tem de pagar, então, a cada um, proporcionalmente a todos 

os atos que praticou anteriormente aqui na vida. 

 

(9) Nis nan man swa rice on eorðan and swa mihtig and mære, þæt he ne sceole 

deaðes abyrgean; and mid ure sawle anre we sceolon riht agyldan on domes 

dæg. 

 

TRADUÇÃO: Não há homem tão poderoso na terra e tão importante e esplêndido, que não 
tenha de se preocupar com a morte. E, com nossa alma, temos de certamente 
pagar no Dia do Juízo. 

 

(10) swa swa we leorniað on halgum gewritum: reddet deus unicuique secundum 

opera sua; þæt is on Englisc: he forgylt þonne anra gehwylcum æfter his 

agenum gewyrhtum. 
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TRADUÇÃO: Como está aprendemos nos escritos sagrados: reddet deus unicuique secundum 
opera sua, que quer dizer, em inglês: Ele paga a cada um de acordo com suas 
obras. 

 

(11) Đonne we scylon standan beforan þam gyldenan cynestole, þæt we agyldan 

gode full gescead for urum dædum, þæt we onfon æt him swa ece wite, swa 

ece mede. 

 
TRADUÇÃO: Então, teremos de estar diante do trono dourado para pagarmos a Deus, na 

mesma proporção de nossos feitos que Lhe oferecemos, como tormento eterno, 
ou como recompensa eterna. 

 

(12) swa yfel swa god swa hweþer swa he lufode for þam þe crist agylt ælcum be 

his dædæ. 

 
TRADUÇÃO: seja mau ou bom, ou como preferir, pois Cristo paga a cada um de acordo com 

seus feitos. 
 

(13) and sceolon þær ðonne mid ure sawle riht agyldan ealra þinga gehwylces, 

þæs ðe we ær mid urum lichoman on uron life gefremedon. Đonne ne bið nan 

þing, þæs þe we æfre gefremedon godes oððe yfeles, godes ælmihtiges 

eagum bedihlod. 

TRADUÇÃO: E, então, teremos certamente de pagar com nossas almas por todas as coisas 
que fizemos com nossos corpos durante nossa vida. Pois não há nada de bom ou 
de mau que tenhamos feito oculto aos olhos de Deus. 

 

(14) Beo se rica gemyndig þæt he sceal ðæra goda þe him god alænde agyldan 

gescead. 

 
TRADUÇÃO: Seria o forte lembrete de que ele tem de pagar a Deus, na mesma proporção, por 

todos os bens que [Deus] lhe cedeu. 
 

(15) Uton efstan nu, þæt we magon him gewrixl agyldan on swa mycclum, swa he 

us gefultumian wylle, 

 

TRADUÇÃO: Apressemo-nos, agora, para podermos pagar-lhe em troca por tanto quanto Ele 
quer nos ajudar. 

 

(16) Ac we þe sind to godes anlicnysse gesceapene. and habbað unateorigendlice 

sawle: we sceolon of deaðe arisan. and agyldan gode gescead ealra ure 

geþohta. and worda and weorca 
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TRADUÇÃO: Mas nós somos criaturas únicas para Deus e temos uma alma imortal: temos de 
nos erguer dos mortos e, na mesma proporção, pagar [entregar] a Deus todos os 
nossos pensamentos e palavras e obras. 

 

(17) Ac beon hi rice on godum weorcum: and syllan godes þearfum mid cystigum 

mode and god him forgylt mid hundfealdum: swa hwæt swa he deð þam 

earman for his lufon. 

 
TRADUÇÃO: Mas que sejam ricos de boas obras e deem aos pobres de Deus com coração 

caridoso e Deus pagar-lhes-á em cêntuplo pelo que derem, pelo Seu amor, aos 
necessitados. 

 

(18) and herion urne heofenlican fæder god ælmihtinne: se ðe us forgilt mid 

hundfealdum swa hwæt swa we doð earmum mannum for his lufon 

 
TRADUÇÃO: E louvemos nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que nos pagará em 

cêntuplo pelo que dermos aos pobres pelo Seu amor. 

 

(19) Swa hwæt swa we be anfealdum godes þearfum for his lufon syllað, he hit us 

forgylt be hundfealdum on þam toweardan life. 

 
TRADUÇÃO: O que dermos aos pobres de Deus pelo Seu amor ser-nos-á pago em cêntuplo 

na vida futura. 

 

(20) Ac heo þe sceal beon nu swyðe grimme forgolden, þæt þu wære swa 

ungeþancfull þinum drihtne 

 
TRADUÇÃO: Mas serão (sic) agora muito dolorosamente pagos [punidos] se fores ingratos ao 

teu Senhor. 
 

(21) and forsugie he hit, biterlice scel hit him wyrþan forgolden on þam toweardan 

life. 

 
TRADUÇÃO: E ele se calou quanto a isso. Amargamente ser-lhe-á pago na vida futura. 

 

(22) Ge syttað ealle niht and drincað oð leohtne dæg and swa awendað dæg to 

nihte and niht to dæge, swa ic ær cwæð, eall for druncennysse and oferfylle, 

and swa ge eowerne beorscipe brucað on unriht. Ac wite ge mid gewissan, 

þæt eow wurðað þa mycclan bollan bytere forgoldene æt eowrum endedæge, 

butan ge geswican. 

 
TRADUÇÃO: Sentais todas as noites e bebeis até o dia claro, e como trocais o dia pela noite e 

a noite pelo dia, como eu disse antes, tudo pela bebedeira e pela gula, e assim, 
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desfrutais, erroneamente, vosso banquete. Mas sabei, com certeza, que vos será 
paga [entregue] uma tigela amarga no seu dia final, exceto se vos redimirem. 

 

(23) Witodlice ne bið us mid nanum oþrum edleane forgolden gif we god for gilpe 

doð buton mid helle susle. for þan ðe gilp is an heafodleahter 

 
TRADUÇÃO: Na verdade, não nos será paga outra recompensa além dos tormentos do 

inferno, se fazemos o bem por vaidade, pois a vaidade é um pecado mortal. 
 

(24) Bitere scel hit him wyrþan forgolden, þæt he for deadum mann nimþ, buton 

he hit mid mæssan and mid sealmsange and mid ælmessan inlice forgilde. 

 
TRADUÇÃO: Amargamente será pago [será dada punição] àquele que tomar dos mortos, 

exceto se ele, de coração, pagar com recitação de salmos e com esmolas. 
 

(25) And þonne we sculon ælces unnyttes riht ageldan an þene bifigendan domes 

dege for eallum þam weorcum 

 
TRADUÇÃO: E então devemos certamente pagar por cada vaidade, no terrível dia do Juízo 

Final. 

 

(26) Sacerd scel on his scrifscire wislice and wærlice lædan and læran þa 

godcunde heorde, þe he heald scel. Æiþer he sceal ge wel bodian ge wel 

bysnian oþrum mannum, and æiþer he scel æt godes dome gescead agildan 

ge his sylfes dæda ge ealles þæs folces, þe he to godes handa healdan sceal. 

 
TRADUÇÃO: O sacerdote tem de guiar e ensinar, verdadeira e cuidadosamente, o rebanho 

espiritual de que ele cuida em sua diocese. Ele tem de tanto pregar quanto dar 

exemplo aos outros homens ou, no julgamento de Deus, pagar tanto pelos seus 

próprios atos quanto pelos de todas as pessoas que ele tem de entregar nas mãos 

de Deus. 

 

(27) Bitere scel hit him wyrþan forgolden, þæt he for deadum mann nimþ, buton he 

hit mid mæssan and mid sealmsange and mid ælmessan inlice forgilde. 

 
TRADUÇÃO: Amargamente será pago [será dada punição] àquele que tomar dos mortos, 

exceto se ele, de coração, pagar por isso com missas, com recitação de salmos e 

com esmolas.                                                                                                                                    

 

(28) Sacerd scel on his scrifscire wislice and wærlice lædan and læran þa 

godcunde heorde, þe he heald scel. Æiþer he sceal ge wel bodian ge wel 

bysnian oþrum mannum, and æiþer he scel æt godes dome gescead agildan 
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ge his sylfes dæda ge ealles þæs folces, þe he to godes handa healdan sceal. 

[…] Þeh ura hyrda hwylc an scep foriyme, we  

(29) wyllaþ, þæt he hit forgilde; hwæt gefarað þonne æt godes egeslican dome þa 

hyrdas, þe na cunnan þa godcundan heorde healden, þe hig heoldan 

sceoldan Criste to handa, ah hi na cunnan naþor þurh larleaste ne lædan ne 

læran ne leacnian? Mid hwam forgildaþ hi hig þonne?  Clypa hlude and hefe 

up þine stemne and gecyð minum folce, þæt hi georne fram synnum gecyrren. 

Gif ðu þonne þæt ne dest, ac suwast hit and nylt folce his þearfe gecyðan, 

þonne scealt ðu ealra þæra sawla 

(30) gescead agyldan, þe þurh þæt losiað, þe hi habbað þa lare and þa 

mynegunge, þe hi beþorfton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

TRADUÇÃO: O sacerdote tem de guiar e ensinar verdadeira e cuidadosamente o rebanho 
espiritual de que ele cuida em sua diocese. Ele tem de tanto pregar quanto dar 
exemplo aos outros homens ou, no julgamento de Deus, pagar tanto pelos seus 
próprios atos quanto pelos de todas as pessoas que ele tem de entregar nas mãos 
de Deus. [...] Se nosso pastor perder uma ovelha, queremos que ele pague por 
ela. O que acontece, então, no julgamento terrível, com os pastores que não 
conseguem manter o rebanho espiritual que deveriam entregar nas mãos de 
Cristo. Eles não conseguem, por ignorância, guiar, ensinar ou leacnian

134
? Com 

que pagarão? [...] “Eleva tua voz bem alto e mostra ao meu povo que devem se 
afastar do pecado.” Se assim não o fizeres, mas silenciares-te quanto a isso e não 
quiseres informar ao povo suas necessidades, então, tens de pagar, na proporção 
certa, com toda tua alma, que assim foi perdida, para que tenham o ensinamento 
e a lembrança, que precisarem. 

 

(31) hwæt gefarað þonne æt godes egeslican dome þa hyrdas, þe na cunnan þa 

godcundan heorde healden, þe hig heoldan sceoldan Criste to handa, ah hi na 

cunnan naþor þurh larleaste ne lædan ne læran ne leacnian? Mid hwam 

forgildaþ hi hig þonne, 

 
TRADUÇÃO: O que acontece, então, no julgamento terrível, com os pastores que não 

conseguem manter o rebanho espiritual que deveriam entregar nas mãos de 
Cristo. Eles não conseguem, por ignorância, guiar, ensinar ou leacnian? Com que 
pagarão? 

 

(32) we þurh þa ælmessan þa ecan tintrega magon genesan forþon þe þeos 

worold gewit & ealle þa þe on hyre synd & þonne mid ure sawle anre we 

sculon Gode ælmihtigum riht agyldan. 
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TRADUÇÃO: nós, por meio das esmolas, podemos ser salvos dos tormentos terríveis que este 
mundo e todos que nele estão conhecem e, então, com toda nossa alma, 
devemos certamente pagar a Deus Todo-Poderoso. 

 

(33) And ic kyðe eow þurh þis gewrit gif he nellað eow gerihtlæcan and sunnan 

dæg ne healdað and eower teoðunge getrywlice syllað of eallon þam þe eow 

drihten alæned hafað, […] and gif ge nellað gelyfan, ge sculon þolian micel 

wite on helle. Drihten segð and eow soðlice cyð be þisum bufan cwedenum 

þingum þe ge me ne aguldon, doð dædbote on þissere worulde and gif ge 

nellað geswican and betan, ic asendæ ceaferas on eowre wudas and 

gærshoppan on eowerne hwæte þæt fornimað eowerne bileofan.  

TRADUÇÃO: E mostrei-vos, por meio deste escrito, que se não quiserem se reparar convosco 
e não guardarem os domingos e não vos entregarem fielmente seu dízimo por 
tudo que o Senhor vos cedeu, [...] deveis sofrer grande tormento no inferno. O 
Senhor disse e verdadeiramente mostrou-vos, por meio dessas coisas citadas 
acima, que não me pagastes. Cumpri penitência neste mundo e se não quiseres 
cessar e vos redimir, enviarei besouros a vossas florestas e gafanhotos a vosso 
milho que devastarão seu sustento. 
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ANEXO B: Citações do subcorpus IM e suas respectivas traduções 

 

(1) But a Samaritan making his weie bi þat place cam bi side him, and siȝ his 

state, and hadde mercy on him; and he cam nyȝe, and bond his woundis, and 

helde in hem boþe oile and wyn, and put him upon his hors, and brouȝt him in 

to stable of a toun, and þere he did cure of him. And anoþir dai he toke two 

pens, and ȝaf hem to þe hosteler, and bade him have cure of him, and seide 

þus, What ever þou ȝyvest over, whan Y come aȝen Y shal pay þee. 

 

TRADUÇÃO: Mas um samaritano que passava aproximou-se dele e o viu e teve pena dele e
135

 

chegou mais perto e atou suas feridas e passou nelas azeite e vinho e o pôs em 

seu cavalo e trouxe-o à estalagem de uma cidade e lá o tratou. E em outro dia, 

trouxe dois denários e os deu ao hospedeiro e pediu que tratasse dele [do 

samaritano] e lhe disse o seguinte: Pagar-te-ei o que gastares quando voltar. 

 

(2) Dame Pelagie was scho calde [...] Fayre wommane scho was ynoghe, And 

mani man to synne scho droghe.. […] Scho hase hight the folk to paie, And so 

scho did full wele todaie. 

 

TRADUÇÃO: Dama Pelágia era chamada [...] Ela era uma mulher bastante bela e levou muitos 

homens ao pecado. […] Ela prometeu pagar [agradar] o povo, e fez isso muito 

bem hoje. 

 

(3) Oswald gave him a gold ringe/And saide, “To the quene bere this in 

takeninge/And bid hir do right so with thee/Als scho es wont to do with me.” 

The qwene sperid at him tithandes, Bot mete come thare none in his handes 

[…] Bot attelast to the borde was broght/A lofe that paied the ermite noght […] 

(4) And he satte still, evil paied forthi, [...] Sithen he thare might gete na mare 

 
TRADUÇÃO: Osvaldo deu-lhe um anel de ouro e disse: “Leva este sinal à rainha e pede-lhe 

que te trate como se fosses eu” [...] A rainha perguntou-lhe pelas novidades, mas 
nenhuma comida chegou a suas mãos. […] Mas, por fim, foi trazida à mesa uma 
broa que não pagou ao eremita [...] E ele continuou sentado, mal pago [...], já que 
não conseguiria nada mais lá.  
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(5) Þes comen in þe last houre, and þou madist hem evene to us, þat baren þe 

charge and þe hete of þe daie of traveile. But he answeride to oon of hem, 

and seide þus to him, Frend, Y do þee no wronge; for of a peny þou cordist 

wiþ me. Take þat is þine, and go ful paied, for Y wole ȝyve þis laste as myche 

as Y wole ȝyve þee. 

 

TRADUÇÃO: “Estes chegaram na última hora e igualaste-os a nós, que suportamos o peso e o 

calor do dia de trabalho.” Mas ele respondeu a um deles e disse-lhe assim: 

“Amigo, não cometi erro contra ti, pois acordaste comigo um denário. Toma o que 

é teu e vá bem pago [satisfeito], pois quero dar a este último tanto quanto quero 

dar a ti.” 

 

(6) Þe kyngdom of hevene, seiþ Crist, is lyke to an erþeli kyng þat wolde ryken 

wiþ hise servauntis. And whanne he hadde bigun to rekoun, oon was offrid 

unto him þat owid him ten thousand besantis, and whan he hadde not to paye 

of, þe lord bad he shulde be soold, his wyf and his children and al þat he  

(7) hadde, and þat þat he ouȝt þe lord shulde be algatis paid. Þis servant fell 

doun and praiede þe lord and seide, Have pacience in me, and Y shal quyte 

þee al. Þe lord hadde mercy on him, and forȝaf him al his dette. Þis servant 

went out and found oon of hise dettours, þat ouȝt him an hundred pens; and  

(8) toke him and stranglide him, and bade him paie his dette. […] On þis manere, 

seiþ Crist, shal my Fadir of hevene do to you, but ȝif ye forȝyve, ech on to his 

broþir, of ȝour free herte þe trespas þat he haþ done him. 

 

TRADUÇÃO: O reino do céu, diz Cristo, é como um rei terreno que queria acertar as contas 
com seus servos. E quando começou a acertá-las, foi-lhe trazido um que lhe devia 
dez mil talentos, e como ele não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele 
fosse vendido, assim como sua esposa, seus filhos e tudo que ele possuía e que 
tudo que ele devia ao senhor deveria ser pago imediatamente. Esse servo atirou-
se ao chão e implorou ao senhor e disse: “Tende paciência comigo e eu quitarei 
todo meu débito.” O senhor teve misericórdia dele e perdoou todo seu débito. 
Esse servo saiu e encontrou um de seus devedores, que lhe devia cem denários, 
ele o segurou e o estrangulou e ordenou que pagasse seu débito […]

136
Do 

mesmo modo, diz Cristo, meu Pai do céu fará convosco, se perdoardes vosso 
irmão, de coração, pelo erro que ele tenha cometido. 

 

(9) “Wend thou thi sin fra me to hide? Quen thou it did, I was biside. Thi vaiage 

may noht pai me, Bot ef thou do that I bid thee.” […]“Ga swithe,” he said,” and 
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geld thee, That I thi repentanze mai se, And scher thi thort in tua riht son, For 

havis thou mi wille don; And quen thou havis thiselvin slan, Til hevin salle I ger  

(10) thee be tane.” This pilgrim wend to pai Sain Jam, And did himselvin mikel 

scham 

 

TRADUÇÃO: “Eu faço minha viagem até São Tiago em peregrinação.” O demônio respondeu e 
disse imediatamente “Não sabes que praticaste luxuria contra mim? […]  Acreditas 
que podes esconder teu pecado de mim? Quando o cometeste, eu estava ao lado. 
Tua viagem não me pagará, exceto se fizeres o que digo [...] Corre” disse ele “e 
castra-te, para que eu possa ver teu arrependimento, e corta tua garganta ao 
meio, para fazeres minha vontade. E quando te tiveres matado, levar-te-ei para o 
céu.” O peregrino acreditava pagar a São Tiago e causou a si mesmo muita 
vergonha. 

 

(11) And for to make it faire and clene,/That na filthe ware tharein sene,/To paie 

Criste oure dere lemmane,/That suffird payne for synfull man. 

 
TRADUÇÃO: [...] e deixá-la [a alma] bela e limpa, de modo que nenhuma sujeira nela seja 

vista, para pagar a Cristo, nosso amado, que sofreu tormentos pelo pecador. 

 

(12) And þis servant felle doun and praiede him of pacience, and he shulde bi tyme 

ȝelde him al þat he ouȝte him. But þis man wolde not, but wente out and putte 

him in prisoun, til he hadde paied þe dette þat he ouȝte him. And oþir 

servauntis of þis man, whan þei seyen þis dede, mourneden ful myche, and 

tolden al þis to þe lord. And þe lord clepid him, and seide unto him, Wickide 

servant, al þi dette Y forȝaf þe, for þou preiedist me; ne bihoved þee not to 

have mercy on þi servant, as Y hadde mercy on þee? And þe lord was wroþ,  

(13) and ȝaf him to turmentours, til he hadde paied al þe dette þat he ouȝte him. 

 
TRADUÇÃO: E este servo jogou-se no chão e implorou por sua paciência e [disse que], com 

tempo, entregaria tudo que lhe devia. Mas ele não o quis e saiu e mandou prendê-
lo até que tivesse pagado seu débito. E outros servos desse homem, quando iram 
isso, ficaram muito tristes e contaram tudo isso ao senhor. E o senhor o chamou e 
lhe disse: Servo mau, perdoei-te todo teu débito, como me pediste; Não devias ter 
também misericórdia pelo teu servo como tive por ti? E o senhor irritou-se e o 
entregou aos torturadores ate que tivesse pagado tudo que lhe devia. 

 

(14) And asked him, yef he walde tac Riht penanz, for his sinful sac. “Ful gladli wil I 

tac,” he said, “The penanz that bes on me laid.” And the bischop said, “Thou 

sal mete A beggar gangand by the strete, And quat als ever he askes thee, Gif 

him, this sal thi penanz be.” And ful wel paied was this kniht, For him thoht his 

penanz ful liht. 
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TRADUÇÃO: E perguntou-lhe se aceitaria cumprir a penitência apropriada por seu pecado. 
“Aceito de boa vontade”, ele disse, “a penitência que me será imposta”. E o bispo 
disse: “Encontrarás um mendigo caminhando pela rua. Dá-lhe o que te pedir. Esta 
será tua penitência.” E o cavalheiro ficou bem pago [satisfeito], pois achou sua 
penitência bem leve. 

 

(15) Be this tale may we seen wel That God is be the hundrid del Bettere payd of 

that fayrnes That in a mannes soule is, Whan he is out of dedli synne, Than of 

al this worldis wynne. 

 

TRADUÇÃO: Com essa história vemos bem que Deus é pago cem vezes melhor com a beleza 

que está na alma do homem, quando está livre de pecado mortal, do que com 

todos os prazeres do mundo. 

 

(16) Forthi behoves ilk Cristen man, That Goddes mark hase on him tane, 

Wanhope oute of his hert cast, And in right trouthe be aye stedfast; For God 

maye he noght elles paie, Ne no gude praiere make he maye. 

 
TRADUÇÃO: Pois convém a cada cristão que carrega a marca do Senhor tirar desespero de 

seu coração e manter-se sempre fiel à verdade, pois ele não conseguirá pagar ao 
Senhor de outra forma nem conseguirá produzir boas preces. 

 

(17) And thof the prechoure may no man drawe, Fra synfull will to Cristen lawe, 

Tyne he ne maie his travaile, For mede of God maye he noght faile; For God 

that his entente wele knawes, Es full wele paied of all his sawes. 

 

TRADUÇÃO: E, embora o pregador não consiga trazer nenhum homem de tendência 

pecaminosa para a lei cristã, seu trabalho não terá sido em vão, pois não deixará 

de receber a recompensa de Deus, pois Deus, que conhece bem suas intenções, 

é muito bem pago pelas suas palavras. 

 

(18) For aye the langare that Sathan Wonnes within a synfull man, The bettir paied 

es Belzebub, 

 
TRADUÇÃO: Pois, quanto mais tempo Satã vive no pecador, mais bem pago é Belzebu. 

 

(19) That Herodiases dohter was, And tumbeled sa wel for alle That thar war 

gedered in that halle, That al war payed of hir play. And Herodes til hir gan 

say, “Quat sa thou wil, thou ask me, For freli sal I graunt thee.” […] 
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(20) “And gif me in a disce weved Sain Jon the Baptist heved.” Ful ille payed was 

the king Quen he herd this asking; Him thoht scham igain to kale That he 

havid hiht bifor thaim alle, 

 
TRADUÇÃO: [...] Que era filha de Herodias, e dançou para todos tão bem que todos que 

estavam reunidos no são ficaram bem pagos com sua dança. E Herodes foi até 
ela e disse: “Pede-me o que quiseres, pois dar-te-ei à vontade” […] “E dá-me em 
uma bandeja a cabeça de João Batista.” Muito mal pago [pesaroso] ficou o rei 
quando ouviu esse pedido; sentiu vergonha de retirar a promessa que tinha feito 
perante todos.  

 

(21) Oure sawles, that synne hase made full laythe,/For to paie God 

Allmightie,/The whilk es the saule leve luttebie. 

 

TRADUÇÃO: Nossas almas, que o pecado tornou repugnantes, para pagar a Deus Todo 

Poderoso. 

 

(22) Swa foule thoghtes thou schewes to me, For God, me think, may thou noght 

paie  

 

TRADUÇÃO: Mostras-me pensamentos tão sujos que, acredito, não conseguirás pagar a 

Deus. 

 

(23) He sais that I am noght worthi To serve God, and forthi Will I live in werldes 

plaie, And take me joye whiles that I maie. What bote es to thole here tene 

and traye, Sithen I ne maie serve God to paye? 

 
TRADUÇÃO: Ele diz que não tenho valor para servir a Deus e, por isso, viverei nos prazeres do 

mundo e aproveitar as alegrias enquanto consigo. Qual é a finalidade de sofrer 
aflição e dor se não consigo servir para pagar a Deus? 

 

(24) And I to paie God have hight, Bot oft I breke forward with plight. 

 
TRADUÇÃO: E eu prometi pagar [satisfazer] a Deus, mas, frequentemente, quebro essa 

promessa com o pecado. 

 

(25) Here mai we se withouten faile, That God was paied of his travaile. 

 

TRADUÇÃO: Vemos, aqui, sem falha, que Deus foi pago [ficou satisfeito] com sua obra. 

 

(26) For tyme sall come that all thase/That in the spyte of me yow slase/Sall wene 

to serve on all wyse/God, and paye him with swilk servyse. 
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TRADUÇÃO: Pois chegará o momento em que aqueles que vos matarem por ódio a mim, 

acharão que estão, assim, servindo a Deus e pagando-lhe [satisfazendo-lhe] com 

esse serviço. 

 

(27) The fend for this dom was sarie, And ille payed that our Leuedye Havid reft 

him wit riht jogement That man that he wit gil had schent. 

 

TRADUÇÃO: O demônio ficou pesaroso e mal pago [descontente] que Nossa Senhora o privou 

do julgamento daquele homem que ele arruinou por meio de trapaça. 

 

(28) He wroht that bodi wa inohe, That him to filth of sin drohe. He yald it that it gert 

him do, Wit pin, and reft it rest and ro. His foul fleis drohn him to sin, Forthi he 

mad it pouer and thin. The lawed folc was ivel payed, And for thair bischop 

gern prayed, 

 

TRADUÇÃO: Ele infligiu muito sofrimento naquele corpo que o levou à sujeira do pecado [...] 

Sua carne suja o levou ao pecado. Por isso, ele a deixou ficar suja e magra. O 

povo ficou mal pago [descontente] e rezou por seu bispo com fervor. 

 

 

(29) And þis is þe cautil of þe fend, to wiþdrawe his malice and shewe signes, as 

myraclis, whan he haþ sowen yvel seed, as if God were wel paied wiþ sowyng 

of siche seed. 

 

TRADUÇÃO: E esta é a estratégia do diabo para esconder sua maldade e mostrar sinais, como 

milagres, quando ele planta sementes más, como se Deus ficasse bem pago pela 

semeadura de tais sementes. 

 
 

 

 


