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RESUMO

Este trabalho propõe investigar o papel da metáfora na conceptualização e avaliação da relação
orientando-orientador sob a perspectiva da Linguística Cognitiva (LC), com foco na linguagem
em uso. Dentro dessa linha teórica, nosso foco recairá nos conceitos de metáfora conceptual
(Lakoff e Johnson (1980 [2002]) e de frames (Fillmore (1975, 1977, 1982, 1985), que são
representações cognitivas e constitutivas de nosso sistema conceptual. Devido à natureza deste
estudo, envolvendo a articulação entre discurso e cognição, buscamos autores que tratam dessa
perspectiva, como Semino (2008), Cameron; Maslen (2010) e Vereza (2013). Os aspectos
sociais e culturais que envolvem essa relação foram analisados a partir de Gibbs (2002) e
Kövecses (2005). Para a geração do corpus, utilizamos dados extraídos de: 1) pesquisa online
com a entrada (marcadora de símile) “Orientador é como...”; e 2) formulário introduzido na
plataforma Google Forms e postado em grupos de redes sociais, cujos participantes são
estudantes de pós-graduação. Os resultados da análise das 252 respostas recebidas desses
formulários apontaram como predominantes as metáforas conceptuais PROFESSOR É GUIA,
PROFESSOR É PAI/MÃE e PROFESSOR É CARRASCO, refletindo, respectivamente,
avaliações positivas e negativas dos orientadores por parte dos orientandos. As marcas
linguísticas específicas ou veículos metafóricos identificados nos corpora, como “guia”,
“jornada”, “itinerário”, “prosseguir” e “carrasco”, evocam, preponderantemente, frames
relacionados à família, à viagem e à invisibilidade, entre outros, como estruturadores do
discurso dos orientandos sobre orientadores. Esses frames formam a base conceptual de
algumas metáforas situadas encontradas, como orientador é pai, orientador é mãe, orientador
é fantasma e orientador é Mestre dos Magos. Os resultados também revelam o caráter
avaliativo da metáfora situada e a articulação entre instâncias cognitivas online e offline da
linguagem metafórica em uso (VEREZA, 2013). As conclusões da pesquisa apontam para sua
contribuição para a vertente discursivo-cognitiva dos estudos de metáfora e para a área
acadêmico-educacional, no que diz respeito a um entendimento mais amplo da relação
orientando-orientador.

PALAVRAS-CHAVE: metáfora conceptual; metáfora situada; frames; cultura

ABSTRACT

This work aims at investigating the role of metaphor in the conceptualization and evaluation of
the supervisor-supervisee relationship from the perspective of Cognitive Linguistics (CL), with
a focus on language in use. Within this theoretical framework, our focus will be on concepts of
conceptual metaphor (Lakoff and Johnson (1980 [2002]) and frames (Fillmore (1975, 1977,
1982, 1985), which are cognitive and constitutive representations of our conceptual system.
Due to the nature of this study, involving the articulation between discourse and cognition, we
seek authors who deal with this perspective, such as Semino (2008), Cameron, Maslen (2010),
and Vereza (2013). The social and cultural aspects involved in this relationship were analyzed
under Gibbs (2002) and Kövecses (2005). For the generation of the corpus, we use data
extracted from: 1) an online search with the entry (simile marker) "Advisor is like ..."; and 2) a
form introduced into the Google Forms platform and posted in social network groups, whose
participants are postgraduate students. The results of the analysis of the 252 responses received
from these forms pointed out as predominant the conceptual metaphors A TEACHER IS A
GUIDE, A TEACHER IS A FATHER / A MOTHER, and A TEACHER IS AN
EXECUTIONER, reflecting, respectively, positive and negative evaluations of the supervisors
by the supervisees. The specific linguistic marks or metaphorical vehicles identified in the
corpora, such as "guide", "journey", "itinerary", "proceed", and "executioner", evoke
preponderantly frames related to family, travel, and invisibility as structuring the supervisees’
discourse on supervisors These frames form the conceptual basis of some situated metaphors,
such as a supervisor is a father, a supervisor is a mother, a supervisor is a ghost, and a
supervisor is the Dungeon Master. The results also reveal the evaluative feature of the situated
metaphor and the articulation between online and offline cognitive instances of the
metaphorical language in use (VEREZA, 2013). The conclusions of the research point to their
contribution to the discursive-cognitive aspect of metaphor studies and to the academiceducational area, regarding a broader understanding of the supervisor-supervisee relationship.

KEYWORDS: conceptual metaphor; situated metaphor; frames; culture
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação do tema

Este trabalho propõe investigar o papel da metáfora na conceptualização da relação
orientando-orientador, sob a perspectiva da Linguística Cognitiva (LC), com foco na linguagem
em uso.
Em 2017, a revista científica Nature Biotechnology1 publicou um relatório de pesquisa
feito pela Universidade de Berkley, Califórnia, sobre a saúde mental dos estudantes de pósgraduação das áreas de ciências biológicas. Os dados sustentam que, na pós-graduação, os
alunos enfrentam vários desafios tais como: a alta competitividade no campo das ciências (que
se reflete também no mercado de trabalho), o extenso período de dedicação necessário para a
formação profissional e financiamento para realização de pesquisas e, por fim, a adaptação à
vida acadêmica. Alguns estudantes, pressionados por alguns desses fatores mencionados,
chegam a desenvolver quadros de depressão e ansiedade, recorrendo, inclusive, ao uso
excessivo de substâncias médico-farmacológicas.
A pesquisa, publicada na Nature Biotechnology, buscou investigar quais seriam os
fatores fundamentais para o sucesso acadêmico. Os resultados apontam como primordiais para
o bem-estar pessoal e profissional desses alunos uma rede de apoio social, estabilidade
financeira, progresso nas pesquisas acadêmicas, melhores perspectivas para a carreira, vida
saudável e a relação com o orientador de pesquisa. Entretanto, é consenso no meio acadêmico
que mais pesquisas precisam ser empreendidas para descobrir o quanto o sucesso ou o fracasso
na academia influencia a saúde mental de alunos e vice-versa.
O presente estudo elege a relação entre orientador e orientandos como um aspecto
importante neste quadro, tornando-a um campo frutífero para estudos nas áreas de psicologia,
pedagogia e, mais especificamente, na linguística (o escopo deste trabalho), quando pensamos
na forma como essa relação é explicitada através da linguagem. Entre os diversos fenômenos
linguísticos possíveis, nossa escolha recai sobre a metáfora.

1.2. Foco teórico-analítico da pesquisa: a metáfora

1

https://www.nature.com/nature/journal/v550/n7677/full/nj7677-549a.html (Acessado em 15/04/18)
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As pesquisas sobre metáfora, particularmente as que se ancoram na Teoria da Metáfora
Conceptual, doravante (TMC), formalizada por Lakoff e Johnson (1980 [2002]), podem
oferecer aos estudiosos da linguagem um vasto campo de pesquisa uma vez que, de acordo com
Deignan (2010), as metáforas conceptuais ajudam pesquisadores a identificar estruturas
conceptuais que refletem e moldam os padrões de pensamento que emergem na comunicação.
A TMC representou um avanço fundamental para o entendimento da metáfora,
sinalizado pela mudança do lócus da metáfora da linguagem para o pensamento (VEREZA,
2010), estruturado, em grande parte, pelas experiências corpóreas, de acordo com Lakoff e
Johnson (1980 [2002]), e cultural, na visão de Kövecses (2005). A metáfora conceptual seria o
mapeamento entre dois domínios no sistema conceptual e, a partir deste mapeamento, a
metáfora linguística emerge, instanciada na linguagem (STEEN, 2008). Os achados de Lakoff
e Johnson (1980 [2002]) apontam para evidências de que as metáforas conceptuais não são
apenas formas de descrever uma coisa a partir de outra, mas que nos levam a pensar uma coisa
a partir de outra. Sendo assim, amor, vida e discussão (conceitos considerados abstratos) seriam
conceptualizados a partir de experiências concretas que os aproximam de “jornada”, “viagem”
e “guerra”, ou seja, experiências que têm origem no indivíduo inserido num contexto
sociocultural compartilhado.
A metáfora é um fenômeno pluridimensional (CAMERON, 2010) e sua presença na
linguagem evidencia como o pensamento é estruturado e refletido no discurso, que cumpre
papel de organizador e estruturador da experiência do ponto de vista sociocognitivo (VEREZA,
2013b). Em relação ao discurso, interessa-nos a definição de Semino (2008, p. xii):
“linguagem de ocorrência natural: exemplos reais de escrita ou fala que são produzidos e
interpretados em uma circunstância particular e para propósitos específicos”2. Parece evidente,
de acordo com Deignan (2010), que as metáforas são melhor compreendidas quando analisadas
dentro de um contexto cultural, a partir da relação entre participantes de um evento
comunicativo.
O estudo da metáfora no discurso propicia questionamentos sobre o porquê de algumas
escolhas metafóricas e padrões de uso ocorrerem em alguns textos, gêneros e discursos
específicos (SEMINO, 2008). Esses questionamentos levam o pesquisador a buscar essas
respostas no papel e objetivos que falante e ouvinte desempenham na comunicação e no
contexto em que ela ocorre, um contexto caracterizado por aspectos históricos, políticos, sociais
e culturais compartilhados pela comunidade linguística. Nesse sentido, seria possível identificar
Em inglês: “I mean naturally occurring language use: real instances of writing or speech which are produced in particular circumstances
and for particular purposes.”
2
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padrões específicos de uso de expressões metafóricas no discurso de orientandos que fazem
referência ao papel desempenhado ou esperado de orientadores? Seria a metáfora usada com o
objetivo de promover diferentes representações dessa relação no meio acadêmico?
Tendo em vista esse novo paradigma que traz o discurso, permeado pela cognição, para
o cenário dos estudos da metáfora, amplamente discutido por Vereza (2013b), Cameron e
Maslen (2010), Cameron e Deignan (2006) e Semino (2008), este projeto se propõe a investigar
como alunos de pós-graduação se referem metaforicamente ao papel de seus orientadores
enquanto participantes da cena acadêmica. Para tal, nos utilizaremos de conceitos da Linguística
Cognitiva tais como frame, metáfora conceptual e metáfora situada, que serão discutidos
detalhadamente mais adiante, para nortear nossa análise, pois acreditamos ser possível
encontrar no corpus evidências de que metáforas conceptuais podem estar na base de algumas
das metáforas situadas encontradas. Também utilizaremos o conceito de frame, como instância
cognitiva central na conceptualização da experiência.

1.3. Objetivos

O objetivo geral da pesquisa consiste em investigarmos de que forma as relações entre
orientandos e orientadores são conceptualizadas metaforicamente. Os objetivos específicos são:
(a) identificar as expressões linguístico-metafóricas e metáforas situadas3 no corpus a
fim de explorar as representações cognitivas da relação entre orientador e orientando;
(b) identificar as metáforas conceptuais e frames4 subjacentes às expressões linguísticometafóricas e metáforas situadas encontradas a partir dos resultados da identificação
empreendida em (a);
(c) propor frames de caráter mais genérico que reflitam as conceptualizações da relação
entre orientando e orientador.

1.4. Explorando o tema: estudos anteriores

Embora seja considerada um dos fatores preponderantes para o sucesso acadêmico
(Viana e Veiga, 2010), a relação entre orientandos e orientadores permanece um tema pouco
investigado.

3
4

Conceito elaborado por Vereza (2013b) e que será abordado com mais profundidade no capítulo de Fundamentação Teórica
Conceito elaborado por Fillmore (1975,1977,1982,1985) e que será abordado no capítulo de Fundamentação Teórica
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Destacamos, a seguir, algumas pesquisas já realizadas no Brasil, entre dissertações,
livros e artigos, iniciando pela recém-publicada obra De mãos dadas: reflexão sobre pesquisa
em Comunicação, que retrata, sob a ótica de professores da Faculdade de Comunicação da UnB,
a experiência destes enquanto orientadores de pesquisas de mestrado e doutorado. A obra não
se pretende um manual de como uma orientação ideal deveria ocorrer, mas dialogar com o leitor
sobre diferentes estilos de trabalho, os dilemas enfrentados ao longo de uma pesquisa, como
discordâncias teóricas e escolhas de metodologia, os limites de autonomia necessários para
orientandos e aspectos da relação que se dá entre os sujeitos envolvidos.
Leite Filho (2004), em sua Dissertação de Mestrado intitulada A relação orientadororientando e suas influências no processo de elaboração de teses e dissertações dos programas
de Pós-Graduação em Contabilidade da cidade de São Paulo, propôs “diagnosticar,
caracterizar e compreender aspectos da relação orientador-orientando e suas influências no
processo de produção de teses e dissertações dos programas de pós-graduação strictu sensu”.
O autor realizou entrevistas com quinze orientadores e quinze orientandos e, a partir dos dados
coletados, procurou observar padrões que norteavam o processo de orientação: escolha do
orientador e a aceitação de um orientando, fatores comportamentais dos sujeitos que facilitam
e dificultam a relação, fatores técnicos e de conhecimento, e por fim, a frequência de encontros
para orientação. Os resultados obtidos levam a um modelo de orientação que é o resultado de
uma relação construtiva e efetiva entre orientadores e orientandos, em que as relações afetivas
transcendem aspectos técnicos, em que orientadores assumem seu papel, fazendo leituras
críticas e indicando caminhos, minimizando sentimentos de isolamento intelectual nos
orientandos (LEITE FILHO, 2006, p. 107).
No campo da Análise Crítica do Discurso (ACD), a Dissertação de Mestrado de
Guimarães (2011), Trazendo à baila a voz que fomenta pesquisas em linguagem: uma análise
crítica do discurso do professor-orientador através do Sistema de Transitividade, investigou a
prática social dos atores envolvidos no processo, orientandos e orientadores, com foco no
discurso dos segundos. Para este fim, a autora entrevistou orientadores de mestrado em
Linguística Aplicada das esferas públicas federal, estadual, e privada da cidade do Rio de
Janeiro. Os profissionais respondem a um questionário composto por 14 perguntas, dentre elas,
o porquê de serem orientadores, a função do orientador e seu sentimento em relação a essa
função que lhe é dada. Essa pesquisa possibilitou dar voz aos orientadores, além de contribuir
para o campo da Linguística Aplicada, mais especificamente no campo da ACD.
A Teoria das Relações Interpessoais de Robert Hinde (1997) foi aplicada no estudo de
Oliveira (2006) para se compreender a relação orientando-orientador. A pesquisadora conduziu

15

entrevistas com orientandos e orientadores do curso de Ciências Genômicas e Biotecnologia da
Universidade Católica de Brasília para a sua dissertação Relação orientador-orientando e a
Teoria das Relações Interpessoais de Robert Hinde. O objetivo da pesquisa foi o de observar
como as categorias de percepção interpessoal, poder e conflito, compromisso e satisfação,
semelhanças e diferenças, reciprocidade e complementaridade – propostas por Hinde (1997) –
refletiam a relação entre orientadores e orientandos. As perguntas versavam, entre outros temas,
sobre a escolha do orientador; a aceitação de um orientando; as semelhanças e diferenças com
relação a escolhas de vida; a forma como conflitos, que eventualmente surgiram na relação,
foram tratados; o cumprimento dos compromissos firmados entre ambos durante o processo e
como ambos avaliam o nível de satisfação com o projeto realizado. De acordo com a autora, os
resultados mostram um equilíbrio nas 5 dimensões de categorias e que, no geral, a postura de
orientadores e orientandos é positiva, o que contribui para o sucesso do trabalho de orientação.
Destacamos também o artigo A relação orientador-orientando na pós-graduação
stricto sensu, de Viana (2008), que aponta que a relação orientador-orientando é fundamental
para o sucesso da elaboração de dissertações/teses. Essa relação é construída a partir de aspectos
(a) afetivos, em que ambos estabelecem uma relação empática, que envolve o saber escutar, o
incentivo às capacidades do orientando e transparência; (b) profissionais, em que cada um tem
seu papel delimitado, que deve ser exercido com responsabilidade e ética e cuidado para que a
orientação não seja uma relação de submissão ou opressão; (c) teórico-metodológica, em que
seja reconhecido que tanto orientando, quanto orientadores tem direitos e deveres, como
presença em reuniões, leituras e cumprimento de prazos e (d) institucional, permeado pela
instituição e pelo programa de pós-graduação, no que diz respeito ao currículo ofertado,
incentivo à pesquisa docente e discente e boas condições de trabalho para o professor-orientador
desenvolver seu trabalho em sala de aula e suas orientações com qualidade. A autora reforça
em outro texto de sua autoria que:
a possibilidade de êxito da relação e da produção acadêmica exige do orientador e do
orientando diálogo, dedicação, organização, disciplina, interesse, satisfação,
reforçados pelo compromisso e responsabilidade de ambos, destacando a importância
da autoavaliação do orientando e do orientador no processo (Viana, 2010, p. 222-226)

Em um artigo de 2000, A bússola do escrever: sobre a função da orientação de teses e
dissertações, Machado (2000) reflete sobre a “trinca acadêmica” professor, pesquisador e
orientador. Ela usa a metáfora da gestação para se referir ao processo de construção e maturação
do trabalho científico em que duas pessoas dialogam, trocam experiências sobre esse ser
concebido que está sendo gestado (a dissertação ou a tese) e a subjetividade do pesquisador
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nesse novo papel. O orientador seria como o obstetra que acompanha a gestação, tem esses
encontros com o orientando, em que cada um expõe sua subjetividade e ambos aguardam pela
materialização do projeto de ambos: o nascimento da criança, a dissertação ou tese.
Em Metodologia do Trabalho Científico, Severino (2010) reserva um capítulo para falar
sobre a produção científica na pós-graduação e sobre o papel do orientador no processo da
pesquisa. Ele aponta que o orientador tem um papel de educador, que vai sendo moldado a
partir de sua vivência e maturidade acadêmica. Ressalta Severino (2010, p. 234) que o papel de
educador não se dá em nível instrucional, mas se constrói com diálogo e troca entre as partes,
“respeitando a autonomia e a personalidade de cada uma delas.” É uma relação entre
pesquisadores, em que o orientador não é pai, nem tutor, nem advogado de defesa e nem
analista. E também não é carrasco, senhor de escravos ou feitor. Orientar é uma atividade que
envolve, nas palavras do autor, “embate de ideias, apresentação de sugestões e de críticas”
(SEVERINO, 2010, p. 107). Não se trata de imposição, mas de convencer, esclarecer e prevenir.
Interessante observar que os trabalhos de Machado (2000) e Severino (2010) embora
não tivessem a metáfora como objeto de estudo, mostram, a partir dos seus resultados, o papel
importante que a metáfora exerce na linguagem enquanto recurso de natureza cognitivodiscursiva que colabora na argumentatividade de um ponto de vista sobre determinado assunto.
As fontes consultadas constituem-se em valiosa contribuição para o estudo da relação
orientador-orientando e visam a um espaço que se abre para a investigação dessa relação. O
presente trabalho tem como objetivo contribuir para uma maior compreensão de como ocorre a
interação entre orientandos e orientadores sob a perspectiva linguística. Escolhemos a voz dos
orientandos como ponto de partida dessa investigação, visto que o tempo disponível para a
realização de uma pesquisa mais ampla, envolvendo as duas partes, não seria suficiente.

1.5. Organização do trabalho

A presente pesquisa é dividida em 6 capítulos. Neste primeiro capítulo apresentamos o
tema de pesquisa e nossa motivação para esta escolha, apontamos as perguntas de pesquisa e,
por fim, reportamos algumas pesquisas que já foram desenvolvidas sobre esta temática.
No segundo capítulo, apresentamos as principais correntes teóricas que alicerçam esta
pesquisa: a noção de frames e MCIs que seriam ancoradores de sentido e conhecimento
culturalmente compartilhado e estruturadores da experiência humana; os primeiros estudos
sobre a metáfora, partindo do conceito de metáfora em Aristóteles, a metáfora vista a partir da
retórica, até Ricoeur, Richards e Black. Tratamos também da Teoria da Metáfora Conceptual
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(LAKOFF; JOHNSON, 1980 [2002]), que retrata a dimensão cognitiva da metáfora e salienta
sua natureza cognitiva e corporificada; Gibbs (2002) e a metáfora vivenciada como experiência
integrante do ato comunicativo, propondo analisá-la em sua dimensão social; Kövecses (2005)
e a dimensão cultural deste tropo, presente em seus estudos sobre a universalidade da metáfora;
e, por conta do propósito do nosso estudo, que é o de analisar o discurso emergente de
orientandos sobre orientadores, investigamos a interface entre cognição e discurso, proposta
por Cameron e Maslen (2010), Cameron e Deignan (2006), Semino (2008), Vereza (2013b),
entre outros; e as pesquisas realizadas por Gregory Merchant (1992), Cortazzi & Jin (1999) e
Sardinha (2007) sobre metáfora e educação.
No terceiro capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos adotados no
estudo. Justificamos a escolha por adotar dois corpora distintos, explicitamos suas origens e
formas de tratamento para a análise, além do uso da símile como procedimento para geração de
dados.
O capítulo seguinte, o quarto, é constituído da análise dos dados coletados para a
pesquisa. Os veículos metafóricos foram levantados e discutidos a partir de uma categorização
com base em frames, com o objetivo de investigar a linguagem metafórica no discurso de
orientandos sobre orientadores, observando a presença de metáforas situadas e metáforas
conceptuais subjacentes, quando for o caso. Justificamos o porquê de os veículos serem
categorizados como parte de um frame específico (viagem, animal, objeto, relação de trabalho,
e outros) e discutimos as conceptualizações a partir das evidências encontradas.
O quinto capítulo traz a discussão dos resultados, a partir da análise empreendida no
capítulo anterior. Tratamos da avaliatividade das metáforas encontradas e utilizamos tabelas em
que é possível observar os veículos metafóricos mais frequentes e as metáforas situadas
levantadas, classificadas também por sua avaliatividade.
No sexto capítulo, tecemos nossas considerações finais acerca da pesquisa e dos
resultados obtidos, além das limitações do estudo, e de possíveis caminhos para pesquisas
futuras. Finalmente apontamos para a contribuição potencial da pesquisa para os estudos sobre
a metáfora no discurso e para a temática da avaliatividade, bem como para a educação, no que
diz respeito à importância da relação orientando-orientador para a qualidade do trabalho (de
ambos) no contexto da pós-graduação e da pesquisa.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para explorar os objetivos e perguntas de pesquisa anteriormente explicitados na
Introdução, a pesquisa se apoiará nos seguintes conceitos teóricos, ambos inseridos na área da
Linguística Cognitiva: metáfora e frames.

2.1. Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) e frames

Os estudos da metáfora conceptual e sua interrelação com a cultura propiciam um
melhor entendimento para a compreensão dos Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) que
estruturam eventos ou cenas culturais característicos de determinadas culturas.
Lakoff (1987) define MCIs como estruturas complexas que atuam na organização e
estruturação do conhecimento de natureza cognitiva ou cultural compartilhados por membros
de uma comunidade linguística. Nesse caso, os MCIs seriam toda a nossa estrutura de
conhecimento de mundo distribuída em nossa mente de forma organizada. Nessa perspectiva,
os sistemas conceptuais e linguísticos devem ser vistos como relativamente estáveis, sujeitos a
mudanças e formados pela recorrência das experiências e do uso que falantes fazem da língua.
Ferrari (2016, p. 53) aborda o MCI como “uma estrutura de conhecimento armazenada na
memória de longo prazo, que pode ser mais complexa que a noção de frame” retomando a noção
de Lakoff (1987) segundo a qual MCI é um conjunto complexo de frames distintos.
Ainda na visão de Lakoff (op. cit.), os modelos cognitivos são considerados idealizados
por dois motivos: a) por não se adequarem necessária e perfeitamente ao mundo em decorrência
de serem frutos do aparato cognitivo humano; o que consta em um modelo cognitivo é
determinado pelas necessidades, crenças, valores etc.; e b) pela possibilidade de construção de
diferentes modelos para a compreensão de uma determinada situação, sendo que esses modelos
podem ser contraditórios entre si.
O conceito relacionado à palavra “terça-feira”, por exemplo, só pode ser definido com
relação ao conhecimento do sistema de contagem de tempo que chamamos “semana”. A semana
é um modelo cognitivo idealizado, um todo organizado linearmente, em partes, correspondentes
a cada um dos dias de uma semana, que não existe senão na idealização que compartilhamos
na sociedade. Nem toda cultura conceptualiza a contagem do tempo da mesma forma; diferentes
povos usam calendários distintos, pois compreendem a categoria “tempo” de forma diversa,
tendo outras necessidades quanto a sua contagem.
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O conceito de MCIs é semelhante à noção de frame, se levarmos em conta que ambos
representam estruturas cognitivas relativamente complexas e estáveis de conhecimento.
Todavia, enquanto os MCIs são ricos em detalhes, são “idealizados” a partir de uma gama de
experiências, eles não representam exemplos específicos de uma dada experiência como os
frames.
Fillmore (1975, 1977, 1982, 1985) sustenta que o termo frame designa um sistema de
conhecimento armazenado na memória de longo prazo e organizado a partir da esquematização
da experiência. Através dos frames, acessamos estruturas do conhecimento que relacionam
elementos e entidades associados a cenas da experiência humana a partir do que é
compartilhado e vivido por uma comunidade. Tomamos como exemplo o frame de evento
comercial onde verbos como “comprar”, “vender”, “pagar”, “gastar”, “custar” e “cobrar” estão
inseridos. Mesmo que esses verbos destaquem aspectos distintos do evento, é necessário o
acesso ao frame para compreendê-los.
Os frames são fundamentais para a compreensão de todos os aspectos de nossas vidas e
culturas e não somente da linguagem. A palavra frame, segundo (FILLMORE, 2009, p.25)
engloba um termo amplo que abriga um conjunto de conceitos conhecidos na literatura sobre
compreensão da linguagem natural e que podem ser denominados: “esquema”, “script”,
“cenário”, “modelo cognitivo ou “teoria do senso comum”, conforme o trecho a seguir:
Pelo termo “frame” eu tenho em mente um sistema de conceitos relacionados de tal
forma que, para entender qualquer um deles, é necessário entender toda a estrutura em
que se insere; quando uma coisa nesta estrutura é introduzida em um texto, ou em uma
conversa, todas as outras são automaticamente disponibilizadas. Eu pretendo que a
palavra “frame”, como aqui usada, signifique um termo geral para se referir ao
conjunto de conceitos conhecidos na literatura como: “esquema”, “script”, “cenário”,
“andaime ideacional”, “modelo cognitivo ou “teoria popular”. (FILLMORE, 2006, p.
373)5

Basicamente, o significado das palavras é subordinado aos frames em que esses estão
inseridos. Desta forma, compreender uma palavra, ou um conjunto de palavras, “requer o acesso
a estruturas cognitivas de conhecimento que relacionam elementos e entidades associados a
determinados aspectos da experiência humana, considerando-se as bases físicas e culturais
dessa experiência” (FERRARI, 2016, p. 50).

Em inglês: “By the term ‘frame’ I have in mind any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have
to understand the whole structure in which it fits; when one of the things in such a structure is introduced into a text, or into a conversation,
all of the others are automatically made available. I intend the word ‘frame’ as used here to be a general cover term for the set of concepts
variously known, in the literature on natural language understanding, as ‘schema’, ‘script’, ‘scenario’, ‘ideational scaffolding’, ‘cognitive
model’, or ‘folk theory’.”
5
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Pelas discussões na literatura da Linguística Cognitiva envolvendo os conceitos de MCI
e de frame, pode-se deduzir que não há uma distinção muito clara entre os conceitos de frame
e MCI.
Na presente pesquisa, para fins operacionais, trataremos como frame os domínios
cognitivos (como referido em Langacker (1987, p. 147)) como conjuntos estruturados e
relacionados que foram convencionalizados pela experiência que retratam.
Afinal, domínios fonte se ancoram em estruturas cognitivas estáveis (frames), muitas
vezes com elas coincidindo. No caso de metáforas situadas, podemos encontrar frames mais
estáveis – frames offline (VEREZA, 2013b) ou mais episódicos – frames online, que surgem
em contextos bem mais específicos.
Podemos pensar que a metáfora, portanto, é um mapeamento de um frame (ou domínio;
por exemplo, GUERRA), sobre um outro frame (ou domínio: DISCUSSÃO), o que estruturaria
a metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA.
Neste trabalho, portanto, a identificação de frames nos possibilita entender o uso das
metáforas e sua implicação a partir das categorias lexicais utilizadas para se referir à relação
orientador/orientando.
Na seção seguinte, trataremos de abordar as dimensões cognitiva e discursiva da
metáfora.

2.2. A metáfora: primeiros estudos

A metáfora é para a maioria das pessoas um mecanismo da imaginação poética e do
florescimento retórico – uma questão extraordinária da linguagem. Além disso, a
metáfora é normalmente vista como característica da linguagem por si só, uma questão
de palavras, em vez de pensamento ou ação. [...]. Nós descobrimos que, pelo contrário,
a metáfora é generalizada na vida cotidiana, e não apenas na linguagem, mas em
pensamento e ação. Nosso sistema conceitual, em termos de como nós pensamos e
agimos, tem sua natureza fundamentalmente metafórica. (LAKOFF; JOHNSON,
2002, p. 45)

Já no primeiro capítulo da obra que marca a virada dos estudos sobre a metáfora,
conferindo a ela um estatuto cognitivo, Lakoff e Johnson (1980 [2002], p. 45) apontam para o
sentido dado à metáfora até então: o de “mecanismo da imaginação poética e do florescimento
retórico”. Ao colocar a metáfora nos campos retórico e poético, os autores retomam uma
perspectiva histórica que coloca a metáfora como fenômeno pertencente ao campo literário. Seu
uso teria um efeito de construção do discurso e, segundo Ricoeur (2000), na linguagem poética,
tem a capacidade de tornar nosso mundo inteligível, compreensível, na medida em que podem
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ampliar nossa visão ordinária e comum. Fazer uso de metáforas é conferir ao texto múltiplas
interpretações e adicionar sentidos variados a conceitos relativamente simples. Na retórica, sua
função é a de tornar o discurso o mais persuasivo possível.
Para que possamos traçar o caminho dos estudos sobre a metáfora, é necessário
começarmos pelas visões mais tradicionais acerca de sua existência e importância.
A metáfora, como objeto de reflexão, chegou ao conhecimento do mundo ocidental
através de Aristóteles. Na obra Poética, ele a define como “a transferência do nome de uma
coisa para outra, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie
para a outra, por via de analogia” (Poética, III, IV, 7, p.182). Entretanto, ao emprestarmos o
sentido de uma coisa para outra, transferimos uma rede complexa de relações e associações em
que termos do domínio fonte e domínio alvo se misturam, fazendo emergir uma comparação
inesperada (GEARY, 2011, p. 9)6. Nas palavras do autor, o pensamento metafórico em parte
descobre e em parte inventa uma semelhança que ele descreve. Para Aristóteles (XXII, 17,
1459a, 4-8) “construir bem metáforas é perceber bem as semelhanças.”
Em uma definição simplificada, a metáfora seria apenas responsável por fazer uma
comparação implícita entre coisas, entidades e assuntos não-correlatos. Dispensava o uso de
conectores e mantinha seu status de mera componente na linguagem literária e poética. Ainda
hoje, encontramos em dicionários, gramáticas e enciclopédias, diversos exemplos de metáforas
e de outras figuras de linguagem retirados de obras de poetas e escritores consagrados da
literatura universal.
Quando em Romeu e Julieta, Shakespeare descreve Julieta com as seguintes palavras:
“Julieta é o sol”7, ele nos permite ver Julieta de uma forma muito mais vívida do que se
escolhesse usar um sentido literal. Entretanto, sabemos que o autor não buscou caracterizar
Julieta com todas as propriedades do sol, como cor, tamanho e forma. Ele quis apenas ressaltar
algumas características do sol, que pudessem ser atribuídas a Julieta: seu brilho, sua vida, sua
luz, por exemplo. A semelhança produzida entre ambos não é real, mas criada por meio da
interação, que é resultado de um efeito cognitivo da metáfora, que tem o papel de selecionar
alguns traços do sol, contrapondo-os a outros para compor o perfil de Julieta. Nesse sentido,
Geary (2011, p. 9), ao retomar Aristóteles, aponta que “o pensamento metafórico nos leva a
parcialmente descobrir e inventar as semelhanças entre as coisas”.8

Em inglês: “A metaphor juxtaposes two diferente things and then skews our poin of view so unexpected similarities emerge.”
Romeo and Juliet (1595) ato II, cena ii.
8
Em inglês: “Metaphorical thinking half discovers half invents the likenesses it describes.”
6
7
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De acordo com Vereza (2012b), a trajetória da metáfora enquanto tropo – restrita à
linguagem até seu reconhecimento enquanto figura de pensamento, ganhando nova importância
nos estudos linguísticos – se confunde com o caminho de prestígio, decadência e ressurgimento
da retórica, enquanto arte da persuasão e, posteriormente, ferramenta importante do discurso
argumentativo.
A retórica surgiu como prática de oratória na Grécia Antiga, e foi definida por
Aristóteles como o meio para se atingir a persuasão, o convencimento, mais adequados em cada
contexto.
Segundo o filósofo grego, os passos da retórica seriam: a inventio, ancorada no nível
das ideias, que fornecerão a matéria prima para a construção da argumentação; a dispositio, que
abrange a organização do discurso e da argumentação; e a elocutio, que opera no nível lexical
e que trata das escolhas que o falante faz para dizer o que se quer. É nela que se encontra a
metáfora e as outras figuras de linguagem.
À medida que foi perdendo prestígio, a retórica foi reduzida apenas ao nível da elocutio,
ou seja, a uma teoria dos tropos, representada por listas de figuras de linguagem e pensamento
que seriam usadas na arte da persuasão, voltadas para a arte da eloquência. Além disso, passa a
ser vista como um instrumento que serviria à manipulação. Segundo Platão, essa é a “retórica
má” (BARTHES, 1975, p. 11- 12), cujo bjetivo é o de mascarar a verdade, criar ilusão em
oposição à “retórica boa”, que era ligada à filosofia e à dialética.
Acompanhando a trajetória da retórica aristotélica, a metáfora passou a ser vista como
um tropo destinado a ornamentar e enfeitar. Entretanto, ela foi destinada a um papel secundário,
como elemento do ornatum, considerada uma anomalia, um equívoco. Sendo assim, a metáfora
seria rejeitada pela verdadeira filosofia, já que ela pertenceria à ordem na ornamentação e
enfeite e descaracterizaria a verdade.
Ricoeur (2000), na obra Metáfora Viva, propõe que a metáfora deve ser tratada:

como uma estratégia de discurso que, ao preservar e desenvolver a potência criadora
da linguagem, preserva e desenvolve o poder heurístico desdobrado pela ficção. [...]
Assim, a obra é conduzida a seu tema mais importante: a saber que a metáfora é o
processo retórico pelo qual o discurso libera o poder que algumas ficções têm de
redescrever a realidade. Ligando dessa maneira ficção e redescrição, restituímos sua
plenitude de sentido à descoberta de Aristóteles, na Poética, de que a poíesis da
linguagem procede da conexão entre mythos e mímesis. (Ricoeur, 2000, p. 13- 14).

Então por que estudar metáforas? Elas são o instrumento que possuímos para criar novos
conhecimentos ou para dar conta de algo novo na ciência ou no cotidiano. Esse recurso de
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pensamento é o que nos faz falar, ver e agir diante de determinados fenômenos, de uma forma,
e não de outra.
Na descrição da obra I Never Metaphor I Didn’t Like, o psicólogo pesquisador Mardy
Grothe afirma que:

descrever uma coisa a partir de outra é a essência do pensamento metafórico. É uma
das atividades mais antigas da humanidade – e uma das mais notáveis quando
habilidosamente executada. Ao longo da história, muitas das metáforas criadas e que
passaram ao conhecimento do mundo tem um lugar permanente nas nossas mentes. 9

Nos séculos XVII e XVIII, a metáfora volta a ter a atenção de teóricos, em que sua
dimensão cognitiva passou a ser valorizada e reconhecida, retomando a relevância dada por
Aristóteles à metáfora como instrumento da construção argumentativa. De acordo com
Leezenberg (2001, p. 31 apud Vereza, 2012, p. 48-49) o bom uso da metáfora “poderia trazer
clareza ao argumento, além de uma certa estranheza, que seria bem-vinda, mas cuja possível
artificialidade teria que ser disfarçada”. Desse modo, o estranho, o novo, é o enigma, o que nos
intriga, enquanto que as “as palavras ordinárias expressam o que já sabemos”. A metáfora
cumpre essa função de nos ensinar algo novo sobre o que já sabemos. Olhar o mesmo fenômeno
sob diversas perspectivas.
A dimensão cognitiva da metáfora, retomada pelo filósofo italiano Vico, ressalta o fato
de que a metáfora, enquanto tropo, não parte do pressuposto de que existe uma similaridade
entre o alvo e a fonte, ela cria essa semelhança a partir de operações cognitivas empreendidas
pela mente do falante e do ouvinte. Ao contrário do que foi apregoado pela tradição aristotélica,
ela não é um mero ornamento dispensável, um enfeite que pode ser colocado e substituído, a
metáfora é uma operação cognitiva que envolve a capacidade de fazer analogias, indo além do
sentido literal das palavras
Nesse sentido, Richards (1936) e Black (1962), sustentam que a metáfora deve ser um
objeto de estudo antes da pragmática do que da semântica. A Teoria da Interação traz a metáfora
para o uso, em uma dada situação, onde falante e ouvinte compartilham conhecimentos e
experiências. Dessa forma, a metáfora é um fenômeno de inovação, fonte de um discurso
criativo dentro de cada contexto em que ela emerge. Os autores defendem que há sempre um
ganho cognitivo com o uso da metáfora, uma vez que a similaridade criada entre sentido literal
e o metafórico, o novo, interagem mediados pela comunicação.

9

https://www.amazon.com/Never-Metaphor-Didnt-Like-Comprehensive/dp/0061358134/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1545272209&sr=81&keywords=i+never+metaphor+i+didn%27t+like (Acessado em 12/01/19)
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Na próxima seção, nos debruçamos sobre a Teoria da Metáfora Conceptual, doravante,
TMC e suas implicações para uma visão cognitiva desse tropo.

2.3. A metáfora conceptual

Esta abordagem do estudo da metáfora foi desenvolvida por George Lakoff e M.
Johnson e surgiu na obra de 1980 intitulada Metaphors we live by em que os autores sustentam
que as metáforas
estão infiltradas na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas também no
pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual comum, em termos do qual não só
pensamos, mas também agimos, é metafórico por natureza. (LAKOFF e JOHNSON
(1980 [2002], p. 45)

Existe um consenso entre pesquisadores de diversas áreas do conhecimento como a
psicologia, a filosofia e a própria linguística de que a metáfora é definida como uma
transferência de sentido de um termo “A” para um termo “B” em que ocorre um desvio do
sentido literal do termo para um sentido que originalmente não lhe pertencia. Segundo Mendes
(2010), a transferência de sentido torna possível “a expressão de sentimentos, emoções e ideias
de modo imaginativo e inovador por meio de uma associação de semelhança implícita entre
dois elementos.”10
A dimensão cognitiva da metáfora nos estudos de Richards (1936) e Black (1962),
citados por Vereza (2012), apontava para a impossibilidade de a metáfora ser parafraseada
literalmente sem que houvesse perda significativa de sentido, uma vez que o tropo introduz um
valor para o significado inexistente quando contrastado com o sentido literal.
A metáfora deixa, assim, de ser um acréscimo desnecessário e dispensável à linguagem
e passa a ser vista como algo que fornece novas possibilidades de significação, à medida que
acontecimentos do cotidiano são representados de várias formas, cognitivamente criadas pelo
uso da metáfora.
Lakoff e Johnson (1980 [2002]) defendem que a linguagem cotidiana é primordialmente
metafórica e apenas parcialmente literal. Em oposição aos estudos que colocavam a metáfora
como desviante do literal e uma mera figura decorativa no texto, a metáfora passa a ser vista
como um fenômeno central na linguagem e no pensamento, onipresente em todos os tipos de
linguagem.

10

“Metáfora”. In CEIA, C. E-dicionário de termos literários. http://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/metafora/ (Acessado em 20/03/19)
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A metáfora conceptual é uma maneira convencional de se conceptualizar um domínio
de experiência em termos de outro, de forma inconsciente (LAKOFF, 2002). Uma das novas
ideias trazidas por essa teoria é a de que a metáfora está presente no pensamento e pode ser
instanciada através da linguagem. Estruturamos, portanto, muito de nossa forma de pensar
metaforicamente, e não somente literalmente.
Gibbs (2002, p.80) esclarece que metáforas conceptuais “são mapeamentos conceptuais
duradouros de um domínio fonte para um domínio alvo que motivam muitas possibilidades de
expressões linguísticas”11 que são encontradas convencionalizadas dentro de uma comunidade
linguística. Por domínio fonte, entendemos a área da experiência a que recorremos para
transferir conhecimentos que serão usados para compreender ou estruturar o domínio alvo,
normalmente de natureza abstrata. Essa questão também é abordada por Kövecses (2010, p.
750), quando ele trata da questão da natureza da experiência com o mundo físico como sendo
a “base natural e lógica para a compreensão de domínios mais abstratos”. Isso explica o porquê
de utilizarmos conceitos concretos para compreendermos conceitos abstratos e não o contrário.
Ou seja, falamos mais comumente de amor em termos de viagem e não o contrário.
Tomamos como mais um exemplo a metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM.
Lakoff e Johnson (1980 [2002]) procuraram investigar de que forma a experiência de viagem é
recrutada cognitiva e socialmente para caracterizar o amor. Dessa forma, ao analisarem as
expressões linguísticas provenientes da metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM,
verificaram que os mapeamentos produziam correspondências do domínio fonte, VIAGEM, de
natureza mais concreta, para o domínio alvo, AMOR, de natureza abstrata: “nosso casamento
não está indo bem”, “esse relacionamento chegou a um beco sem saída”, “começo do namoro”
e “fim do namoro”.
Ainda em termos de estrutura, a metáfora conceptual, é aquela em que usamos um
domínio (A) para entendermos outro domínio (B) da experiência. Ela é escrita em caixa alta,
comumente na forma A é B, conforme vimos no parágrafo anterior (AMOR É UMA VIAGEM),
e a expressão linguística metafórica seria a realização de uma metáfora conceptual a partir dos
mapeamentos entre os dois domínios (por exemplo, “nosso casamento não está indo bem”).
Alguns estudiosos como Deignan (2005) sugerem que determinadas metáforas são mais
frequentes em uma comunidade do que em outras, contribuindo para um entendimento coletivo
de mundo, porque elas ora escondem, ora salientam aspectos da realidade daquele grupo de

11

Em inglês: “(…) are enduring conceptual mappings from source to target domains that motivate a wide range of linguistic expressions”
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pessoas. Portanto, pode haver evidências de que diferentes grupos sociais interpretem
acontecimentos de formas distintas. Acredita-se que os símbolos e as categorizações através
dos quais representamos nossa experiência e realidade não provêm apenas de nossa estrutura
corpusl ou mental, mas constituem convenções e adaptações a uma realidade cultural e social.
A grande mudança que a TMC trouxe para os estudos sobre a metáfora é a de que
compreendemos o mundo por meio de metáforas, pois muitos conceitos básicos como tempo,
estado, ação e quantidade, e emoções como raiva, alegria e amor são compreendidos
metaforicamente (LAKOFF & JOHNSON (1980 [2002]). Isso demonstra o papel importante
desempenhado pela metáfora na compreensão da cultura, do mundo e de nós mesmos.
Quando, por exemplo, dizemos que “seus argumentos são indefensáveis” ou “ele
derrubou todos os meus argumentos”, referimo-nos à discussão a partir de conceitos do frame
guerra: “indefensável” e “derrubou” são movimentos de combate em direção ao inimigo que,
na discussão, é o adversário, aquele que possui ideias contrárias às suas. Não somente falamos
de discussão em termos de guerra. Nas palavras de Lakoff & Johnson (1980 [2002]), discussão
é parcialmente estruturada, compreendida, realizada e tratada como guerra, em que há
vencedores e perdedores. Isso posto, DISCUSSÃO É GUERRA é uma metáfora conceptual
amplamente vivenciada na nossa cultura. Expressões linguísticas como “argumentos
indefensáveis”, “destruir a argumentação”, “atacar os pontos fracos” aparecem como
instanciações dessa metáfora. Vejamos, no exemplo a seguir, como o domínio fonte guerra
aparece no discurso jornalístico retirado de uma reportagem do Jornal O Globo:
“Um a um, o desembargador derrubou os argumentos da defesa, e lembrou que vários
deles já foram apreciados pela Corte nos diversos recursos apresentados pela defesa do expresidente, como a suspeição do juiz Sergio Moro, a condução coercitiva para prestar
depoimento e a quebra de sigilo telefônico do advogado Roberto Teixeira.”12
Num tribunal, onde ocorrem julgamentos e criminosos são condenados, existem os
advogados de defesa, que defendem o acusado, com argumentos que busquem provar sua
inocência e os advogados de acusação, que “atacam” o acusado, procurando evidências de que
ele cometeu algum delito, ou seja, têm o objetivo de “derrubar os argumentos da defesa”.
Entretanto, não há na cena “julgamento” nada que nos remeta a uma guerra de fato, a não ser a
forma como ele é descrito. Não há tiros de canhão ou trincheiras. Não existem soldados
uniformizados e ninguém morre para que o outro seja declarado vencedor do conflito. Mas ao

12

https://oglobo.globo.com/brasil/relator-mantem-condenacao-de-lula-aumenta-pena-de-prisao-para-12-anos-1-mes-22323053 (Acessado em
18/12/18)
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se conceptualizar a cena, retiramos do domínio guerra imagens e descrições que são
enquadradas dentro do contexto julgamento.
Em debates políticos, em que discussões sobre propostas de governo e ataques a
adversários se tornam comuns, o domínio guerra é frequentemente evocado. É comum em
manchetes de jornal, no dia seguinte após um debate, que se fale de um candidato como tendo
vencido ou perdido um debate, a partir de estratégias bem ou malsucedidas de expor suas ideias.
Em outra reportagem, dessa vez de um portal de notícias da Internet, é evidenciado que o falante
faz uso de situações conhecidas e compartilhadas pela comunidade linguística para descrever
eventos do cotidiano: “O resultado foi um debate morno, sem discussões acaloradas ou troca
de acusações. Quase nenhum candidato atacou os pontos fracos de seus concorrentes. O exgovernador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) não foi questionado sobre os escândalos de
corrupção envolvendo superfaturamento de obras públicas na área de transporte.”13
Lakoff & Johnson (1980 [2002]) apontam que, em uma metáfora, aspectos do domínio
fonte mapeados para o domínio alvo são ora realçados, ora encobertos. O mesmo pensamento
é compartilhado por Kövecses (2010), que salienta que a transferência de conceitos de um
domínio para outro implica um ocultamento. Se algum aspecto de um dos domínios é destacado
ou utilizado, outros são ocultados. A estruturação metafórica é parcial e não total. O autor
argumenta que, por conta da natureza parcial dos mapeamentos, precisamos de vários domínios
fonte para compreender um domínio alvo. Sendo assim, “nenhum domínio fonte pode
estruturar, e, portanto, oferecer uma compreensão total de todos os aspectos de um domínio
alvo” (2010, p. 103)14. Caso isso fosse possível, estaríamos descrevendo a coisa em si e não
precisaríamos recrutar outros domínios para caracterizá-la.
Para nossa cultura, tempo é um recurso valioso. Existem diversas expressões
metafóricas usadas diariamente que refletem essa manifestação sociocultural, que também
emerge nas relações de trabalho e negócios. TEMPO É DINHEIRO é instanciada em expressões
como, “desperdiçar dinheiro”, “tenho investido muito tempo nela”, “seu tempo está se
esgotando” e “Como você gasta seu tempo hoje em dia?”. Outras ações cotidianas mostram o
quanto o tempo está conceptualizado como algo que se gasta: por exemplo, pagamos chamadas
telefônicas de acordo com sua duração; terapeutas cobram por hora de sessão; e o trabalho de
professores pode ser medido e pago por horas trabalhadas.

13

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/primeiro-debate-dos-presidenciaveis-tem-tommorno,41f2a7db5e82fc30c78aef1dc9f3a99fu475tpas.html (Acessado em 12/01/19)
14
Em inglês: “no source domain can structure, and thus provide full understanding for, all aspects of a target.”
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Figura 1 – Metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO

https://pt.jarofquotes.com/perfil/melhor%20investir%20seu%20tempo%20em/ (Acessado em 20/12/18)

A mensagem anterior é retirada de um site sobre relacionamentos. Investir tempo em
um relacionamento é importante para que ele seja bem-sucedido e deve-se ter cuidado para não
investir em quem não merece seu tempo. Tempo desperdiçado é tão ruim quanto dinheiro
desperdiçado.
Figura 2 – Metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO

https://emprelas.com/pare-de-perder-tempo-com-e-mails/ (Acessado em 20/12/18)

No mundo dos negócios, saber gerenciar seu tempo é uma qualidade necessária a vários
profissionais. Na mensagem da figura acima, retirada de um post em um blog sobre
empreendedorismo, a autora lista uma série de comportamentos positivos para quem deseja
otimizar seu tempo. Otimizar significa “aproveitar ao máximo um recurso de modo a obter os
melhores resultados”15. Uma pessoa bem-sucedida é alguém que tem vários aspectos de sua
vida organizados, e no trabalho, organiza os e-mails e não “perde tempo” procurando
informações. Ser desorganizado significa “perder tempo” que pode ser “gasto” com coisas
produtivas.

15

http://www.aulete.com.br/otimizar
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Encontramos, a partir de uma pesquisa online, através do Google, algumas expressões
colocadas com “investir tempo em...”: investir tempo nos seus filhos, investir tempo no seu
casamento, investir tempo em oração, investir tempo em um hobby, investir tempo em você,
investir tempo em educação, são algumas delas. Observamos que elas aparecem em diferentes
tipos de textos, mas com uma ideia central, que é a de valorizar o tempo que uma pessoa tem
da melhor forma possível. Essa ideia está presente em nossa sociedade e forma a base de toda
uma categoria de metáforas conceptuais relacionadas, em que o dinheiro é um recurso limitado
e valioso: TEMPO É DINHEIRO, TEMPO É RECURSO e TEMPO É UM RECURSO
VALIOSO.
Nossas experiências corporais desempenham papel relevante na construção de
metáforas. Portanto, a metáfora não é um recurso estilístico; ela atua ativamente na organização
do pensamento e do conhecimento em um processo mental em que se estrutura um conceito a
partir de outro. Metáforas orientacionais (LAKOFF E JOHNSON,1980 [2002]), por exemplo,
fornecem a base para a conceptualização de experiências de natureza sensório-motoras cujo
corpo serve como referência. Criamos a relação com o corpo e o ambiente que nos cerca ao
longo de nosso desenvolvimento cognitivo em que manipulamos objetos, nos deslocamos no
espaço e tomamos consciência do corpo e de seu funcionamento. Quando descrevemos
emoções como felicidade e tristeza (“Me sinto nas nuvens” ou “Ando meio pra baixo”),
tomamos como referência a orientação de nosso corpo no espaço. Essas construções não são
arbitrárias: estão enraizadas na experiência física e cultural. MAIS É PRA CIMA, MENOS É
PRA BAIXO, FELIZ É PRA CIMA, TRISTE É PRA BAIXO, MELHOR É PRA CIMA, RUIM
É PRA BAIXO, são exemplos de metáforas conceptuais que recrutam expressões metafóricas
como “alto astral”, ‘levantar o ânimo” e “ânimo afundou”. Essas “metáforas cotidianas” nos
orientam a descrever diversas experiências. Uma tabela de classificação de um campeonato
contém os times e suas posições. A liderança está com quem é o primeiro da lista, está no topo
e a pior posição é ocupada pelo time que está embaixo na tabela. Outro exemplo é o caso dos
emoticons para alegria e tristeza que trazemos a seguir:
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Figura 3 – Metáforas conceptuais FELIZ É PRA CIMA e TRISTE É PRA BAIXO

http://antoniomaspoli.com.br/estrategias-para-o-tratamento-da-depressao/ (Acessado em 20/12/18)

Emoticons, do inglês emotion = emoção + icon = ícone, são uma sequência de caracteres
tipográficos ou uma pequena imagem ilustrativa de uma expressão facial, utilizados na
comunicação por mídias digitais.16 A representação icônica de estados de humor mostra que o
sentimento de felicidade e alegria tem o traço do sorriso para cima, enquanto que a da tristeza,
tem o traço de sorriso para baixo.
Para a TMC, as experiências básicas de orientação espacial dão a dimensão para as
metáforas orientacionais, mas não formam uma base suficiente para explicar nossas interações
com objetos físicos e para nos ajudar a entender e a conceber eventos, atividades, emoções,
atividades e ideias. Assim sendo, ao compreendermos certas experiências como objetos ou
substâncias, somos capazes de nos referir a elas, categorizá-las, agrupá-las, quantificá-las e
raciocinar acerca delas. Nesse sentido, as metáforas ontológicas conceptualizam eventos,
atividades, emoções e ideias como entidades e substâncias. Falamos da inflação (“a inflação
está fazendo estragos na economia”), da economia (“a economia do país está magra”), da mente
(“de tão cansado, ele pifou”), da quantificação de sentimentos (“há tanto ódio dentro de nós”)
de forma que “a metáfora ontológica se torna necessária para lidarmos racionalmente com
nossas experiências” (LAKOFF E JOHNSON,1980 [2002], p. 77).
As metáforas estruturais são aquelas responsáveis por estruturar metafórica e
parcialmente um conceito em termos de outro; projetam sobre um conceito complexo os
aspectos de outro. Quando falamos da vida em termos de viagem, estruturamos nosso
pensamento de modo a projetar no domínio vida elementos do domínio viagem. “Estar num
beco sem saída”, “há uma pedra no meu caminho” e “preciso tomar um novo rumo” são

16

emoticon in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2018. Disponível na
Internet: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/emoticon (Acessado em 20/12/18)
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expressões metafóricas instanciadas pela metáfora conceptual estruturadas pelo mapeamento
vida e viagem.
Grady (1997) propõe um desdobramento da TMC a partir do conceito de metáforas
primárias, enfatizando o papel das experiências corpóreas na formação do significado. Ou seja,
nosso corpo é a base para a construção de significados emergentes da interação entre corpomundo, mediados pela cognição. Por serem de base corpórea, essas metáforas são consideradas
universais. Podemos citar alguns exemplos de metáforas primárias, como INTIMIDADE É
PROXIMIDADE, BOM É PRA CIMA, FELICIDADE É PRA CIMA, DIFICULDADE É
PESO.
Figura 4 – Metáfora conceptual DIFICULDADE É PESO

http://uketag795.blogspot.com/2010/09/essa-semana-tirei-um-peso-das-minhas.html (Acessado em 20/12/18)

Na figura acima, a situação que causa desconforto é ilustrada como uma mochila,
provavelmente pesada, que torna a caminhada difícil. À medida que se é sincero com os outros,
o peso é removido das costas e o caminhar se torna leve. A experiência corpórea de se carregar
um objeto pesado é a base da experiência em que dificuldades, problemas, conflitos são objetos
pesados que carregamos e que ao solucionarmos cada um deles, o peso é removido das costas
e a sensação de peso dá lugar ao alívio, liberdade para se locomover.
Reddy (1979 [2000]) sustenta a ideia de que as pessoas compreendem o processo de
comunicação como transmissão de ideias e informações. A partir da compilação de inúmeros
exemplos, o autor evidencia que o ato de comunicar envolve um canal, por onde a mensagem
é transportada do emissor para o receptor, o que foi chamado pelo autor de Metáfora do Canal.
Em outras palavras, “o falante coloca ideias (objetos) dentro de palavras (recipientes) e as envia
(através de um canal) para o ouvinte, que retira as ideias-objetos das palavras-recipientes”.
(LAKOFF E JOHNSON, 2002 [1980], p. 54). Dessa forma, é possível entender, de acordo com
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a TMC, que a Metáfora do Canal envolve metáforas linguísticas ancoradas por metáforas
conceptuais: MENTE É RECIPIENTE, IDEIAS OU SIGNIFICADOS SÃO OBJETOS,
COMUNICAR É ENVIAR/TRANSFERIR, COMPREENDER É RECEBER/PEGAR.
Figura 5 – Metáfora conceptual COMUNICAR É ENVIAR/TRANSFERIR

http://avidadeumaguerreira.blogspot.com/2012/06/enviar-mensagem-para-celular-gratis-sms.html (Acessado em 20/12/18)

Figura 6 – Metáfora conceptual COMUNICAR É ENVIAR/TRANSFERIR

https://icon-icons.com/pt/icone/caixa-postal-receber-mensagem-mailbox/40521 (Acessado em 20/12/18)

As figuras acima ilustram a ideia de recepção e envio de mensagens, conforme apontado
por Reddy (1979 [2000]). No discurso, surgem expressões linguísticas metafóricas como “fazer
a ideia chegar até alguém”, “captar o significado”, “transmitir um pensamento”, “tirar uma ideia
da cabeça”. Na linguagem cotidiana, usamos frases como “mandar sms pelo celular”, “receber
mensagens pelo Whatsapp”, evidenciando a presença de metáforas na linguagem e no
pensamento, que uma vez convencionalizadas, praticamente não temos consciência de seu uso
e não as reconhecemos como tais.
Kövecses (2010), numa tentativa de determinar domínios fonte e domínios alvo mais
comuns em metáforas conceptuais, pesquisou em diversos dicionários de Língua Inglesa e
contrastou esse resultado com listas de metáforas produzidas por outros pesquisadores dentro
da área de Linguística Cognitiva. Seus achados revelam que as metáforas que aparecem nos
dicionários são similares às que foram descritas por autores e pesquisadores da área,
evidenciando que a metáfora enquanto fenômeno linguístico está infiltrada na linguagem e no
pensamento e que muitas vezes nem nos damos conta de que fazemos uso dela para falarmos
de eventos do cotidiano.
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Elaboramos a seguir, uma tabela com base nos domínios fonte e domínios alvo mais
comuns, listados pelo autor.
Quadro 1 – Domínios fonte e domínios alvo mais comuns segundo Kövecses (2010)
DOMÍNIOS FONTE

DOMÍNIOS ALVO

1. corpo humano

1. emoção

2. saúde e doença

2. desejo

3. animais

3. moralidade

4. plantas

4. pensamento

5. prédios e construções

5. sociedade/nação

6. máquinas e ferramentas

6. política

7. jogos e esportes

7. economia

8. transações econômicas

8. relações humanas

9. cozinha e alimento

9. comunicação

10. calor e frio

10. tempo

11. luz e escuridão

11. vida e morte

12. força

12. religião

13. movimento e direção

13. eventos e ações

Na seção “Análise de dados”, voltaremos a abordar essa questão a partir de uma das
classificações que propusemos, baseada na ideia de que diferentes domínios fonte são
recrutados por estudantes de pós-graduação para se referirem aos seus orientadores. De fato,
verificamos que há pontos convergentes entre nossos achados e os de Kövecses.
Estudos contemporâneos apontam para uma nova tendência de se estudar a metáfora no
discurso, ou seja, observando sua presença em usos reais da linguagem, e não mais em unidades
que partem de corpora construídos. Trataremos disso na seção seguinte.

2.4. A metáfora no discurso

Como discutido anteriormente, a metáfora enquanto figura de pensamento ganhou novo
estatuto nos estudos empreendidos pela TMC a partir do deslocamento do lócus da metáfora da
linguagem para o pensamento (VEREZA, 2010, p. 55). A metáfora deixou de ser vista como
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um mero acessório estilístico e passou a ser abordada enquanto parte da linguagem cotidiana,
em sua dimensão sociocognitiva.
Entretanto, críticas à TMC apontam para uma teoria que faz uso de exemplos
“inventados” de marcas linguísticas de metáforas conceptuais, baseados meramente na intuição
de seus criadores, ou seja, eles refletiriam aspectos do uso que falantes e ouvintes fazem da
linguagem de forma idealizada, e não como de fato falantes e ouvintes interagem naturalmente.
Além disso, conforme aponta Gibbs (2006), ao desconsiderarem o lado pragmático da língua,
utilizando-se de exemplos descontextualizados, a importância de aspectos sociais e culturais
presentes na fala e no pensamento são deixados de lado. O autor acrescenta, ainda, que, por não
fazer uso de corpora autênticos, a TMC falha ao não reconhecer os usos criativos da língua,
assim como o surgimento de metáforas novas, evidência da criatividade do indivíduo no
discurso.
Discurso é definido por Kövecses como fonte de produção de sentido e do processo de
socialização, já que ser membro de uma cultura significa ter a habilidade de produzir e
compartilhar significados com outros de seus membros. Para Cameron (2010b), o evento
discursivo ou atividade discursiva é entendido como desdobramento de um sistema dinâmico
complexo em que um grupo de pessoas interage. Esse sistema desenvolve-se, adapta-se e flui
conforme falantes e ouvintes apresentam suas ideias e as dos seus interlocutores. Semino (2008,
p. xii), por sua vez, oferece uma definição de discurso que foca na materialização linguística ao
definir discurso como “linguagem de ocorrência natural: exemplos reais de escrita ou fala que
são produzidos e interpretados em uma circunstância particular e para propósitos específicos”17,
como é observado nos corpora 1 e 2 do presente trabalho.
A partir de uma necessidade de se empreender novas pesquisas nos estudos de metáfora
que façam uso de corpus de língua em uso, o lócus da metáfora (VEREZA, 2010, p. 55) passou
a ser o discurso, em que aspectos tanto de natureza linguística quanto sociocognitivos se
articulam e se encontram para a criação de novos sentidos dentro de um texto/contexto.
Considerando que a metáfora se articula numa dimensão cognitivo-discursiva, ela é
definida por Semino (2008, p. xii) como “um fenômeno linguístico variado em suas
manifestações textuais e versátil nas funções que pode exercer, e é central nos diferentes tipos
de comunicação, desde interações informais, discursos políticos à teorização científica.”18

Em inglês: “I mean naturally occurring language use: real instances of writing or speech which are produced in particular circumstances and
for particular purposes.”
18
Em inglês: “I discuss metaphor as a pervasive linguistic phenomenon, which is varied in its textual manifestations, versatile in the functions
it may perform, and central to many types of communication, from informal interaction through political speeches to scientific theorizing.”
17
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Gibbs (2002) propõe olhar para a metáfora como um fenômeno social, que não ocorre
somente dentro do indivíduo: ela seria usada para se entender melhor como as pessoas vivem e
interagem em sociedade. O foco de suas pesquisas é geralmente em política, ideologia, gênero,
produção de texto, ensino e aprendizagem de línguas e, por isso, pesquisadores como CharterisBlack (2004), Deignan (2006), Semino (2008) e Cameron e Maslen (2010) fazem interface com
áreas como a Análise do Discurso Crítica, Lexicografia, Ciências Políticas e a Linguística de
Corpus. Portanto, a metáfora é vivenciada como experiência integrante do ato comunicativo à
medida que é evocada pelo sujeito nas mais diversas situações. A metáfora ganha vida ao
estruturar nossas ações e pensamentos.
Charteris-Black (2004) retoma a retórica aristotélica em seu modelo de Análise Crítica
da Metáfora ao “recolocar a metáfora de volta às suas origens”. A metáfora em Aristóteles era
uma ferramenta à serviço da retórica, com a função de persuadir, convencer. A arte de persuadir
é inerente ao discurso, e, portanto, compreender a metáfora passa por entender as razões ou as
motivações por trás das escolhas do falante. O autor propõe a análise de metáforas como
principal componente da Análise Crítica do Discurso (ACD), porque elas “são usadas
persuasivamente para transmitir avaliações e, portanto, constituem parte da ideologia dos
textos”.
Goatly (1997) enfatiza que a metáfora tem o potencial de despertar emoções e por isso
é tão presente na poesia e outras manifestações artísticas. Pode-se descobrir muito sobre a
percepção de mundo de um sujeito a partir da análise das metáforas que ele usa, pois elas
refletem seu modo de pensar e agir em determinadas situações. Como colocado por Vilela
(2003), “a forma de falar reflete a nossa forma de pensar e a forma de pensar e falar reflete a
nossa forma de viver”.
O mesmo pensamento é compartilhado por Kövecses (2009, p. 743) para quem as nossas
experiências de mundo, da maneira que as vivenciamos cognitivamente, são sempre o produto
de algumas categorizações e enquadramentos organizados ou criados por nós ou que já se
encontram no âmbito da experiência de outras pessoas. Um aspecto essencial do enquadramento
é que sujeitos diferentes podem interpretar os fatos “da mesma realidade” de modos diversos.
Isso pode ser observado, por exemplo, em discursos políticos, conforme apontado por Kövecses
(2005), em que são comuns as reformulações de ideias por meio do uso de diferentes metáforas
por parte de jornalistas ao discutirem assuntos polêmicos envolvendo guerras, aumento de
impostos e corte de gastos, para citar alguns. No presente trabalho, as diferentes
conceptualizações sobre orientadores são parte deste enquadramento, tendo em vista que podem
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influenciar a forma como a relação orientando-orientador é compartilhada socialmente e como
ela é experenciada pelos participantes envolvidos.
A metáfora assume o papel de recurso comunicativo, uma vez que o falante tem o poder
de escolha entre usar uma expressão do seu repertório linguístico ou usar uma compartilhada
pela comunidade linguística. Entretanto, assim como o repertório escolhido pode mudar de
acordo com cada falante, ou comunidade linguística, ele também pode mudar de uma língua
para outra. No presente trabalho, buscamos metáforas que reflitam o ponto de vista de
orientandos sobre orientadores e esperamos encontrar não só metáforas convencionalizadas,
compartilhadas socialmente, bem como metáforas novas, criativas, frutos da cognição online
(VEREZA, 2013a), que mostram a forma como um grupo particular de sujeitos, no caso,
orientandos, conceptualizam um outro grupo particular, o de orientadores.
O acesso a um corpus maior, favorecido pelo avanço da internet nas últimas duas
décadas, possibilita, de acordo com Semino (2008), novas oportunidades para a investigação
de expressões metafóricas na linguagem em uso, como mostram estudos mais recentes no
campo que revelam, conforme Charteris-Black:

o potencial que metáforas possuem de construir representações de mundo, que
refletem na forma como as pessoas compreendem diferentes aspectos da vida social e
política e pela influência que exercem na formação de crenças, atitudes e ações.
(2004, p. 28)

Deignan (2010) passou a desenvolver suas pesquisas fazendo uso de corpora autênticos
retirados de exemplos de fala e de textos, de onde se poderiam extrair evidências do papel da
linguagem metafórica na comunicação e argumentação.
Sardinha (2009) propõe uma metodologia de identificação eletrônica de metáforas em
corpora gerais ou específicos. Entretanto, identificar o que é metáfora depende da análise
criteriosa do pesquisador, que pode agrupar metáforas linguísticas em torno de metáforas
conceptuais. Vereza (2007) considera como desafio para o pesquisador do discurso os
enunciados em que o falante introduz uma nova metáfora, cuja motivação intencionada não é
convencionalizada.
Em seus estudos sobre metáfora no discurso, Semino (ibid.) sustenta que o estudo da
metáfora só pode ser empreendido quando se observa sua manifestação em diversos gêneros
textuais. Além disso, sua função dentro da linguagem e do pensamento não pode ser
desconsiderada, uma vez que nos possibilita pensar e falar sobre coisas abstratas, complexas e
subjetivas da nossa experiência, a partir de experiências concretas, simples e corporificadas.
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Por outro lado, o estudo da metáfora no discurso depende de considerarmos as diversas funções
que ela exerce na comunicação.
A partir desse pressuposto, questionamentos são levantados na tentativa de se
compreender melhor os padrões de uso metafórico em certas línguas e, em particular, como as
escolhas por determinadas metáforas ocorrem em determinados gêneros textuais e discursos.
Como linguistas, nos questionamos, por exemplo, o porquê de o domínio “guerra” ser
amplamente utilizado para se descrever diferentes eventos na nossa cultura como observado a
partir da TMC (LAKOFF E JOHNSON (1980 [2002]) nas metáforas conceptuais AMOR É
GUERRA, DISCUSSÃO É GUERRA e FUTEBOL É GUERRA (ROCHA, 2017, p. 44). Se as
metáforas envolvem caracterizar uma coisa/evento a partir de outra, as escolhas do falante pelo
domínio “A” para descrever o evento “B” afetam como a coisa/evento é compreendida.
Consequentemente, as metáforas podem ser usadas para persuadir, raciocinar, avaliar, explicar,
teorizar e oferecer novas maneiras de conceptualização da realidade. Essa parece ser a mesma
linha seguida por Cameron e Maslen (2010a) ao proporem que os usuários da língua
reinterpretam ideias como parte do processo para sua compreensão. A escolha pelo uso de
determinada metáfora não é acidental. Ela sofre interferências culturais, segundo Gibbs (1999)
e Kövecses (2005), é motivada pelas escolhas dos falantes e, em algumas situações
comunicativas, de acordo com Charteris-Black (2004), é usada para persuasão e construção de
pontos de vista que se desejam transmitir sobre um determinado assunto.
A “virada cognitivo-discursiva” (VEREZA, 2013b, p. 4) dos estudos da metáfora
permite, assim, novos desdobramentos de investigação para pesquisadores, a partir de estudos
empreendidos com análise de corpus, na busca por uma análise mais ampla sobre os efeitos do
uso de metáforas no discurso.
Cameron (2009), Cameron e Deignan (2006), Cameron e Maslen (2010a), Cameron et
al. (2009) propuseram unidades de análise como o metaforema, correspondente às metáforas
novas, criativas, emergentes e locais, ligadas a um sistema complexo, a metáfora sistemática,
essa, não necessariamente explicitada no texto, mas subjacente ao discurso, encontrada em
textos específicos.
A metáfora sistemática inscreve-se no plano pragmático ou no “acontecimento
discursivo” (CAMERON; DEIGNAN, 2009, p. 146). Imaginemos que, em uma conversa ou
em um texto, são produzidas uma série específica de veículos metafóricos que façam alusão a
um tópico, ou a determinados tópicos. Esses veículos metafóricos fazem emergir dentro da
dinâmica do discurso a metáfora sistemática.
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A metáfora sistemática é uma coleção de metáforas linguísticas que evoluíram e se
adaptaram ao andamento do discurso e que podem ou não estar linguisticamente explícitas no
texto. Convencionalizadas ou não, elas são compartilhadas pela comunidade linguística.
A TMC apregoa a existência de um sistema conceptual, inscrito na linguagem, de ordem
inconsciente, que determina como as pessoas pensam e agem. Nessa perspectiva, as expressões
metafóricas seriam manifestações linguísticas de metáforas conceptuais. De uma forma diversa,
a metáfora sistemática diz respeito ao uso da linguagem, e o que ocorre quando falantes e
ouvintes interagem e como o cognitivo se articula com o social e o pragmático na produção de
sentidos.
As características que constituem a metáfora sistemática, com base na compilação feita
por Cortez (2012, p. 110), são discutidas por Cameron (2003) e Cameron e Deignan (2009).
Assim, a metáfora sistemática se caracteriza por ser: a) linguística; b) cognitiva; c) afetiva; d)
sociocultural e e) pragmática.
Em uma discussão em Grupo Focal, que faz parte de um projeto de pesquisa, coordenado por
Lynne Cameron (2010, p. 131) sobre terrorismo, os participantes do estudo19 caracterizam

terrorismo como “um ato de violência física”, uma metáfora sistemática , instanciada pelas
seguintes expressões: “é uma forma de bullying”, “atropelamento”, “levar uma surra”, “é uma
bofetada”, “... é por isso que eles revidam”. Na fala dos participantes, a violência empreendida
pelo terrorismo é colocada como parte do contato entre as pessoas, e não há menção a outros
atos terroristas como “bombardeios” e “tiros”. A metáfora “violência é um ato físico” não é
usada somente para falar sobre terrorismo. Ela pode ser empregada em diversas outras
situações, mas emergiu em um dado momento no discurso desses sujeitos ao falarem sobre
como pensam e agem acerca da ameaça de terrorismo. Cameron (2010) observou ainda que
outras metáforas sistemáticas emergiram durante essa interação, tais como, “terrorismo é um
jogo de azar”, “terrorismo é um movimento oculto”, evidenciando “conexões sistemáticas entre
veículos metafóricos e tópicos dentro do discurso que tem potencial de revelar como pessoas
pensam e agem dentro de seu grupo social” (CAMERON, 2010, p. 130).
O conceito de “nicho metafórico” (VEREZA, 2007; 2010) também contribui para o
entendimento da metaforicidade do texto a partir de desdobramentos textuais de uma ou mais
metáforas locais e episódicas. Para essas metáforas, utilizaremos o termo “metáfora situada”,
de que trataremos no próximo parágrafo. Conforme explicita Vereza (2010) “o nicho
metafórico não remete a uma única metáfora cognitiva (mesmo que textualmente específica),
19

Por cerca de 90 minutos, 8 homens não mulçumanos, recrutados com base em sua etnia, religião e grupo social, responderam a perguntas de
um moderador, acerca de suas percepções sobre o risco do terrorismo.
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mas a toda uma rede metafórica que vai sendo tecida em uma unidade semântico-discursiva
(um parágrafo, por exemplo) no texto.” Dessa forma, as expressões metafóricas se sucedem,
criando não apenas coerência, como também coesão entre os vários períodos entrelaçados. O
conceito de “nicho metafórico” pressupõe uma articulação do contexto entre as instâncias mais
estáveis do sistema conceptual, como proposto pela TMC e as instâncias episódicas, de ordem
discursiva.
A metáfora situada possui a propriedade de organização textual, mesmo não sendo,
necessariamente linguisticamente marcada (na forma x é y); e conduz cognitiva e
discursivamente todo o desdobramento ou mapeamento textual, online ou episódico (VEREZA
2007; 2010) “construindo um determinado objeto de discurso” (MONDADA e DUBOIS,
2003), ou ponto de vista, de maneira intencional, deliberada. A metáfora situada utiliza-se de
outro domínio da experiência, estabelecendo uma comparação que atua na construção da
argumentação em torno de uma ideia. Para isso, transfere os sentidos de A para B de forma a
provocar um efeito inusitado na argumentação, algumas vezes, de humor. Nessa perspectiva,
há o entrelaçamento de frames online, ancorados em uma base conceptual estável, composta
por frames offline.
A relação das mulheres com a idade é discutida por Vereza (2013b) a partir de um texto
escrito por Maitê Proença20 em que a metáfora situada “mulher mais velha é queijo gorgonzola”
direciona a argumentação, a partir da relação metafórica entre o domínio alvo mulher e o
domínio fonte queijo, que pode ser ancorada em uma metáfora conceptual, de acordo com a
autora, “bastante produtiva em nossa língua e cultura”: MULHER É COMIDA. Nesse sentido,
é possível apontar a metáfora situada como um desdobramento online de metáforas conceptuais,
não diretamente associadas e que não necessariamente estão explícitas nos textos. A metáfora
situada relaciona-se à dinamicidade da criação metafórica e “sem frames offline para sustentála, portanto, a metaforicidade online, por mais insumo textual que possa receber por meio de
mapeamentos locais, cairia em um vácuo de sentidos” (VEREZA, 2013b, p. 17).
Diante do exposto nesse capítulo, os estudos empreendidos a partir da “virada cognitivodiscursiva” (VEREZA, 2013b, p. 4) nos estudos da metáfora, trazendo à luz os conceitos de
metáfora sistemática, metáfora situada e “nicho metafórico” (VEREZA, 2007; 2010) fazem
parte de uma perspectiva teórica relevante para o estudo das metáforas. Destarte,
desenvolvemos nossa análise, com o objetivo de mapear as expressões metafóricas resultantes

20

https://www.marciafernandes.com.br/site/envelhecimento-das-mulheres-bela-reflexao-de-maite-proenca/ (Acessado em 21/12/18)
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da fala de orientandos sobre orientadores e de observar como a articulação entre cognição e
discurso – resultado do entrelaçamento de frames online e frames offline – ocorrem.

2.5. A metáfora na educação

Gregory Merchant (1992, apud. Cortazzi & Jin (1999), conduziu um estudo com alunos
de graduação e pós-graduação cujo objetivo era coletar símiles relacionadas ao professor, aos
alunos e ao processo de aprendizagem. O autor sugeriu em seu estudo que símiles refletiam
metáforas sobre como esses alunos vêem, por exemplo, o papel do professor. Dentre as símiles
que apareceram no estudo estão: professor é como autoridade (juiz, policial, diretor de prisão),
professor é como cuidador (pai, médico), professor é como diretor (de um filme, condutor de
orquestra), professor é como alguém capturado (prisioneiro), professor é como anfitrião de
festa, professor é como alguém em julgamento (alguém esperando veredicto, membro do júri,
tribunal), professor é como um árbitro e professor é como um agente de mudança.
Em 1999, Cortazzi & Jin realizaram uma pesquisa transcultural com estudantes de inglês
de vários países, dentre eles, China, Líbano, Japão, Inglaterra, Turquia e Irã, em que eles
deveriam completar a seguinte frase: “um bom professor é...”21. Destacamos os resultados a
título de informação, salientando, como os autores, que se trata de um estudo envolvendo
culturas distintas, o que pressupõe que as metáforas produzidas são resultado de frames
culturais variados, e que, conforme já preconizado por Lakoff & Johnson (1980 [2002]), podem
refletir formas diferentes de se conceptualizar um objeto. Os resultados obtidos por Cortzazzi
& Jin mostram as seguintes metáforas conceptuais: PROFESSOR É AMIGO (melhor amigo,
amigo rigoroso, amigo gentil, amigo em que se pode confiar, verdadeiro amigo), PROFESSOR
É PAI/MÃE (pais compreensivos, pai-mãe rígidos, pai-mãe pacientes) PROFESSOR É GUIA,
PROFESSOR É FONTE DE CONHECIMENTO, PROFESSOR É OBJETO (âncora);
PROFESSOR É COMIDA (fruta suculenta, comida fresca, pão), PROFESSOR É REMÉDIO
e PROFESSOR É ARTISTA.
Na obra intitulada Metáfora, Sardinha (2007) dedica um capítulo para investigar as
metáforas da escola. Em um dos pontos, o autor aborda o livro Pedagogia do Oprimido de
Paulo Freire (1970). Sardinha (op. cit) argumenta que tanto a concepção tradicional de Freire
sobre educação e a sua proposta de mudança são expostas por meio de metáforas. Optamos por

21

Em inglês: “A good teacher is...”
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selecionar 3 metáforas conceptuais apontadas por Sardinha que se encontram mais relacionadas
ao escopo deste trabalho: ALUNO É RECIPIENTE, EDUCAÇÃO É UM BANCO e
PROFESSOR É DEPOSITANTE.

A narração de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”,
em “recipientes” a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo os
recipientes” com seus “depósitos”, tanto melhor o educador será. Quanto mais se
deixem docilmente “encher”, tanto melhores alunos serão. (FREIRE, 1970, p. 66)

O educador é visto como alguém que transmite o conhecimento para o aluno, que
funciona como recipiente para onde o conteúdo é depositado/transferido. A metáfora
conceptual proposta é ALUNO É RECIPIENTE. Dentre as manifestações linguísticas dessa
metáfora destacamos algumas, entre aspas, no trecho supracitado. Essa metáfora parece ser
amplamente difundida nas escolas ainda hoje, gerando uma falsa noção de que o melhor
professor é aquele capaz de inserir mais conteúdo no recipiente. O melhor aluno é aquele que
consegue acumular (e usar) mais dados.
A ideia de depositar conhecimento também aparece na metáfora EDUCAÇÃO É
COMO UM BANCO.
Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se
oferece aos educandos é a de “receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los”.
Desta maneira, a educação se torna um ato de “depositar”, em que os educandos são
“depositários” e o educador, “depositante”. (FREIRE, 1970, p. 66)

Observamos no trecho acima, o domínio fonte banco, que é uma instituição financeira,
além de ser uma empresa – em que cada um tem uma função definida – mapeado para o contexto
educacional. Professores são depositantes, alunos depositários e a escola, o banco. O frame
RELAÇÕES DE TRABALHO, que será discutido no capítulo Análise dos Dados, fornece
elementos que subsidiam a metáfora EDUCAÇÃO É UM BANCO. Citamos, a partir do trecho
destacado, que o professor é um funcionário da escola, que é representada pela instituição
bancária, onde as transações financeiras acontecem. Neste enquadramento, o professor é visto
como aquele que passa o conhecimento, um recurso valioso semelhante ao dinheiro, para o
aluno, que o recebe e o mantém seguro, guardado.
A análise feita por Sardinha (2007) da obra de Freire se atém a outras metáforas e, por
conta da natureza do presente trabalho, conceptualizações relacionadas ao orientador, optamos
por nos concentrar nas metáforas que retratam a figura do professor, do aluno e da escola, pois
acreditamos que os dados coletados de nossa pesquisa reflitam uma concepção de educação que
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está presente na cultura e é difundida amplamente na nossa sociedade e na forma como alunos
veem a figura do professor ao longo de sua trajetória estudantil.
Antes de mais nada, o orientador é um professor, e, como tal, no enquadre da educação
bancária seria o detentor de conhecimento, tendo a tarefa de transmiti-lo ao aluno.
Em segundo lugar, como professor, há um desequilíbrio de poder na relação
inevitavelmente hierárquica. E, portanto, acreditamos que muito das representações (que geram
expectativas) em relação ao professor seriam replicadas na relação orientando-orientador.
No entanto, é nossa hipótese que a relação orientando-orientador tem especificidades
não contempladas na relação professor-aluno, pela tarefa própria que emerge da “orientação”,
a produção de um trabalho acadêmico e pela característica da orientação, enquanto processo
que se dá entre o aluno (orientando) e o professor (orientador).
A contribuição específica desta pesquisa está justamente na busca de, através do estudo
das metáforas que emergem dos dados gerados, compreender a natureza das representações
desta relação tão importante na formação de pesquisadores no contexto brasileiro.
No próximo capítulo, trataremos dos procedimentos metodológicos que nortearam esta
pesquisa.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para explorar nossos objetivos de pesquisa, quais sejam, identificar e analisar as
metáforas (situadas e conceptuais) e frames que participam das conceptualizações em torno da
relação orientando-orientador, buscamos, em um primeiro momento, identificar metáforas
linguísticas encontradas em corpora na internet. Em uma segunda etapa, partiu-se para a coleta
de dados gerados especificamente para a pesquisa – ambos procedimentos serão discutidos a
seguir.

3.1. Coleta de dados em websites e blogs

Como ponto de partida, começamos a pesquisa no Google inserindo as palavras-chave
entre aspas: “meu orientador é como”, “orientador é como” e “orientador é que nem”. Para a
primeira entrada, surgiram quatro resultados e, dentro deles, uma que direcionava para o site
Pós-Graduando, cujo objetivo é, em artigos curtos, dar dicas e explicar os processos que
envolvem a pós-graduação no país. O site, que se enquadra no gênero blog, foi um dos
selecionados para a composição do corpus do trabalho, conforme será mostrado na seção de
análise. A segunda entrada forneceu um número maior de resultados, em torno de trinta e sete.
E a partir da leitura de cada uma dessas referências, construiu-se o corpus com dados
provenientes da internet. Dentre os sites selecionados, encontram-se o blog Sobrevivendo na
ciência, o blog Quatro de 15: popularizando a ciência e o blog Trinta e Umas
O blog Sobrevivendo na Ciência22 é de autoria de um professor universitário que escreve
para seus alunos e estagiários de laboratório, compilando textos em forma de manual. Dentre
os textos, estão tutoriais para diversas atividades acadêmicas, ensaios sobre temas mais
complexos e desabafos sobre os problemas da academia no Brasil. O autor coloca como seu
objetivo o de ajudar “aspiras” (nome dado pelo autor para se referir aos aspirantes a cientistas)
e “novatos” (como o autor chama o cientista que acaba de conseguir seu primeiro emprego
acadêmico) a trilharem a jornada de cientista. Selecionamos, para o corpus, textos em que
diferentes tipos de orientadores são descritos, a partir da visão do autor do blog.
O blog Quatro de 1523 é escrito por quatro profissionais da área de Educação Física.
Nele encontramos textos relacionados à reabilitação, treinamento funcional, condicionamento
físico e também textos que contam as experiências dos autores com estágio e a pós-graduação.
22
23

https://marcoarmello.wordpress.com/ (Acessado em 23/09/18)
https://quatrode15.com.br/ (Acessado em 24/09/18)
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Assim como no blog Sobrevivendo à Ciência, selecionamos uma matéria sobre como escolher
o orientador de mestrado. O autor, Yuri Motoyama, ilustra a matéria com “estilos” de orientador
que já observou. Embora fique claro que o site não é especializado em pós-graduação, foi
possível identificar uma demanda muito grande de buscas por informações sobre programas de
pós-graduação em Educação Física, por conta da ferramenta de busca dentro do blog, o que
motivou a investigação sobre o tema e a criação do texto desenvolvendo a temática sobre
orientação acadêmica.
O blog Trinta e Umas24 é escrito por vários colaboradores e o nome é inspirado na faixa
etária deles, “trinta e poucos anos”. O blog aborda temas como carreiras, família e culinária.
Em uma das postagens, um dos autores discute sobre fazer ou não mestrado e doutorado e faz
uso de uma “corporativização” linguística para descrever como funciona o universo acadêmico.
Deste blog, retiramos um texto que foi analisado na seção frame RELAÇÕES DE TRABALHO
(p. 75).
A escolha pela expressão de busca “é como” foi deliberada, uma vez que há um papel
inferencial claro para interpretação de metáforas sob a perspectiva de símiles, como pode ser
observado na proposta de interpretação de metáforas nominais (MILLER, 1979), que são
metáforas comparativas com forma X é (como) Y. Embora existam controvérsias em torno do
uso de símiles como metáfora (BLACK, 1979; GLUCKSBERG & KEYSAR, 1990, 1993;
MORGAN, 1979; ROBERTS E KREUZ, 1994), estudos contemporâneos no campo de
metáfora, fazem distinção entre o que é “símile metafórica e não metafórica” (CAMERON e
MASLEN, 2010). Por exemplo, em “Ela é como uma rosa”, características da rosa, como a
beleza e o perfume são transferidas para a pessoa descrita, tratando-se do que os autores
chamam de símile metafórica. O mesmo não ocorre quando falamos “Ela é como sua irmã”,
pois estamos falando de uma comparação que pode se dar nos aspectos físicos ou
comportamentais. Nesse caso, não se trata de transferência de significado de um domínio fonte
para um domínio alvo, mas apenas de uma comparação entre ambos. Isto posto, nos basearemos
nas afirmações de Miller (1979), segundo as quais, “as pessoas compreendem metáforas a partir
de sua conversão em símiles. A compreensão de metáforas, assim como a compreensão de
símiles envolve mapear as características comuns e relevantes do tópico e do veículo.”25
Após selecionados sites e separados os textos que fizessem menção a orientadores,
procedeu-se à separação de cada artigo/texto que, de alguma forma, tematizassem a relação
orientando-orientador. Para esse fim, foi necessário que pesquisássemos individualmente as
24
25

http://www.trintaeumas.com.br/
Chiappe, D.L. & Kennedy, J.M. J Psycholinguist Res (2000) 29: 371. Acesso em 20/01/19.
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entradas produzidas pelo Google para termos a certeza de que os textos poderiam ser incluídos
como fonte para o corpus. Foram selecionados alguns destes textos para este trabalho e
nomeamos esse grupo de textos de corpus 1.

3. 2. Geração do corpus 2

A coleta de dados que formam o corpus 1 mostrou-se insuficiente por duas razões: a
primeira delas diz respeito ao fato de não haver um número satisfatório de relatos para
compormos um corpus minimamente significativo e, a principal delas, os textos eram
produzidos por autores que emprestavam sua voz na descrição de orientadores. Em apenas um
blog, o autor se identifica como alguém que já tenha tido a experiência de fazer mestrado e
doutorado. Sendo assim, os relatos poderiam constituir apenas uma opinião, talvez idealizada,
sobre orientadores, e não um relato de experiência.
Em uma etapa posterior, com o intuito de formarmos um segundo corpus, possivelmente
mais robusto, empreendemos uma pesquisa online com estudantes de pós-graduação de
diferentes instituições do Brasil, através de formulário no Google forms, disponível no ANEXO
A, em que os estudantes eram convidados a completar as seguintes frases:
a-“Há orientadores de todos os tipos. Tem orientador que é que nem ...”
b-“Há orientadores de todos os tipos. O meu foi/é que nem ...”

Direcionamos o formulário para sites de pós-graduação encontrados na rede social
virtual Facebook, a saber: Bolsistas CNPQ, Bolsistas Capes, Bolsistas Capes/CNPQ, Bolsistas
Capes/CNPQ Sem Censura, Pós-Graduação da Depressão, Pós-Graduação, Vida de PósGraduando e Mestrado da Depressão. A escolha por esses sites se justifica pelo público a que
se destinam, ou seja, estudantes de pós-graduação, o público-alvo da presente pesquisa.
A ficha continha uma breve introdução em que foi explicitado como a pesquisa
ocorreria, solicitando que os participantes identificassem seu curso de origem. A opção pela
identificação do curso partiu da hipótese de que, posteriormente, durante a análise, talvez fosse
possível identificar expressões metafóricas que seriam mais comuns em determinadas áreas do
conhecimento.
Na instrução dada aos participantes, foi dito que eles completassem uma das sentenças,
ou as duas, caso preferissem. Acreditamos que, a partir da primeira sentença, ou seja, “Há
orientadores de todos os tipos. Tem orientador que é que nem ...” obteríamos uma opinião mais
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socialmente compartilhada pelo grupo de participantes (ou do “senso comum”) do que seriam
orientadores de um modo geral. Já a segunda sentença, “Há orientadores de todos os tipos. O
meu foi/é que nem ...”, teria o potencial de produzir opiniões baseadas na experiência do próprio
participante com o processo de orientação. Isto posto, a nossa proposta era a de obter dados que
pudessem revelar as representações de orientandos sobre o orientador e sobre a relação
orientando-orientador. Por conta da presença do marcador de símile (“é que nem”), a
expectativa era a de que as respostas fossem produzidas a partir de linguagem metafórica.
O formulário online foi respondido por 252 pessoas. A primeira sentença gerou um total
de 232 respostas e, a segunda, 238. Consideramos nesse grupo de respostas as frases
completadas, inclusive as que foram mais tarde descartadas. Cada resposta foi numerada no
intuito de organizar e facilitar sua identificação na seção de Análise de Dados. Constituiu-se
assim o que nomeamos neste trabalho corpus 2.
Posteriormente, procedeu-se à análise manual de cada resposta produzida pelos
participantes da pesquisa para termos a certeza de que as mesmas poderiam ser incluídas como
fonte para o corpus. As respostas dadas com adjetivos, tais como “péssimo”, “egoísta”,
“horrível”, “comprometido”, “sensato”, “péssimo” e outros, foram descartadas, uma vez que
nossa busca era por linguagem metafórica. No total, foram descartadas 68 respostas: 23 para a
primeira sentença e 45 para a segunda.
Nossa análise irá focar principalmente no corpus 2; porém, iremos fazer uso do corpus
1 para corroborar ou acrescentar informações que nos ajudem a compreender melhor os
diferentes veículos metafóricos utilizados para se referir aos orientadores. Uma tabela foi criada
com todas as respostas e encontra-se no ANEXO B.
Os materiais levantados foram trabalhados manualmente de acordo com a metodologia
de identificação de metáforas proposta por Cameron e Maslen (2010), com o objetivo de
observar as metáforas linguísticas e mapear os frames estruturadores do discurso e os
respectivos domínios alvo e domínios fonte, ou seja, identificar os elementos metafóricos e os
não metafóricos. O método proposto pelos autores consiste em analisar o significado de cada
item lexical no contexto em que ele foi usado, seu significado básico e compará-los na busca
por alguma incongruência. Caso exista a incongruência, ela evidencia o uso figurativo da
unidade lexical, não sendo necessariamente uma metáfora. Se há a transferência do sentido
básico para o significado contextual, entende-se, então, que se trata de um uso metafórico.
Ao utilizarmos a expressão coloquial “é que nem...”, acreditamos que ela seria capaz de
evocar metáforas mais facilmente, através de domínios fonte explicitados no discurso.
Conforme preconizam Littlemore e Low (2006a, 2006b apud Cameron e Maslen, 2010, p. 220)
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“símiles podem elicitar uma variedade de possibilidade de metáforas, porque fazem o falante
pensar nas características mais centrais do domínio fonte.”26 Por exemplo, “Rapadura: doce,
mas nada mole”. Rapadura é um tipo de doce, cuja característica é a dureza. E doce, no sentido
metafórico, diz respeito a uma pessoa gentil, prestativa e meiga. A incongruência de significado
que nos leva à metáfora é o fato de uma pessoa não ser um alimento, mas poder ser caracterizada
como um, tomando dele características centrais (doçura) e, no caso da rapadura (dureza e
ausência de moleza) como no exemplo dado.
Os dados coletados do corpus 1 e do corpus 2 foram tratados a partir da identificação
dos veículos metafóricos, que foram sublinhados, e as expressões metafóricas que se referem a
eles. Por exemplo, “um orientador é como um guia, que mostra o caminho certo e direciona a
jornada, me senti guiada durante todo esse percurso, (...)27” em que o domínio alvo (orientador),
é descrito utilizando-se de características de um guia, o domínio fonte da metáfora linguística.
A própria construção traz ainda a “explicação” do que seria a metáfora: o guia é alguém que
direciona, aponta o caminho certo, da mesma forma que o orientador de pesquisa ao apontar os
caminhos para que seu orientando desenvolva seu trabalho com sucesso. Além disso, há a
presença de outros veículos, não somente “guia”, que são destacados e que fazem parte da
metáfora (“caminho certo”, “direciona a jornada”, “guiada” e “percurso”).
Em seguida, buscamos categorizar as expressões metafóricas, a partir dos veículos
encontrados, dividindo-as de acordo com categorias semânticas, a saber: objetos, animais,
personagens de ficção, religião, política, entre outras. Observamos que alguns participantes
respondiam com apenas uma palavra, como é o caso de “serpente”, “robô” “anjo” e, nesses
casos, pesquisamos em dicionários de língua portuguesa, Aurélio, Houaiss e Aulete Digital, o
sentido figurado desses verbetes para verificarmos qual sentido da palavra foi mapeado para o
domínio alvo. Recorremos também ao Dicionário Informal online quando não encontramos o
significado metafórico de uma palavra.
Partindo do pressuposto de que “frames constroem e orientam o modo de pensarmos e
compreendermos o mundo, podemos deduzir que esses constructos cognitivos são essenciais
para a construção de sentidos a partir de indexadores linguísticos fornecidos pelo discurso”
(DUQUE, 2015, p. 29). Ainda segundo o autor:

Muitos critérios podem ser considerados na categorização dos frames, como grau de
complexidade, domínio a que pertence (p. ex.: sociedade, política, religião etc.), tipo
Do inglês: Similes have been found to elicit a number of different interpretations from metaphors. […] Simile may well make the listener
think of attributes central to the source domain […].
27
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7629/DissJMIM.pdf?sequence=1
26
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de expressão linguística a que está associado (categoria gramatical, estrutura
gramatical etc.) ou grau de especificidade (ou de universalidade) cultural. (DUQUE,
2015, p. 33)

Propusemos, assim, uma análise dos corpora a partir dos seguintes frames: RELAÇÕES

INTERPESSOAIS, VIAGEM, FAMÍLIA, CARRASCO, RELIGIÃO, LUZ, CONDIÇÃO
PSICOLÓGICA,
ANIMAL,

INVISIBILIDADE,

PERSONAGEM

DE

FUGACIDADE/EFEMERIDADE,

FICÇÃO,

FIGURA

MITOLÓGICA,

OBJETO,
POLÍTICA,

PROFISSÃO e frames específicos.
As metáforas foram interpretadas, de acordo com Charteris-Black (2004) e Green
(1989), na tentativa de se estabelecer uma relação entre elas e os fatores cognitivos e
pragmáticos que as determinam. De acordo com os autores, é possível considerar que as
escolhas que realizamos na linguagem em geral e, particularmente, as que realizamos na
linguagem metafórica são essenciais para a persuasão
Identificamos as marcas linguísticas metafóricas ou domínios fonte que pudessem
indicar metáforas situadas localmente no corpus retirado da Internet (corpus 1) e no corpus
procedente da pesquisa com alunos (corpus 2). A partir dessa primeira identificação, foram
propostos frames e metáforas conceptuais subjacentes às metáforas situadas. Com isso,
esperamos propor um quadro mais amplo, reunindo todo o material coletado, que possa revelar,
esquematicamente, as conceptualizações da relação orientando-orientador.
As perguntas que irão direcionar a pesquisa, como já detalhado anteriormente, buscam:
(a) identificar quais metáforas situadas sobre a relação orientando/orientador são encontradas
no corpus; e (b) quais metáforas conceptuais e frames são evocados a partir das metáforas
situadas identificadas.
Na seção seguinte, propomos uma análise do corpus selecionado, com o objetivo de
mapear a presença de metáforas situadas e as metáforas conceptuais subjacentes, além dos
frames que são acionados a partir das evidências metafóricas encontradas.
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4. ANÁLISE DOS DADOS: Conceptualizações metafórico-avaliativas da
relação orientando-orientador
Nesta seção, faremos a análise das respostas obtidas através de formulários online
(preenchidos por estudantes de pós-graduação) e do material coletado na internet. Acreditamos
ser possível encontrar evidências de que a relação orientando-orientador é conceptualizada a
partir de experiências sociocognitivamente compartilhadas.
Observa-se que o ato de escolher o orientador aparece em destaque em sites e blogs de
dicas para alunos recém-ingressados na pós-graduação ou de auxílio para alunos que pensam
em fazer parte de programas de pós-graduação. Uma forma comum de apresentação desses
textos está na forma de “dicas”, como se o processo de escolha atendesse a uma série de etapas
que devem ser seguidas. Entre as etapas, encontramos referências a: “ter afinidade com a linha
de pesquisa do orientador”; “conhecer a pesquisa que ele desenvolve”; e “analisar suas
características pessoais” para que ambos estejam em “sintonia e tenham uma boa relação”.
Essas dicas são normalmente produzidas por alunos e ex-alunos de pós-graduação, que se
colocam como “aptos” a dar conselhos sobre como funciona o “manual” da “pós-graduação”.

4.1. frame RELAÇÕES INTERPESSOAIS (namoro/casamento)

Destacamos a seguir, nos textos (1), (2) e (3) retirados do corpus 1, o modo como são
construídos no âmbito do nicho metafórico, os argumentos que sustentam a ideia de o orientador
ser alguém com quem o orientando estabelece uma relação interpessoal de namoro e/ou
casamento.
(1) Escolher um orientador é como começar um namoro
Quando você vai começar um namoro você não manda um e-mail para a(o) pretendente e diz:
“gostaria de ser seu namorado no próximo semestre. Poderia me indicar como proceder?”.
Escolher um orientador é como começar um namoro.
Antes de mais nada, você precisa saber se seu orientador é interessado no que você gosta. Ele
gosta de pesquisar sobre uma área de estudo que te interessa? Não adianta você escolher o Neil
Degrasse Tyson para te orientar sobre diabetes por exemplo. Imagine que é a mesma coisa que
aquela fase do namoro onde você entra no Facebook da pessoa, vê os locais que ela frequenta,
procura a lista de livros e filmes que ela gosta, etc. Feito isso você vai partir para o contato
inicial.
Para iniciar o mestrado, na maior parte das instituições, você precisa ter uma carta de aceite do
seu futuro orientador para poder participar do processo seletivo. Imagine que o orientador está
te dando um “voto de confiança” no momento que assina essa carta. Fazer parte do grupo de
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pesquisadores coordenados pelo seu orientador é uma decisão muito importante, por isso muitos
orientadores não aceitam todos que batem em sua porta de primeira. Alguns vão querer ter
algumas conversas contigo antes, outros vão aplicar algum tipo de avaliação e em outros casos
(que eu acho o mais coerente) você vai ter que trabalhar dentro daquele grupo por algum tempo
como um tipo de estágio. Imagine que você recebe um e-mail de uma pessoa com uma proposta
de namoro, você não vai dizer sim naquele instante. Você vai querer ir no cinema, conversar,
sair por um tempo e assim vai.28
O processo de escolha de um orientador de mestrado ou doutorado é mapeado no nicho
metafórico em (1), que desenvolve a ideia de que escolher o orientador é como escolher um
namorado: uma metáfora situada.
Aspectos do domínio alvo orientador são realçados a partir de comparações feitas com
um “namorado”. O orientador é uma pessoa por quem você tem interesse e deseja ter uma
“relação acadêmica”. Como em um namoro, esta relação só evolui se ambas as partes assim
desejarem. Primeiramente, é necessário descobrir se o orientador tem os mesmos interesses do
que os seus. No cenário acadêmico, uma das formas possíveis para você “encontrar” o potencial
candidato a orientador é conhecer seu trabalho em instituições de ensino ou através de consulta
ao seu currículo Lattes. No “mundo real”, o Lattes seria como o Facebook (rede social em que
as pessoas interagem e compartilham gostos, preferências e um pouco de sua rotina). No Lattes,
há informações sobre as áreas de atuação do professor, as pesquisas que ele desenvolve e seus
artigos e livros publicados. Mesmo que o professor se enquadre no seu perfil, há o processo
seletivo para entrar no programa de mestrado ou doutorado. No caso do namoro, antes de querer
ou não ter uma relação afetiva com alguém, você “sai com ela” e “vai ao cinema”, o que o senso
comum chama de “se conhecer melhor”. O professor/orientador quer conversar com o aluno,
talvez oferecer um estágio para então decidir se o quer no seu grupo de pesquisa. O “namoro”
ou orientação requer interesse de ambas as partes.

(2) Sou daqueles professores que tem a sala de aula como front. O doutorado veio na esteira do
mestrado. Parece coisa de namoro, mal você começa e sempre tem uma tia louca perguntando:
e vai casar quando? Doutorado é igual. Mal você defende a dissertação de mestrado e já tem
algum ciclano te perguntando: e o doutorado?29
Se o namoro evolui, há a expectativa de um casamento. Entretanto, diferentemente do
texto em que o namoro se dá entre o orientando e seu orientador (1), o texto acima (2) instancia
o ato de fazer doutorado como um relacionamento que evolui para o casamento. Diferentes

28
29

http://quatrode15.com.br/tag/como-escolher-orientador/ (Acessado em 20/0418)
https://amulherdopiolho.com.br/porque-larguei-o-doutorado-6e3a8c467ff2 (Acessado em 20/04/18)
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domínios fontes contribuem para a criatividade da metáfora, fazendo com que o falante busque
comunicar suas ideias utilizando-se de elementos que ele seleciona de um dado contexto. O
frame de relações interpessoais evoca diferentes características do evento “escolher um
orientador” e do evento “escolher um namorado”, e colocando-os como etapas que se seguem.
É esperado que você conheça a pessoa com quem você pretende se relacionar, e não comece
logo o namoro. Com o orientador, o processo é o mesmo. Antes de escolher em definitivo, há
um momento de conversa e entendimento. Conceptualizar o ato de fazer doutorado como um
casamento envolve aspectos de dedicação à relação, de tempo investido na relação para que ela
dê certo e da vontade de compartilhar sua vida com alguém.
No exemplo a seguir, encontramos evidências de que existe uma metáfora situada
orientador é namorado/marido, cujas instanciações sustentam uma outra metáfora situada:
escolher o orientador é como escolher um namorado/marido, ancorada pelo frame
RELAÇÕES INTERPESSOAIS, vistas em (1) e (2).
Figura 7 – Mapeamento Casamento x Doutorado
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Encontramos no site PhD Comics30 um mapeamento (figura 7) contendo características
do casamento e do doutorado que nos ajuda a compreender melhor quais elementos do primeiro
são transferidos para o segundo. Aspectos desse mapeamento estão relacionados com (a) o
tempo de duração: casamento, em média sete anos e meio e, doutorado, sete anos; (b) o
casamento começa com uma proposta feita por uma das partes, geralmente o namorado e o
doutorado com um projeto de tese, que é submetido pelo candidato à avaliação pr évia de uma
banca; (c) o casamento culmina com uma cerimônia em que os noivos sobem ao altar vestidos
com trajes próprios para a ocasião, tendo padrinhos como testemunhas e convidados e, no
doutorado, o ápice é o dia da defesa da tese em que o doutorando, também vestido
apropriadamente para o evento, apresenta seu trabalho para uma banca, que avalia sua produção
e lhe confere o grau de doutor; (d) os noivos são pessoas apaixonadas e, os doutorandos, pessoas
sem emprego; (e) o casamento termina em um amargo divórcio, por diferenças de interesses e
falta de tempo para o parceiro (para citar algumas causas) enquanto que o doutorado termina
em remorso. Remorso pelo tempo investido no trabalho, que deixou de ser dedicado à família
e aos amigos, ou pela perspectiva de não encontrar emprego após sua conclusão; (f) o casamento
é uma troca de votos (promessas) e, o doutorado, de conhecimento; (g) o lema “até que a morte
nos separe” para o casamento é a expectativa e, no doutorado, se você for preguiçoso, ele se
estenderá por muitos anos, o que não é esperado e desejado. Assim como no casamento, há duas
pessoas envolvidas: o noivo (que vira marido) e a noiva (que vira a esposa); e no doutorado,
um dos parceiros é o orientador (noivo ou a noiva).

4.2. frame VIAGEM

Figura 8

http://centraldeinteligenciaacademica.blogspot.com.br/2014/10/o-papel-do-orientador-educacional.html (Acessado em 20/04/18)
30

http://phdcomics.com/ (Acessado em 18/04/18)
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Em dezesseis respostas, o orientador é conceptualizado como alguém que orienta ou
desorienta. No Dicionário Aulete Digital31, orientar, no sentido figurado, significa indicar
procedimentos, atitudes mais adequados, aconselhando, ensinando a assumi-los, instruindo a
respeito de uma decisão; encaminhando; guiando. Acreditamos que as ações em “guiar”,
“orientar” e “encaminhar” fazem parte de um frame mais abrangente: o frame VIAGEM.
Parece-nos que o sentido metafórico da palavra está tão impregnado no discurso que as
respostas com “orientador” são objetivas, não necessitando de esclarecimentos, enquanto que,
quando “desorientador” é usado, ele aparece sozinho ou vem acompanhado de um aposto.
Destacamos três respostas retiradas do corpus 2:
(3) “Desorientador. Saía das reuniões mais perdida do que quando chegava. Sentia que
precisava de alguém para me direcionar na pesquisa e não dizer um monte de coisas que no fim
faziam pouco sentido. Minhas dúvidas continuaram e tive que me virar sozinha pra terminar o
trabalho. Horrível.”
(4) “Desorientador. Nunca aparece e quando aparece, não ajuda em nada.”
(5) Cão-guia cego: um desorientado que desorienta.
Se o orientador aconselha e encaminha, o desorientador deixa o aluno “perdido”, com
muitas dúvidas e com expectativas frustradas, pois o trabalho fica sem “direcionamento”. Em
(4), uma outra característica do orientador “desorientador” que será analisada posteriormente,
é mencionada: a de ser alguém que nunca aparece, mas, quando aparece, logo desaparece. Ser
um “desorientador” quebra a expectativa do frame, já que não é um comportamento desejado
do orientador. Em (5), o orientador é conceptualizado como um cão-guia cego. O cão-guia é
um animal adestrado para orientar pessoas cegas ou que tenham deficiência visual grave.
Entretanto, se ele também é cego, auxiliar quem não enxerga é uma tarefa impossível.
O orientador como “guia” apareceu mais em textos retirados da internet (três vezes), em
contraste com a pesquisa online (duas vezes). Segundo o dicionário Houaiss, “guia” é aquele
que “serve de modelo, pessoa que conduz outra”, e é nesse enquadramento que o orientador é
conceptualizado nos seguintes exemplos:
(6) “Um guia numa trilha”
(7) “Um guia. Ajuda com textos extras, sugere livros, faz reuniões para ajudar com as dúvidas”

31

http://www.aulete.com.br/orientador (Acessado em 18/04/18)
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(8) “... melhor mestre é aquele que te guia pelo melhor caminho, cabe ao orientando segui-lo
ou não. Nesse percurso, o orientador te ajuda, te aconselha, te ensina, te guia pelo melhor
caminho, mas a tarefa de buscar e perseguir o objetivo é nosso.”32
(9) “... um orientador é como um guia, que mostra o caminho certo e direciona a jornada, me
senti guiada durante todo esse percurso, muito obrigada.”33
(10) “Guiam o aluno, sugerindo caminhos possíveis, oferecendo instrumental teórico,
estimulando a prosseguir, oferecendo sempre palavras de estímulo”
(11) “Por isso, havendo a possibilidade de escolher seu futuro orientador, procure observar o
Lattes dele/dela, observar também se há identificação de ideias, uma vez que ele/ela é quem lhe
guiará (ao menos teoricamente) nessa trajetória”34

O verbo “guiar”, no sentido figurado, se aproxima mais do que o contexto acadêmico o
define: aconselhar, no sentido de escolher diretriz intelectual, orientar, conduzir por um
caminho/direção. Orientador como guia está inscrito no próprio léxico: de acordo com o
Dicionário Aulete Digital, “que orienta, direciona, guia, é mentor, é condutor” e na cena
educacional “que orienta os estudos e pesquisas do aluno”.35
Orientador “guia” é alguém que ajuda durante o mestrado e/ou doutorado,
conceptualizados em (6), (8), (9), (10) e (11) como uma “trilha”, “trajetória”, “percurso” ou o
“caminho” a ser seguido. As explicações sobre o orientador são dadas a partir do domínio alvo,
com veículos condutores de nicho metafórico, que sustentam a ideia central de que orientador
é como um guia.
Em (7), a explicação é dada sem que haja a presença de outros veículos metafóricos. O
orientador como guia é explicitado a partir das atribuições do próprio orientador (ajudar com
textos extras, sugerir livros e fazer reuniões para ajudar com as dúvidas).
Acreditamos que guia, orientador e desorientador façam parte de um frame mais geral,
GUIA, que, como o domínio fonte, é projetado na metáfora conceptual mais abrangente,
PROFESSOR É GUIA, e que essa metáfora, por sua vez, é a base da metáfora situada ou
episódica orientador é guia, em que os papéis de professor e orientador são colocados em um
mesmo nível de atuação e de função. Para o professor, o destino é a aprendizagem e o percurso
até alcançá-la se daria através das estratégias criadas para que ela aconteça. Cabe ao orientador
ajudar e direcionar o orientando no percurso acadêmico, que teria um fim com a conclusão da
dissertação ou da tese, como em (8) e (11). As metáforas conceptuais ESCREVER UMA
32

https://www.facebook.com/groups/308640309159780/permalink/1628675970489534/ (Acessado em 19/04/18)
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/7629/DissJMIM.pdf?sequence=1 (Acessado em 19/04/18)
https://mestradouspaivamosnos.com/2015/02/07/a-escolha-do-orientador-de-mestrado/ (Acessado em 19/04/18)
35
http://www.aulete.com.br/orientador (Acessado em 18/04/18)
33
34
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DISSERTAÇÃO É UMA VIAGEM/JORNADA, ESCREVER UMA TESE É UMA VIAGEM
e ESCREVER DISSERTAÇÃO/TESE É CAMINHAR são desdobramentos de uma metáfora
conceptual mais abrangente: ESCREVER UM TRABALHO ACADÊMICO É UMA
VIAGEM/JORNADA. Essas metáforas formariam a base da experiência em que expressões
metafóricas surgem no discurso para significar o que se entende por um guia que ajuda na
“trajetória” ou “trilha” acadêmica, neste caso, dos alunos ou orientandos. Nos exemplos
anteriores retirados dos corpora 1 e 2, observamos como o nicho metafórico contribui para a
argumentação e persuasão ao fundamentar o papel importante do orientador como alguém a
quem o orientando deve seguir e que, para o sucesso da relação acadêmica, tem que assumir
esse papel de guia do orientando na escolha do melhor caminho. A seguir, ilustramos com (12),
de que forma a mesma metáfora situada orientador é guia é apresentada, sem que haja marcas
linguísticas explicitadas no texto.
(12) “O orientador é como um...um...vamos dizer um companheiro que vai a uma visita num
zoo comum, com uma pessoa que nunca, assim, tenha visto. Ele pode pegar pela mão aquela
pessoa que vai visitar o zoo e parar em todas as ... em todos os habitats dos bichos, ele pode
dizer: olha tem esses habitats que eu acho interessantes e deixar a pessoa visitar aqueles que ele
quer ou então ele dizer assim: ó, você faz o que você quiser e eu te espero no final.”36
No exemplo anterior (12), embora não haja clara referência à palavra “guia” e, sim,
companheiro, encontramos da mesma forma a metáfora situada orientador é guia. Como o guia
de uma visita em um passeio, o orientador ajuda o aluno no início, mas também tem o papel de
desenvolver sua autonomia para que o aluno descubra também os caminhos de sua pesquisa.
Depois de mostrar uma parte do zoológico, o guia deixa o visitante livre para escolher outros
lugares e o espera no final, assim como o orientador, que acompanha seu orientando até o
momento da defesa da dissertação ou da tese.

4.3. frame FAMÍLIA

O frame FAMÍLIA aparece acionado em alguns relatos em que o orientador é
conceptualizado como um membro da família: pai, mãe, tio, tia, irmão, filho, sogra e madrasta.
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Constatamos tanto na pesquisa com pós-graduandos quanto na pesquisa em textos da
internet que este frame é, de fato, muito acionado. As escolhas lexicais mais utilizadas foram
“pai” e “mãe”. “Pai” é mencionado cinquenta e cinco vezes e “mãe”, quarenta e cinco vezes.
Nesses números constam referências individuais a cada um, inclusive quando ambos aparecem
como “pai/mãe” e “pai e mãe”.
Nos formulários online, encontramos respostas com “pais”, “pai/mãe” e “pai e mãe”,
acompanhadas de uma explicação. Entendemos que as explicações fornecem o mapeamento
das características de pai e mãe fundamentais ao frame.
Aos pais, cabe o papel de protetores e provedores de afeto. Por serem mais experientes,
têm a função de orientar, acolher, dar suporte, instruir e acompanhar os filhos, que, na
universidade (uma possível representação do núcleo familiar), se tornam seus alunos. O
“orientador pai” oferece aos seus “filhos orientandos”, o suporte emocional e acadêmico de que
eles necessitam para trilharem seu caminho.
(13) “Dizem que o orientador é como um pai, e este meu ‘pai-orientador’ me deu uma família
linda! Gostaria de agradecer à família Simamoto-Júnior, Profa. Dra. Veridiana Rezende Novais
Simamoto e Pedro Paulo, obrigada por sempre me acolherem e incluírem.”37
No relato em (13), a família corresponderia a quem está próximo do orientando no meio
acadêmico. Essa família foi “dada” pelo “orientador pai”, pois ele já está ali dentro. Família,
enquanto conceito abstrato, se relaciona a um esquema imagético de container (LAKOFF,
1987). Quem está de fora, nesse caso, o orientando, é acolhido e incluído pelos seus membros,
professores e colegas de pós e grupo de pesquisa.
(14) “Pai/mãe, cuidadoso/a e se importa com o ser humano. Enxerga muito além do
orientando.”
(15) “Pai e mãe. Guiam o aluno, sugerindo caminhos possíveis, oferendo instrumental teórico,
estimulando a prosseguir, oferecendo sempre palavras de estímulo.”
Pais se preocupam com o bem-estar de seus filhos, como o orientador em (14), que vê
o orientando como ser humano, e em (15), que usa palavras de estímulo. Como pai/mãe são
com seus filhos, o orientador é “cuidadoso”, ao mesmo tempo que “guia”, “estimulando a
prosseguir” e “oferecendo sempre palavras de estímulo”. Acreditamos que os achados do
37
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corpus sugerem a existência das metáforas conceptuais ORIENTADOR É PAI /
ORIENTADOR É MÃE, ancoradas no frame FAMÍLIA, subjacentes às metáforas situadas
orientador é pai e orientador é mãe. A metáfora ORIENTADOR É PAI evoca dois diferentes
tipos de pai. O primeiro deles nos remete ao modelo de um pai educador/formador; e o segundo,
ao do pai severo, ambos descritos por Lakoff (2006) na obra Moral Politics: how liberals and
conservatives think. O autor, neste livro, considera o conservadorismo e o liberalismo
categorias radiais, sendo formadas por modelos centrais e suas variações. Lakoff acredita que
esses dois sistemas de pensamento são ancorados na moralidade familiar e são projetados no
domínio política através da metáfora conceptual NAÇÃO É UMA FAMÍLIA. O frame PAI
EDUCADOR/FORMADOR está por trás da forma de pensar e agir dos democratas, enquanto
que o frame PAI SEVERO da dos republicanos.
Lakoff (2002) ressalta que os frames anteriores são a base de diferentes metáforas
conceptuais. A maioria dessas metáforas são motivadas pela experiência de bem-estar e pela
ideia de moralidade e explicam, de certa forma, como vários aspectos da vida cotidiana, não
somente os relacionados à política, podem se fundamentar a partir dos frames supracitados.
(16) “Pai, sabe quando dar apoio e quando puxar a orelha.”
(17) “Um pai! Carinhoso e disciplinador.”
(18) “Pai que dá liberdade, mas cobra resultados.”
(19) “Um/a bom/a mãe/pai: compreensivo, ensina com amor, quer ver você crescer e te
incentiva, acredita em você.”

O “pai educador/formador” (LAKOFF, 2006, p. 166), em inglês nurturant parent, tem
como características, “promover justiça e empatia, ajudar a quem precisa, proteger quem
precisa, promover uma sensação de realização e fortalecer a si mesmo e o outro para que consiga
fazer as coisas acima.38 Nesse modelo, a relação que a criança estabelece com seus pais é
fundamental para que ela cresça segura e mantenha bons relacionamentos com outros membros
da sociedade. Esse pai não educa por autoridade moral: ele educa para que seu filho seja
protagonista de sua história, respeite e ajude o próximo.
Nas asserções (16), (17), (18) e (19), o orientador espelhado no frame EDUCADOR/
FORMADOR é aquele que se preocupa com seu aluno, oferece apoio, mas, ao mesmo tempo,
Em inglês: “empathetic behavior and promoting fairness, helping those who cannot help themselves, protecting those who cannot protect
themselves, promoting fulfilment in life, nurturing and strengthening oneself in order to do the above.”
38
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cobra dedicação e comprometimento. Os veículos da metáfora dizem muito da função desse pai
na educação dos filhos: “dar apoio”, “puxar a orelha”, “carinhoso e disciplinador”, “dá
liberdade”, “cobra resultados”, “compreensivo”, “ensina com amor”, “quer ver você crescer”,
“incentiva” e “acredita em você”. Com esse orientador, há disciplina e trabalho. O aluno pode
fazer suas escolhas, desde que esteja preparado para cobranças. Em (20), retirado do corpus 1,
encontramos

veículos

metafóricos

que

também

nos

remetem

ao

frame

EDUCADOR/FORMADOR:
(20) Esse é o orientador que tem uma única preocupação norteadora que é formar um
cientista. Esse orientador não vai passar a mão na sua cabeça como um paizão, porém quando
você precisar de ajuda ele vai estar lá. O orientador educador sabe quando é o momento (de)
dar a mão e quando é o momento de fazer o orientando andar com as próprias pernas. Imagine
que o início da vida acadêmica é como andar de bicicleta (sempre achei que o exemplo da
bicicleta servisse para tudo), então esse orientador sabe o momento certo de tirar as rodinhas da
sua bicicleta para fazer você cair algumas vezes sabendo que você vai aprender a se equilibrar
no futuro. Esse estilo de orientação é voltado no aprendizado acadêmico. Um dos pontos mais
interessantes do orientador educador é que ele não apenas te ensina com palavras e sim com
atos. A convivência com esse orientador já é um crédito de mestrado. Esse tipo de orientação
envolve até aspectos éticos que permeiam o mundo (acadêmico?!). Acredito que, de todos os
estilos, é o que vai dar mais trabalho pois você vai ter que aprender coisas simples como calibrar
um aparelho até coisas complexas como construir uma redação (científica), dar uma boa aula
ou até orientar outros estudantes. O mote do orientador educador é: “eu não quero que vocês
um dia alcancem o que eu alcancei, eu quero que vocês vão mais longe”.39
O frame EDUCADOR/FORMADOR representa a base da metáfora conceptual
ORIENTADOR É PAI mas, em suas ações, ele não age como um pai autoritário: ele tem como
objetivo preparar seu aluno para se tornar um pesquisador como ele, pois sua orientação é
“voltada no aprendizado acadêmico” e, para isso, ele “não apenas ensina com palavras e sim
com atos”. Um pouco como o guia do zoológico – representação da metáfora situada orientador
é guia – ele pode dar as mãos e caminhar junto com o aluno, mas sabe que deve estimulá-lo a
andar com suas próprias pernas, como na analogia proposta pelo texto, que é parte de um nicho
metafórico que desenvolve a metáfora situada vida acadêmica é um percurso de bicicleta. Cabe
ao orientador ser como o pai, ajudando o aluno a dar as primeiras voltas com a bicicleta, ainda
com as rodinhas, e treiná-lo para andar sem essas. O pai sabe quando é o momento de “tirar as
rodinhas”, e o orientador sabe quando é o momento de deixar o pesquisador livre nesse
percurso, sabendo que isso o ajudará a aprender a “se equilibrar no futuro”, mesmo que alguns
percalços – tombos ou quedas da bicicleta – ocorram. Assim é iniciar o aluno na pesquisa
acadêmica, apresentando-lhe as ferramentas da práxis, para que ele, aos poucos, se estabeleça
39
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e se transforme em pesquisador, pronto para criar e testar suas hipóteses. Isso se opõe ao frame
PAI SEVERO, do qual falaremos posteriormente, pautado na moral, na dicotomia certo/errado
e na autoridade incontestável do pai.
Este educador não é necessariamente relacionado à educação formal; ele é um educador
formador, aquele que cria, que cuida dos filhos, que os ensina a andar de bicicleta, que lhe dá
as mãos e que ensina não apenas com palavras, mas também com atos: “Esse tipo de orientação
envolve até aspectos éticos que permeiam o mundo acadêmico”. Em (21) e (22), provenientes
do corpus 1, veremos conceptualizações que se assemelham às descritas anteriormente, fazendo
alusão ao que chamamos de “paizão”.

(21) Esse é o orientador que vai pegar na sua mão e te consolar nos momentos difíceis. Ele pode
pegar seu trabalho e fazer partes dele por você. Se você enviar textos para revisão, seu
orientador pode até reescrever e corrigi-los para poupar o trabalho de enviar de volta para o
orientando e ter que ler aquilo refeito novamente. Ou refazer um pedaço do seu trabalho que
está mal feito para que os outros pesquisadores não critiquem e façam você sofrer com críticas.
O orientador paizão quer que você se forme logo, tenha seu título e atinja a “vida adulta
acadêmica”. O mote principal do paizão é: “filho, você não está conseguindo, deixa que eu faço
isso por você…”40
(22) Paizão. Ele vai cuidar de você e te fazer muitos elogios, mas nunca vai te dar bronca, nem
mesmo quando você merecer. Quem fica muito tempo com um orientador assim acaba saindo
do laboratório com a ilusão de que é a “última pipoquinha do saco” e quebra a cara quando é
confrontado com o mundo real, onde ninguém está nem aí para você. Ninguém está livre de
cometer erros e boas broncas ajudam muito na formação do seu caráter e da sua ciência.41
Em uma lista de tipos de orientadores retirada da internet42-43, encontra-se a categoria
orientador “paizão”, que tem as características do pai que faz tudo pelo filho, até mesmo uma
parte dos seus trabalhos escolares. Esse orientador “paizão” não quer ver seu orientando
sofrendo críticas do meio acadêmico. Ele é consolador e é quem “pega na mão”. Ele não dá
broncas, o que pode trazer ao orientando uma série de problemas quando sair do mundo
acadêmico para se estabelecer como pesquisador em uma universidade ou para trabalhar em
alguma empresa, onde nem sempre encontrará pessoas dispostas a protegê-lo e elogiá-lo com
frequência. Parece-nos a representação do pai que “mima seu filho” e cria crianças e
adolescentes que se transformam em adultos aparentemente cheios de si, um pouco
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egocêntricos, e que aos poucos se frustram quando percebem que não são os únicos habitantes
do planeta a desejarem atenção.
Até esse momento, as metáforas associadas à família produziram conceptualizações
positivas da figura paterna. Todavia, existe a figura do pai, que não é paizão e nem o
“educador/formador”. Ele é o pai que não está presente na vida do seu filho, como em (23),
(24), (25) e (26).
(23) “Pai ausente que só paga pensão.”
(24) “Um pai que registra o filho e some, no final ele é apenas um nome em um documento.”
(25) “Um pai bom e um pouco ausente.”
(26) “Pai que abandona. Me senti solta quando fiz minha dissertação e nunca sabia se estava no
caminho certo.”
O pai ausente é aquele que, em (24) e (25), “registra o filho e some” e é “apenas um
nome no documento”, como o orientador que tem seu nome no trabalho, mas que efetivamente
não cumpre seu papel de orientar, conforme atestado também em (26), em que a orientanda se
diz “solta”. Um dos possíveis significados para o adjetivo “solto”, de acordo com o dicionário
Houaiss, é “entregue à própria sorte, sozinho”, provocando a sensação reportada de que não
“sabia se estava no caminho certo”. Há um outro tipo de pai evocado, em (23), aquele que “só
paga a pensão”. Sua presença é meramente formal e burocrática, sem uma apropriada
aproximação com o orientando.
A seguir, analisaremos as expressões metafóricas que emergem da metáfora conceptual
ORIENTADORA É MÃE, ancorada no frame FAMÍLIA.
(27) “Sentindo seu intenso carinho, muitas vezes eu dizia: orientadora é como mãe, fala e a
gente não escuta, precisa de alguém de fora apontar a mesma coisa!”44
Um mapeamento possível no trecho acima (27), proveniente do corpus 1, que se
encontra na seção de agradecimentos de uma Dissertação de Mestrado, traz a ideia
compartilhada de que mães são a parte da família que aconselha e que, muitas vezes, não é
ouvida pelos filhos. A palavra dessa mãe é legitimada somente quando falada por alguém “de
fora”.
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Orientandos são filhos é uma metáfora situada ancorada no frame FAMÍLIA, e que
encontra justificativa na experiência da maternidade: é a mãe que carrega o bebê no seu útero
durante nove meses e, nesse período, o alimenta e cuida para que ele cresça saudável até o
nascimento, quando então, uma nova etapa de envolvimento e troca se dá entre a mãe e seu
filho.
(28) “Uma mãe. Me pegou pela mão, mas ao mesmo tempo me deu autonomia suficiente.
Sempre reconhece meus louros, até quando eu acho que poderia ter ido melhor, ela sempre
elogia.”
(29) Uma mãe: abraçou minha pesquisa e me levou pelas mãos ao longo do percurso; não me
abandonou; não facilitou, deu bronca quando necessário e elogiou para entusiasmar.”
(30) “Pai/mãe, cuidadoso/a e se importa com o ser humano. Enxerga muito além do
orientando.”
(31) “Mãe. Até "puxou" minha orelha com carinho.”
(32) “Uma mãe. Acolhe, orienta e ajuda até o orientando andar sozinho.”
(33) “Mãe, que corrige tudo, ajuda, realmente orienta.”
A mãe é quem cuida e não abandona. Ela dá o alimento, protege, carrega, dá bronca,
pega e leva pela mão, puxa a orelha, incentiva e quer ver o filho crescer e ter autonomia. Lakoff
(2006) acredita que esse modelo de mãe está inserido no frame PAI EDUCADOR/
FORMADOR, uma vez que, na ausência da figura paterna, a criança tem na mãe a
representação dessas características.
Algo marcante nos exemplos de (28) a (33) é a centralidade do “cuidado” e do “afeto”
que caracteriza o papel de mãe. A mãe é quem “pega pela mão”, é uma pessoa “cuidadosa”,
“puxa a orelha com carinho”, “ajuda” e “corrige”, são elementos importantes do frame
FAMÍLIA, que são mapeados para a relação orientando/orientador. Nesses relatos, a explicação
se encontra nos veículos da metáfora, em que o orientador é caracterizado a partir das
atribuições de uma mãe.
“Elogiar para entusiasmar”, “reconhecer louros” e “dar autonomia suficiente” também
são características positivas da mãe, mapeadas pelo frame. Para a criança, ser elogiada e
reconhecida por aquilo que fez de bom, são comportamentos que ajudam em seu
desenvolvimento emocional e social e que contribuem para o aumento da sua autoestima. Esse
reforço vem, principalmente, da família, representada nos relatos pela “mãe”.
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A orientadora “mãe” vê seus orientandos como filhos então se preocupa com seu lado
humano. Como nas falas (30) e (31), esse tipo de orientador quer que os orientandos se
desenvolvam academicamente. Essa “mãe”, seja ela bondosa ou rigorosa, é figura determinante
na formação e desenvolvimento do orientando. Isso pode se justificar pela fala recorrente nas
escolas sobre a “escola ser sua família”. A criança aprende desde cedo que esse ambiente é, ou
deveria ser, como sua casa e, portanto, os professores são como sua família. Há o costume
brasileiro de alunos chamarem seus professores no Ensino Fundamental I de “tios” ou “tias”.
Essa relação familiar se reflete na forma como a criança olhará para seus professores no futuro
e, provavelmente na idade adulta, há uma expectativa de que essa relação seja retomada. Nossa
pesquisa mostra um expressivo número de respostas evocando pai e mãe na figura do
orientador, que são evidências dessa conceptualização tanto cognitivamente quanto
afetivamente.
(34) “Uma mãe que não esconde a preferência por um filho.”
A única referência negativa à figura materna encontrada – fala (34) – é que um tipo de
mãe não esconde sua preferência por um dos filhos. É o orientador que elogia e protege mais
um orientando em relação aos demais, o que pode gerar um desconforto e desequilíbrio nas
relações do grupo. Mãe é alguém de quem se espera compreensão e amor incondicional: ela
não julga os filhos e os perdoa por seus erros.
“Madrasta” aparece em três asserções. Em (35), aparece apenas com este substantivo no
corpus 2. Em (36), a madrasta é caracterizada como sendo dos contos de fadas da Disney.

(35) “Madrasta”
(36) “Madrasta dos contos da Disney”

As madrastas são majoritariamente más, pouco carinhosas, insensíveis e cruéis com
heroínas ou heróis dos contos da Disney. Assumem o papel da mãe ausente, e trazem uma certa
dramaticidade aos enredos. A orientadora “madrasta” pode até se parecer com a mãe, mas é
mais fria, menos presente e, possivelmente, “pega no pé” dos seus orientandos. Ela seria o
obstáculo para o final feliz, que é a conclusão do mestrado ou do doutorado.
Nos dados obtidos a partir da pesquisa com estudantes de pós-graduação e na pesquisa
online, não encontramos evidências do frame PAI SEVERO. Segundo Lakoff (2006), esse

63

frame se aplica a todas as esferas da vida em que a autoridade moral está presente e em
instituições que são constituídas a partir da ideia de autoridade moral: times esportivos,
militares, negócios, religiões e aplicações e cumprimento das leis.
Em oposição ao PAI EDUCADOR/FORMADOR, o PAI SEVERO é responsável por
transmitir valores morais para a família e sustentá-los como forma de manutenção da autoridade
que é exercida sobre os filhos, por exemplo. Esse pai educa através do certo e errado. O certo é
moral; o errado, imoral. Para ele, bons filhos obedecem, e os maus, desobedecem e devem ser
punidos. Refletindo um pouco sobre as características desse frame, suspeitamos que seria um
elemento presente no frame CARRASCO, já que o carrasco, que analisaremos posteriormente,
é associado a comportamentos autoritários e punitivos.
(37) “Tia bisbilhoteira.”
(38) “Uma tia carinhosa, mas que às vezes é durona.”
(39) “Irmão”
(40) “Irmão mais velho”
(41) “Filho, temos que correr atrás dele o tempo todo”
(42) “Sogra. Só aparece pra reclamar...”
No corpus 2, encontramos outras conceptualizações em que o frame FAMÍLIA é
evocado. “Tia” é conceptualizada como “bisbilhoteira” em (37). Recorremos ao dicionário para
buscar o sentido de “bisbilhotar” e encontramos a seguinte definição: “Investigar, remexer por
curiosidade, esquadrinhar indiscretamente, o que não lhe diz respeito e fazer fofoca, mexerico
(de); comentar a vida alheia; enredar, intrigar.45 O orientador “tia bisbilhoteira” parece evocar
do frame, características que indicam que ele se interessaria mais do que o normal pela vida dos
orientandos, enquanto que o tipo “tia carinhosa, mas durona”, que vemos em (38) estaria mais
preocupado com questões de disciplina na pesquisa, sem se esquecer de desenvolver algum
afeto por seus alunos, visto que a asserção vem acompanhada da conjunção adversativa “mas”.
O substantivo “irmão” apareceu quatro vezes no corpus 2 e, em duas ocorrências, veio
acompanhado do sintagma “mais velho”, conforme (40). Poderíamos inferir que o orientador
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cumpriria o papel de se colocar como uma pessoa próxima, tal como o “irmão (mais velho)”,
que já passou pela experiência do mestrado ou doutorado e que estaria ali para ajudar.
Em (41), “filho” é caracterizado como uma pessoa que o pai ou a mãe tem que “correr
atrás”. Entretanto, quem assumiria o papel de pai ou mãe não seria o orientador, como vimos
entre as conceptualizações mais comuns dentro do frame FAMÍLIA, mas sim o orientando.
Orientador é filho é uma metáfora situada cujos elementos transferidos do domínio fonte para
o domínio alvo indicariam que o orientador é alguém que o orientando teria que “correr atrás”
para obter orientação. Eles seriam como pais: o tempo todo em cima para educar e ver o que os
filhos estão fazendo.
No frame FAMÍLIA, os veículos evocados fazem parte de relações consanguíneas, ou
seja, o parentesco se dá por relação de ancestralidade.46 Nelas se incluem pais, tios, irmãos,
primos e avós. Entretanto, há o parentesco por afinidade, que ocorre por meio da lei, como é o
caso dos sogros.47 A “sogra”, mãe do marido ou da mulher, na cultura brasileira, é vista como
alguém difícil de se relacionar devido às constantes interferências nos relacionamentos dos
filhos.48 A sogra é caracterizada em (42) como alguém que aparece “só para reclamar”,
conforme o veículo da metáfora e a explicação demonstram. É essa a característica que seria
mapeada para o domínio alvo orientador, ou seja, o orientador seria aquela pessoa que está ali
“só para reclamar”.

4.4. frame CARRASCO
O dicionário Aulete Digital49 define “carrasco” como “aquele que executa a pena de
morte; algoz; verdugo, indivíduo cruel e desumano, aquele que é dado a disciplinar, a impor
regras e condutas, e a punir a indisciplina de forma enérgica, tirânica e rude.”
Encontramos, entre as respostas do formulário online, o frame CARRASCO associado a três
figuras fictícias: Miranda Priestly do filme O Diabo Veste Prada; Mr. Burns da série animada Os
Simpsons; e Nazaré Tedesco da novela Senhora do Destino da Rede Globo. Há uma referência a Adolf
Hitler, considerado por muitos o maior vilão da história mundial, e há uma para jurado do programa
MasterChef, exibido pela Rede Bandeirantes. As respostas dadas apenas contêm os nomes Miranda
Priestly (43), Mr. Burns (46), Nazaré Tedesco (49), Adolf Hitler (50) e jurado MasterChef (52), sem
comentários adicionais que explicitem os mapeamentos feitos pelos respondentes. Consequentemente,
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https://www.infoescola.com/genetica/consanguinidade/ (Acessado em 20/01/19)
https://jus.com.br/artigos/13743/erros-constantemente-cometidos-no-que-diz-respeito-as-relacoes-de-parentesco (Acessado em 20/01/19)
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(Acessado em 20/01/19)
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http://www.aulete.com.br/carrasco (Acessado em 20/04/18)
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precisamos pesquisar sobre elas para entendermos melhor o que cada uma dessas metáforas criativas
instanciava por serem domínios fonte específicos que exigem um conhecimento de mundo para sua
compreensão.
(43) “A Miranda (Meryl Streep) do filme “Diabo veste Prada”.

Quando mapeamos características do domínio fonte carrasco para o domínio alvo
orientador, observamos que, para cada personagem citado, um mapeamento diferente ocorre
no discurso.
Tomamos como primeiro exemplo Miranda Priestly (43). Ela é editora-chefe de uma
das revistas de moda mais famosas no mundo. É uma pessoa difícil de lidar e castradora, já que
corta pela raiz qualquer iniciativa dos seus funcionários e não controla suas críticas severas,
carregadas de ironia, em quaisquer circunstâncias. Miranda é a típica chefe durona, cujo
comportamento é pautado pela frieza, impiedade e até crueldade. Ela intimida a todos com seu
tom de voz baixo exalando desprezo e ausência total de empatia. Seus funcionários são tratados
como subalternos ou escravos, que estão ali para servi-la. E mesmo quando o expediente acaba,
ela se faz presente com seu celular, marcando território. No filme, as únicas referências à sua
vida pessoal são quando ela solicita à assistente Andrea que arranje uma cópia do manuscrito
do mais novo livro do Harry Potter, que nem havia sido lançado ainda, para dar às suas filhas;
e quando Miranda comenta sobre sua separação e como quer que o assunto seja comentado na
imprensa. Ou seja, até mesmo sua vida pessoal é controlada, de maneira meticulosa e de forma
profissional.
O orientador “Miranda Priestly” não daria autonomia aos seus orientandos: é
controlador porque deseja saber todos os passos de seus orientandos, desde o cumprimento de
tarefas e prazos e até seus passos fora da universidade. Possivelmente, esse orientador acredita
que os alunos não têm direito à diversão nem nos finais de semana e que suas vidas giram em
torno de sua pesquisa. Como a Miranda, devem pedir que alunos façam tarefas de fora do
ambiente acadêmico, o que gera um conflito muito grande e uma pressão psicológica sobre os
orientandos, que não têm outra saída a não ser obedecer a seu carrasco sob pena de punição.
Essa punição poderia vir de várias formas: uma nota baixa em um trabalho ou uma nãoindicação para um evento.
Encontramos na fala de dois pós-graduandos comportamentos semelhantes ao do
personagem, que constituem o frame CARRASCO, embora não tenham usado tal léxico na
descrição:
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(44) “... colocam o aluno para baixo, ou em qualquer problema descontam tudo no aluno.”
(45) “... desconta seus problemas nos alunos, força os orientandos a executar tarefas pessoais,
força os orientandos a trabalhar além do expediente, humilha os alunos”
(46) “O Mr. Burns – chefe do Homer Simpson, de "Os Simpsons"”
“Colocar o aluno pra baixo”, “descontar tudo no aluno”, “forçar orientandos a executar
tarefas pessoais”, “forçar os orientandos a trabalhar além do expediente” e “humilhar os alunos”
são atitudes que poderiam caracterizar uma das facetas de um carrasco, que não precisa
necessariamente ser alguém que irá executar alguém, mas sim, um indivíduo cruel e desumano,
que impõe regras e condutas e impõe a disciplina de forma tirânica e rude.50
Na série animada Os Simpsons, Mr. Burns (46) é o homem mais rico de Springfield,
dono de um hotel, de um cassino e de uma usina nuclear, onde Homer Simpson trabalha. Ele é
um chefe ganancioso, frio, cruel, ranzinza, mal-humorado e arrogante, que paga baixos salários
para seus empregados e constantemente ameaça demiti-los quando fazem algo errado. Quando
alguém indesejável aparece, ele aperta o botão do alçapão para que saiam de sua presença ou
chama seus cachorros para afugentá-los. Com seu dinheiro e poder, ele consegue o que quer,
sem se preocupar com as consequências e sem a interferência das autoridades.
Podemos inferir, portanto, que Mr. Burns seria o orientador que evitaria o contato com
quem ele não gosta, estaria sempre mal-humorado e, com seu prestígio, conseguiria tudo o que
quer, e ainda colheria os louros da pesquisa de seus orientandos, como revela essa asserção:
(47) “... tira proveito do trabalho alheio que não ajudou a construir”

Os dados encontrados no corpus 2 estão em sintonia com os que encontramos no corpus
1, o que revela a popularidade do frame CARRASCO entre os alunos de pós-graduação e
também pelo senso comum. Algumas vezes, a descrição vem carregada com um toque de
humor, considerando-se que quem a faz pode não ter tido a experiência de ter um orientador
assim, conforme veremos no texto abaixo (48), retirado do corpus 1:
(48) “Orientador carrasco. Esse é o mais engraçado, porém o mais tenso! Já vi orientadores que
quando o orientando traz alguma dificuldade ele ouve a seguinte resposta: “meu filho, SE
VIRA!”. Já vi orientandos que ficam com dor de barriga só de pensar nas reuniões de
orientação. O carrasco vai tentar te atropelar a cada reunião com ideias, artigos e trabalho.
Sempre você vai se sentir inferior ao lado do seu orientador. Um de seus motes é: “o que você
faz das 00h às 06h da manhã?”. Sabe a filosofia de aprender pelo amor ou pela dor? Então…”51
50
51

http://www.aulete.com.br/carrasco (Acessado em 20/04/18)
https://marcoarmello.wordpress.com/2015/09/11/mudandodeorientador/ (Acessado em 20/02/18)
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A metáfora situada orientador é carrasco é instanciada por expressões linguísticas que
remetem ao frame CARRASCO tais como “atropelar a cada reunião com ideias, artigos e
trabalho”, “orientandos que ficam com dor de barriga só de pensar nas reuniões de orientação”
e “se vira”. Pelas evidências encontradas, esta metáfora coincide com a metáfora conceptual
subjacente PROFESSOR É CARRASCO, mais abrangente. Se a principal atribuição do
carrasco é a de garantir o cumprimento da pena de morte, o orientador “carrasco” aqui não é
um assassino de fato, mas sua rigidez e comportamento intolerante são capazes de provocar
uma série de reações negativas, tais como medo de uma morte “figurada”. Esse tipo de
orientador parece gravitar em torno de tudo aquilo de negativo que pode ser associado à figura
de um educador. A metáfora conceptual APRENDER É UMA VIAGEM ganha contornos de
crueldade, pois é uma viagem que seus orientandos não querem fazer.
Figura 9

http://rubricasdamocas.blogspot.com.br/2013/05/life-orientador-de-teseestagio_4.html (Acessado em 18/04/18)

O quadrinho da figura 9 também ilustra o frame CARRASCO associado ao orientador.
Nele, o carrasco dispõe de uma arma “letal”: a caneta vermelha e, com ela, “assassina” o
trabalho do seu aluno, terminando com um único comentário que, na verdade, é uma ordem,
representada pela escolha do uso do imperativo Re-Write (“Reescreva”). Essa rudeza no trato,
representada pela escolha do imperativo, fica mais evidente quando o professor, ao ser
questionado pelo aluno se houve algo no trabalho que tivesse gostado, responde com um
simples “não me fez vomitar”.
Em inglês, há várias palavras que podem ser traduzidas para carrasco. Dentre elas,
executioner, torturer, tormentor, hangman ou também um nome próprio para a expressão:
“Jack Ketch52”, um executor na corte do rei Carlos II da Inglaterra. Ketch transformou-se em
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https://www.britannica.com/biography/Jack-Ketch (Acessado em 20/04/18)
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uma figura conhecida ao longo da história por seus métodos cruéis de execução e, por isso, seu
nome passou a ser usado como metonímia de qualquer carrasco, como eufemismo para morte
e o diabo, para não revelar sua identidade e para designar o nó da forca (nó de Jack Ketch).
Figura 10 – Metáfora situada fazer uma dissertação/tese é guerra

http://www.enago.com.br/blog/comecar-doutorado/ (Acessado em 18/04/18)

Figura 11 – Metáfora situada apresentar uma dissertação/tese é guerra

http://piadasnerds.etc.br/tag/tese/ (Acessado em 18/04/18)

A faceta executora do carrasco é evidenciada também nas duas tirinhas anteriores das
figuras 10 e 11. Em ambas, o orientando é a vítima de um carrasco, que, no caso anterior, seriam
membros da banca de defesa da dissertação ou tese. Se observarmos o contexto, “defender” a
tese ou “dissertação” pode sugerir que o ato de apresentá-las e, talvez, escrevê-las, seja
conceptualizado como guerra, instanciada pelas metáforas situadas fazer uma dissertação/tese
é guerra e apresentar uma dissertação/tese é guerra. A sobrevivência do orientando e o
trabalho feito são os territórios em disputa ou a serem defendidos do ataque/invasão inimiga e,
possivelmente, do seu próprio orientador. Na tirinha da figura (3), o orientando está prestes a
iniciar seu percurso de aluno de doutorado, tendo em mãos sua tese, enfrentando pelo caminho
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uma série de executores portando diferentes armas (espada, taco, serra elétrica, machado e
espingarda) e, por fim, a morte esperando o quase-doutor chegar – a morte é o último obstáculo
a ser vencido antes do fim: a conclusão do doutorado. A metáfora conceptual FAZER UM
TRABALHO ACADÊMICO É UMA VIAGEM está representada por um componente
imagético: a estrada rumo ao doutorado, e os carrascos e suas armas são os obstáculos a serem
superados.
Já na tirinha seguinte, da figura (4), Mariana, a estudante, parte para o ataque aos seus
supostos algozes, os membros da banca, que estão sentados. O que ela faz é levar ao pé da letra
a metáfora de guerra, associada ao ato de defender a tese. Ela parte para o ataque, para se
defender de um possível ataque da banca, que até aquele momento está sentada, sem esboçar
nenhum movimento que possa ser caracterizado como o início de uma “batalha”, pois não
portam armas e não esboçam nenhum sinal de que irão atacar Mariana.
O orientador “carrasco” aparece, em (49), de forma bem-humorada, associado ao
popular personagem Nazaré Tedesco, vilã da novela Senhora do Destino da Rede Globo de
Televisão. Esse personagem é mencionado no corpus 2 com uma ocorrência, mas corroborada
por dados retirados da internet que compõem o corpus 1. Suas maldades são muitas e ela sempre
se dá mal, tendo que remendar uma enrascada atrás da outra para não ser descoberta. Nazaré é
uma vilã sem remorso pelos seus atos e que comemora suas vitórias falando sozinha e se
elogiando em frente ao espelho, ou saindo para aproveitar a noite.
(49) “Nazaré Tedesco”
Para a atriz Renata Sorrah, que dá vida ao personagem nas telas, Nazaré Tedesco é “...
uma vilã sem limites, não tem ética. Mas, ao mesmo tempo, tem humor. Por isso acho que a
Nazaré é tão querida, porque as coisas não dão certo pra ela, tudo sempre dá errado.”53 A partir
da reprise da novela no programa televisivo Vale a Pena Ver de Novo em 2017, a popularidade
de Nazaré chegou às redes sociais e, com toda a tecnologia disponível nos dias atuais, não foi
difícil prever uma invasão de memes tendo o personagem como tema. No Facebook, por
exemplo, a página “Nazaré, A Orientadora” se caracteriza por dar vida a uma “vilã acadêmica”.
A página conta com mais de 104.640 seguidores e conta com uma coleção de 476 memes.
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https://gshow.globo.com/Famosos/noticia/renata-sorrah-se-diverte-com-sucesso-de-nazare-na-internet-incrivel.ghtml (Acessado em
10/01/19)
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Devido à popularidade desta página no Facebook, que evidencia a força do frame
CARRASCO, e o seu potencial para revelar representações sobre a relação orientandoorientador (foco da presente pesquisa), iremos discutir alguns dos memes encontrados no site.
De acordo com Milner (2012, p. 9- 10), memes são “artefatos que são transmitidos de
pessoa a pessoa através da imitação e apropriação cultural”54
Os memes possuem a capacidade de unir imagem e texto que, juntos, interagem não
somente com o objetivo de contar uma piada, lembrar de fatos engraçados e/ou transmitir
mensagens edificantes, mas retratam, de acordo com Candido e Gomes (2015, p. 1298),
“geralmente situações do dia a dia de forma cômica e satírica”. Acrescente-se a isso o fato de
seu formato se encaixar bem nas redes sociais, pela facilidade que elas possuem de “viralizar”
conteúdos.
A seguir, alguns exemplos do meme Nazaré, A Orientadora, retirados da página de
mesmo nome no Facebook.
Figura 12 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://www.facebook.com/nazareaorientadora/photos/a.966739003415545/1452764378146336/?type=3&theater (Acessado em 18/04/18)

Figura 13 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://www.facebook.com/nazareaorientadora/photos/a.966739003415545/1466141020142005/?type=3&theater (Acessado em 18/04/18)
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Do inglês: […] are artifacts that pass from person to person by means of cultural imitation and appropriation
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Figura 14 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://scontent.fsdu5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.09/29595414_1676013109154794_4332152313810237867_n.png?_nc_cat=0&oh=86be4e492d3742c17672d1ab7a5f2a1f&oe=5BF9BD89
(Acessado em 18/04/18)

Nazaré, A Orientadora, tem as características de uma orientadora que constantemente
lembraria seus orientandos dos prazos, como uma forma de pressão para a entrega de
monografias, dissertações e teses, além das produções de artigos científicos. O “carrasco”, na
verdade, aparece na imagem metonímica de Nazaré. No meme da figura 12, Nazaré faz
referência a um acontecimento que gerou notícia e expectativa no país, que foi o
desaparecimento de Bruno Borges (conhecido como “menino do Acre”) que, ao sair de casa,
deixou uma série de enigmas a serem decifrados por internautas, fato que mobilizou as mídias
sociais e ganhou notoriedade na imprensa. A parte imagética do meme é a cena do filme Psicose,
um thriller dirigido por Alfred Hitchcock em que a vítima, representada na figura, é perseguida,
atacada e morta por seu algoz (Norman Bates). A imagem que é usada na construção do meme
é a cena mais emblemática do filme: Marion é atacada e morta no chuveiro. O meme faz a
relação entre dois eventos: o desespero do orientando (que seria a Marion do filme) ao se
deparar com a orientadora lembrando-o de que a versão final do seu trabalho ainda não apareceu
mas que até o “menino do Acre” já apareceu, e a orientadora, cruel e desumana (representada
por Nazaré) dá gargalhadas ao ver o desespero do seu orientando.
Nazaré, o carrasco de várias faces, se transforma na representação da morte, como no
meme da figura 13, que persegue a família da orientanda cujo projeto não foi entregue conforme
o prazo combinado. Para não ser identificada, ela se refere ao “orientador” e não a ela mesma.
A “morte”, vinda pelas mãos da orientadora por não cumprir o prazo, pode trazer consequências
sérias para o sucesso do orientando e seu trabalho, como a perda de uma bolsa de estudos, a
reprovação do aluno e, além disso, punição para o programa de pós-graduação, que recebe
financiamentos de diversas agências de fomento como Capes, CNPQ, Fapesp e Faperj.

72

Programas de pós-graduação dependem não só da produção acadêmica do corpo docente, mas
também da produção do corpo discente, dois dos critérios utilizados para avaliar os cursos de
pós-graduação brasileiros e gerar o Conceito Capes – um programa com nota inferior a 3 no
Mestrado e 4 no Doutorado perde sua licença de funcionamento.
O meme da figura 14 mostra Nazaré lembrando seus orientandos até mesmo nos finais
de semana, feriados e datas comemorativas que a vida acadêmica, principalmente se o
orientando está devendo algo, não dá pausa. A Páscoa é tempo de recomeçar, como a mensagem
da celebração propõe, a escrever e produzir o que ficou parado porque o orientando aproveitou
a “folga” e se distraiu assistindo a séries no Netflix.
Figura 15 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://www.facebook.com/nazareaorientadora/photos/a.966739003415545/1643802359042536/?type=3&theater (Acessado em 18/04/18)

Figura 16 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://www.facebook.com/nazareaorientadora/photos/a.966739003415545/1641715309251241/?type=3&theater (Acessado em 18/04/18)
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Figura 17 – Meme Nazaré, A Orientadora

https://www.facebook.com/nazareaorientadora/photos/a.966739003415545/1644409002315205/?type=3&theater (Acessado em 18/04/18)

A série de memes intitulada “Jogos Acadêmicos”, paródia da série de livros Jogos
Vorazes, posteriormente levados para o cinema, é outra a explorar a faceta de carrasco de
Nazaré. Em Jogos Vorazes, jovens de diferentes nações lutam entre si até a morte, para que, no
final, apenas um jovem sobreviva. Nos “Jogos Acadêmicos”, controlados por Nazaré, os
orientandos garantem sua sobrevivência, se cumprirem prazos, publicarem artigos e
esquecerem que existe descanso. “Os Jogos Acadêmicos” também nos remetem aos jogos de
tabuleiro, em que o vencedor é aquele que primeiro chega ao fim do tabuleiro. Ironicamente, se
o orientando engorda, perde cabelo e fica com os dentes amarelos de tanto beber café para se
manter acordado e produzir, avança casas – meme da figura 15. Esperar que o mestrado ou
doutorado traga dinheiro faz voltar três casas no tabuleiro, assim como não terminar a tese,
dissertação ou artigo nas férias de julho, ou cumprir os prazos, aproveitando para fazer trabalhos
em grupo, memes das figuras 16 e 17. É uma forma bem-humorada, mostrada pelo personagem,
de encarar os percalços da vida acadêmica com toda a pressão existente voltada para a produção,
portanto, o efeito de humor produzido pelo meme é quase catártico – ri-se para não chorar. Esse
efeito se torna mais expressivo com a utilização de memes, associando-os à Nazaré e a
acontecimentos do cotidiano, seja com paródias musicais, paródias com nomes de filmes,
feriados ou datas comemorativas. Acreditamos, assim, estar diante de uma metáfora situada
fazer uma tese/escrever uma dissertação é um jogo, que pode ser como no filme Jogos Vorazes
ou como no jogo de tabuleiro. A sobrevivência para uns e a vitória para outros está nas mãos
dos orientadores, os controladores dos jogos.
O frame CARRASCO, evocado nos memes de Nazaré, A Orientadora, é associado a
elementos de humor, mas o mesmo não pode ser dito quando o carrasco é associado a Adolf
Hitler (presente em três asserções) com o substantivo próprio “Hitler”. A ascensão de Hitler
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entre as duas Guerras Mundiais e sua atuação enquanto líder do Partido Nazista durante a
Segunda Guerra Mundial mostra um homem autoritário e egocêntrico, um político sedutor que
fala o que as pessoas querem ouvir, e capaz de unir uma nação em torno da ideia de purificação
da raça ariana – promovendo a morte de milhões de judeus e ciganos – e capaz de manipular
todos à sua volta a cometer as maiores atrocidades em nome do Regime.
Acreditamos que a metáfora situada orientador é Hitler recrute elementos de autoridade
e de abuso de poder, ou seja, remete ao orientador que despreza, subestima, manipula e usa seu
poder sobre os orientandos como estratégia de manutenção desse mesmo poder. Os orientadores
“Hitler” seriam egocêntricos, e quem não concorda com suas ideias é considerado inimigo.
(50) “Hitler.”
(51) “Ditador”
As três respostas com “Hitler” (50) e “ditador” (51) aparecem somente no formulário
online relativo à opinião do senso comum. Observamos que para dois participantes, “Hitler” é
um tipo de orientador que existe no meio acadêmico. Entretanto, ao falarem da sua própria
experiência, caracterizam seus orientadores como “amigo” e “um pai bom e um pouco ausente”,
traços positivos para um orientador, embora “ausente”, atenuado com “um pouco”, não seja
visto como tão positivo.
Escolhemos considerar “ditador” como parte do frame CARRASCO, devido à faceta
sanguinária associada a alguns dos ditadores mais conhecidos da história55 (Hitler, Mussolini,
Saddam Hussein, Augusto Pinochet, Hosni Mubarak, Franco e Stalin). Essas figuras históricas
são acusadas de perseguição política, torturas e assassinatos contra seus inimigos com o
objetivo de manter o poder56, tornando-se assim “carrascos” da humanidade.
Em 2011, um grupo de universitários cariocas levaram a metáfora conceptual
PROFESSOR É CARRASCO da sala de aula para o universo virtual. Inspirados pelo modelo
americano Rate My Professor, eles criaram o site Carrasco Mamata57, em que professores
universitários de todo o Brasil são avaliados por alunos. O cadastro dos professores é feito pelos
próprios alunos. No ano de sua criação, o site já contava com 19 mil professores cadastrados de
instituições públicas e particulares. O site classifica os professores como “mamata” e
“carrasco”, de acordo com os critérios: cobrar presença, pedir trabalhos, capacidade de expor o
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https://super.abril.com.br/mundo-estranho/os-50-piores-viloes-da-historia-da-humanidade/ (Acessado em 20/04/18)
57
https://carrascomamata.com.br/ (Acessado em 20/04/18)
56

75

conteúdo, ser responsável por disciplinas que acrescentam no currículo (que valem a pena
cursar) e o tempo que você pode dedicar para estudar. Sendo assim, comportamentos associados
ao professor carrasco seriam os de cobrar presença nas aulas, pedir trabalhos, obrigar alunos a
passarem noites estudando, pedir leitura de material demais e falar “grego” (ou seja, de forma
incompreensível) nas aulas. A própria criação do site reforça a concepção de que esses
professores são os “carrascos”, enquanto que os professores compreensivos, solidários e
colaboradores são os “mamata”.
Por fim, ainda no frame CARRASCO, o programa da Rede Bandeirantes MasterChef
foi lembrado na hora de tipificar o orientador, caracterizado como “jurado MasterChef”. O
programa é um talent show culinário em que os participantes competem entre si, testando suas
habilidades e conhecimentos gastronômicos na preparação de pratos. Eles são julgados por um
trio de jurados que em cada programa elimina um competidor.
(52) “Um jurado MasterChef.”
O jurado MasterChef (52) é um grande conhecedor da culinária brasileira e mundial e
deve, durante a atração, monitorar os participantes, sem interferir diretamente no que eles
fazem. Ele dá dicas e aponta pequenas falhas para correção de forma sutil; contudo, ele é
responsável por escolher quem fica e quem sai do programa. Ele é o executor da sentença “você
está eliminado”. Tal como um carrasco, ele tem todo poder de decisão. O lado cruel e desumano
aparece nos comentários feitos sobre a performance dos candidatos, provocando reações
diversas, como choro e cabeça baixa. O orientador tipo jurado MasterChef seria o algoz e, seus
orientandos, os participantes do programa. Ele intimidaria, apontando defeitos no trabalho,
provocando reações como medo e sentimento de insegurança.

4.5. frame RELAÇÕES DE TRABALHO
O termo “trabalho” abarca uma série de definições, advindas de diferentes áreas, como
a Física, a Filosofia e a Economia. Na nossa análise, tomaremos o sentido genérico de trabalho
como sendo o esforço físico ou intelectual, gratuito ou oneroso, em proveito próprio ou de
terceiros com o objetivo de produzir ou desenvolver algum bem ou serviço.58
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Sendo um MCI (Modelo Cognitivo Idealizado), pelo seu caráter genérico e abrangente,
“trabalho” é uma categoria que pode ser dividida em vários frames, sendo um deles,
RELAÇÕES DE TRABALHO.
Podemos definir relações de trabalho como:

os vínculos que se estabelecem no âmbito do trabalho. De uma forma geral, fazem
referência às relações entre o trabalho/a mão-de-obra (que presta o trabalhador) e o
capital (pago pela entidade empregadora) no âmbito do processo de produção. Nas
sociedades modernas, as relações de trabalho são reguladas por meio de um contrato
de trabalho, que estipula os direitos e as obrigações de ambas as partes. 59

No ambiente acadêmico, parece-nos contraditório pensar que professores e alunos se
comportem como em uma relação de trabalho. Não obstante, encontramos relatos de
orientandos conceptualizando seus orientadores como patrões, chefes ou donos de fábrica; e
eles, como empregados ou funcionários que recebem ordens e executam tarefas, têm prazos e
metas a cumprir e que são remunerados pelo seu trabalho.
Os orientandos não são pagos pelos seus serviços, salvo aqueles que são bolsistas. Esses
alunos recebem um valor fixo mensal através de agências de fomento de pesquisa – CNPQ,
CAPES, FAPERJ ou FAPESP – ou pela própria universidade, caso essa tenha o seu programa
de bolsa de estudos. É importante salientar que a concessão das bolsas depende da colocação
do aluno no processo seletivo para a entrada na universidade, ou seja, é atrelada à sua
performance e a manutenção da bolsa depende do desempenho do aluno no programa de pósgraduação e a sua produção no período, submetidos à avaliação semestralmente a partir de
relatórios que devem ser entregues aos orientadores e à universidade.
(53) “Patrão, que exige uma produtividade que muitas vezes está fora da realidade dos
orientandos.”
(54) “Um empregador. Cobra produtividade e prazos como se fôssemos seus funcionários.”
(55) “Chefe que faz assédio moral. Extremamente exigente, não apoia e só aponta defeitos.”
(56) “Chefe. É durão.”
(57) “Um chefe criterioso.”
(58) “Chefe autoritário. Impôs tudo na minha pesquisa porque a visão dele é a melhor.”
(59) “Dono de uma grande empresa. Se preocupa demais com administração de projetos,
finanças e recursos humanos, deixando de lado a pesquisa de fato.”
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No Dicionário Houaiss60, “chefe” é definido como “a autoridade principal; aquele que
dirige, governa; pessoa reconhecida como autoridade dentro de um grupo social, cultural,
religioso, etc.”; e “patrão”, como “proprietário ou chefe de estabelecimento comercial,
industrial, etc., em relação aos seus subordinados; empregador”. Em ambas as definições, está
inscrita uma relação entre quem exerce o governo, comando ou autoridade, e quem é
comandado, governado ou submetido à autoridade. Essa relação de poder, transferida para o
orientador, coloca-o na posição de quem cobra prazos e produtividade, conforme os relatos (53)
e (54).
Nas asserções (55), (56) e (58), os respondentes escolheram avaliar o chefe utilizandose dos adjetivos “exigente”, “durão” e “autoritário”, que dão mais ênfase ao objeto
caracterizado. Na fala (57), o chefe é avaliado como “criterioso”, que expressa o que é sensato,
acertado e ponderado. Esse orientador “chefe criterioso” é avaliado positivamente, se
comparado aos outros.
Trazemos a seguir, em (59), um exemplo proveniente do corpus 1, uma descrição de
orientador como gerente, dentro de uma concepção de trabalho em que ele se utiliza da mão de
obra dos orientandos, os responsáveis por “produzir dados” para as pesquisas.
(59) “Orientador Gerente: Esse é um tipo de orientador que tem uma determinada meta a cumprir.
Imagine uma linha de produção onde no final terão que sair X artigos no final de uma temporada. Esse
orientador vai te ensinar e utilizar todos aparelhos, a configurar todos os programas e a fazer todos
procedimentos com perfeição. Feito isso ele vai ficar com todos os dados e produzir os artigos no nome
de todos que trabalharam. Esse tipo de orientação é boa caso você queria rechear seu lattes de
publicações (sejam elas de qualidade ou não). O mote principal desse orientador é: “gente, preciso desses
dados pra amanhã!”61

O nicho metafórico em (59) é mais um exemplo de léxico relacionado ao mundo do
trabalho, aplicado ao meio acadêmico: “meta a cumprir”, “linha de produção” e “X artigos no
final de uma temporada”. A produção de conhecimento seria a meta desse orientador, e como
o gerente que “administra negócios, bens ou serviços”, se ocupa de administrar seu pessoal
rumo ao cumprimento de metas e de prazos já que seu lema é “preciso desses dados pra
amanhã!” Diferentemente do chefe e do patrão, ele teria a preocupação de ensinar o orientando
a utilizar as ferramentas necessárias para o andamento das pesquisas. Ele tem elementos
característicos do “pai educador” de Lakoff (2006), com uma orientação focada em resultados.
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Entretanto, em alguns trechos do corpus 2, o orientador é conceptualizado como alguém
cujos métodos de trabalho se assemelham às relações de trabalho em que os orientandos são
vistos como “escravos”.
(60) “Senhor de Engenho no século XVII, e os orientados são os escravos, que devem a vida
ao seu senhor.”
(61) “Senhor de escravo (havia até a metáfora do pegar o chicote).”
(62) “Senhor feudal.”

As asserções (60), (61) e (62) nos remetem a uma concepção de trabalho relacionada ao
trabalho escravo. No Brasil Colonial, o senhor de engenho era o dono do engenho de açúcar,
que era constituído pela casa grande onde o senhor de engenho morava com sua família; a
senzala, local em que ficavam os escravos; o canavial, onde havia a plantação da cana; e a
moenda, local onde ocorria a produção do açúcar. A condição de escravo é a de ausência de
direitos e de liberdade; é uma relação de trabalho marcada pela submissão a um senhor, a quem
o escravo “deve sua vida”. Caso não haja cumprimento das tarefas, há o “chicote” para punição.
O “escravo” é de posse de um dono, como um objeto que podia ser comprado e vendido a
qualquer momento. O trabalho escravo foi extinto no Brasil em 1888, mas ainda existem relatos
de trabalhadores em relações de trabalho nas quais são forçados a exercer uma atividade contra
sua vontade mediante ameaça, violência física e psicológica ou outras formas de intimidação.
Muitas dessas formas de trabalho são acobertadas pela expressão “trabalhos forçados”, embora
quase sempre impliquem o uso de violência. Quando o orientando se coloca na posição de
escravo no sentido figurado e seu orientador como sendo o “seu dono”, inferimos que o
orientando se refira a extensas jornadas de trabalho, falta de liberdade na sua pesquisa e
submissão às regras do orientador, podendo ser vítima de assédio moral em casos mais graves,
como reportado anteriormente na asserção (55) (p. 76).
No trecho a seguir, (63), do corpus 1, encontramos mais evidências do frame
RELAÇÕES DE TRABALHO subjacente às expressões linguístico-metafóricas na
conceptualização de orientadores. É interessante observar como a argumentação é construída
com o objetivo de sustentar a ideia de que, na universidade, a relação entre os sujeitos que a
compõem é baseada numa relação de trabalho em que cada participante tem um papel definido
para o funcionamento da organização ou empresa.
(63) “Os mestrandos são os estagiários do mundo acadêmico.
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Sim, o mestrado é um treinamento para ser pesquisador. Em 2 anos, você vai aprender a linguagem e os
meandros acadêmicos. No final, você terá que entregar uma dissertação sobre um tema, na qual o mais
importante é mostrar que você aprendeu a pesquisar e articular ideias. Já os doutorandos são os analistas
do mundo acadêmico.
A linguagem acadêmica não muda, mas esperam que você já saiba do que está falando e tenha meia
dúzia de ideias inteligentes para contribuir com a academia. Você terá 4 anos para construir e entregar
uma tese, que será o resultado de uma pesquisa robusta com algum tipo de contribuição nova na sua
área de conhecimento. Se você espera cérebro, ideias e performance do seu analista, pode saber que a
mesma pressão se aplica aos doutorandos!
E quem é a gerência nesse paralelo? Os orientadores, é claro!
São os caras mais experientes que vão tentar fazer mestrandos-estagiários e doutorandos-analistas
produzirem algo decente. Alguma afinidade com seu orientador é tão útil quanto com o seu chefe,
portanto.”62

Existem três personagens identificados em (63): os estagiários, os analistas e os
gerentes. Os “estagiários” são aprendizes – aprenderão a usar a teoria que aprendem na
faculdade, na prática – e, no trecho anterior, é o domínio fonte para os mestrandos, vistos como
pessoas que estão treinando para se tornarem acadêmicos; vão aprender a pesquisar, usar o
jargão acadêmico, se inserir no meio e interagir com outros acadêmicos. Já os “analistas” se
encontram em uma posição superior no organograma empresarial; já têm experiência no
trabalho, tempo de serviço prestado e uma formação mais qualificada. Aos analistas cabe
analisar, elaborar, planejar, organizar e implantar procedimentos e processos. Como domínio
fonte de doutorando, os analistas são o cérebro e as ideias da pesquisa, de quem se espera a
capacidade de trabalhar com autonomia e de contribuir para a ciência; deles se espera a
capacidade de trabalhar sob pressão aliada a uma performance de destaque na equipe. Os
analistas se apropriam das teorias, criam hipóteses e testam essas hipóteses. Tanto os estagiários
quanto os analistas são os orientandos que estão sob a supervisão dos seus orientadores, cujo
domínio fonte no relato é “gerentes”. É a função do gerente supervisionar os trabalhos e fazer
necessárias correções.
Há, ainda, uma possibilidade de conceptualização para o ato de escrever uma
dissertação/tese, representada pela expressão linguística metafórica “construir uma tese”, que é
uma realização da metáfora conceptual TEORIAS SÃO CONSTRUÇÕES, cujas realizações
estão em outras expressões linguísticas acompanhadas dos verbos “produzir”, “elaborar”,
“projetar”, “estruturar” e “criar”.
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Ainda no frame RELAÇÕES DE TRABALHO, vejamos no exemplo em (64), retirado
do corpus 1, um nicho metafórico em que o orientador é conceptualizado como “patrão de
fábrica”:
(64) Orientador Patrão de fábrica. Tipo muito comum no Brasil, que merece um pouco mais de
atenção aqui no post. Esse orientador costuma dar ordens aos alunos sem explicar o porquê das
coisas, os vê como peões. Ele não se preocupa com a formação intelectual dos alunos, mas
apenas com a produtividade geral do laboratório. Alguns orientadores até não agem assim por
mal, apenas acreditam que a seleção natural resolve tudo. Outros são folgados mesmo.
Trabalhar com um sujeito desse naipe geralmente é frustrante para quem tem espírito de
cientista. Pode ser que você saia de uma experiência dessas com um currículo
relativamente bom, feito na carona dos papers coletivos do laboratório, mas a sua produtividade
provavelmente vai cair vertiginosamente assim que você se afastar um metro da sombra do
patrão. O maior perigo desse tipo de orientador é que, dado o principal viés do sistema de
fomento à ciência brasileiro, um patrão de fábrica que investe em quantidade em detrimento de
qualidade costuma ser recompensado com vários grants e bolsas, então geralmente tem uma
boa infraestrutura de laboratório. Logo, muitas vezes, mesmo sabendo da fama do tal sujeito,
alunos menos empreendedores acabam aceitando trabalhar nesse esquema, porque assim terão
menos trabalho procurando verba.63
O orientador “patrão de fábrica” nos remete ao conceito de educação bancária, proposto
por Paulo Freire, em que o professor é aquele que deposita conhecimento na cabeça “vazia”
dos alunos, que são meros recipientes a serem enchidos. A educação é “... puro treino, é pura
transferência de conteúdo, é quase adestramento, é puro exercício de adaptação ao mundo”
(FREIRE, 2000, p. 101). O autor considera que a prática pedagógica desse professor é permeada
pelo autoritarismo, dizendo aos educandos o que devem fazer e o que responder; portanto, eles
vivenciam uma pedagogia da resposta. Não é permitido realizar críticas, assim como não se
deve questionar e nem duvidar do professor. Existe a preocupação com a produção e não com
o desenvolvimento intelectual. Nesse enquadramento, os alunos seriam como peões da fábrica,
ou seja, cumprem ordens e executam um trabalho mecânico e repetitivo, e apenas os resultados
importam para que haja mais investimentos. Esse orientador daria ordens e impediria que seus
alunos desenvolvessem um espírito de cientista. Como é a quantidade que importa, um
orientando terminaria essa experiência com um currículo cheio de trabalhos, dada a alta
produtividade do grupo de pesquisa, mas carecendo de capacidade crítica e olhar científico
apurado.
Um mapeamento possível do frame RELAÇÕES DE TRABALHO seria assim
representado por diferentes domínios fonte, cuja ideia central é a de que orientadores seriam as
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pessoas que comandariam, dariam as ordens, chefiariam e teriam poderes de decisão sobre o
andamento dos trabalhos (a dissertação, tese, artigos, etc.) e o destino de seus funcionários
(orientandos) dentro da empresa (universidade).

4.6. frame RELIGIÃO

O frame RELIGIÃO nos possibilita acessar conceptualizações fundadas em tradições
culturais religiosas. As narrativas bíblicas em si são carregadas de metáforas, como uma forma
de transmitir ensinamentos e descrever eventos históricos. Da mesma forma que a Bíblia se
utiliza de metáforas para explicar fenômenos religiosos, fazemos uso de fenômenos religiosos
para explicar eventos do cotidiano, como nos exemplos a seguir, que evocam entidades
religiosas para a conceptualização metafórica do orientador.
(65) “Deus, quando tudo falha, eis que ele age!”
(66) “Anjo da guarda, quando você pensa que achou, eis que some!”
(67) “Um anjo, era atencioso, estimulador, justo e educado.”
(68) “Anjo”

Para a teologia judaico-cristã, Deus, habitante do Reino dos Céus, é definido como o ser
supremo e perfeito, criador de todas as coisas. Em religiões politeístas, Deus é o ser superior
que tem poder sobre o ser humano e, através da palavra, diz o que é certo e o que é errado. Ele
pune, é onipresente e dá a salvação se você segue seus ensinamentos. No sentido figurado, dizer
que alguém é Deus, significa dar a essa pessoa o reconhecimento e veneração pela sua
superioridade e sabedoria. O sentido da metáfora situada orientador é Deus instanciaria seu
poder de agir para que as coisas dêem certo, como uma força sobrenatural que atua na vida das
pessoas que acreditam no poder divino.
“Anjo” (67) e (68) ocorre seis vezes no corpus 2, enquanto que anjo da guarda (66)
ocorre duas vezes. O termo “anjo”, quando se refere a uma pessoa, é para caracterizá-la como
“pessoa muito bondosa, cordata, ou que aparenta sê-lo”.64 Ser um “orientador anjo” é ser essa
pessoa bondosa e carinhosa. O anjo da guarda seria um ente celestial enviado por Deus, logo
que nascemos, para nos proteger. O anjo da guarda não é visto por ninguém, embora se tenha a
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sensação de que ele está presente, de alguma maneira, olhando por você; por ele, se reza e se
pede proteção. Entretanto, em (66), o anjo da guarda sumiu no momento em que você acha que
o encontrou, como somem os fantasmas e o Mestre dos Magos, duas metáforas situadas que
serão explicitadas posteriormente.
(69) “O inferno.”
(70) “Capeta na Terra.”
O diabo, satanás ou o capeta, é a figura oposta a Deus. Esse espírito maligno se
configura, no sistema religioso de várias culturas, como grande obstáculo na vida humana:
impõe provações, tentações, desorienta o caminho do indivíduo e o leva a cometer atos
deploráveis. Quando falamos que alguém é como o “capeta” (70), estamos dizendo que essa
pessoa é excessivamente cruel. É razoável admitir que o orientador que age como o capeta seja
como o orientador “carrasco”, ou seja, dominador, autoritário e o algoz que não dá sossego ao
orientando, que se vê sempre ameaçado de ser “executado”. O habitat do capeta é o inferno, a
morada dos mortos que, em vida, foram pessoas más, e onde há sofrimento e inquietude.
Embora se refira a um local, no sentido figurado, dizer que uma pessoa é um “inferno” (69),
não chega a ser tão comum. Usamos o termo para descrever uma situação como sendo de
sofrimento e martírio. É possível que, em (70), o orientando teve a intenção de dizer que o
convívio com esse orientador não é nada agradável, o que lhe causa sofrimento intenso –
sintagma nominal que é metafórica e simbolicamente associado ao inferno.

4.7. frame LUZ
(71) “Luz no caminho.”
(72) “Luz no fim do túnel”
(73) “Aquela luz de esperança no fim do túnel”.
A luz, como metáfora na teologia, aparece como fonte de iluminação e revelação que
leva o indivíduo a conhecer os ensinamentos de Deus. Há diversas ocorrências na Bíblia em
que a escuridão é vista como negativa e, a claridade, como positiva. Ruim é escuridão e bom é
claridade são metáforas conceptuais ancoradas na nossa experiência corpórea: temos
dificuldade de enxergar, realizar movimentos e identificar objetos na ausência da luz; e na
presença da luz, manifestamos coisas positivas. Puente (2014) descreve o seguinte sobre essa
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dicotomia: “No salmo 119:105 encontramos ‘a tua palavra é lâmpada para guiar meus passos,
é luz que ilumina o meu caminho’”.65 Diz-se “O Senhor é a minha luz e a minha salvação”.66
(Salmo 27:1). Em Isaías 9:2 pode-se ver que “O povo que caminhava em trevas viu uma grande
luz; sobre os que viviam no vale da sombra da morte uma grande luz resplandeceu”.67
No senso comum, a luz leva à verdade, ao conhecimento. ESPERANÇA É LUZ,
CONHECIMENTO É LUZ, SOLUÇÃO É LUZ, CONHECER É VER e CONHECER É VER
A VERDADE são metáforas conceptuais que licenciam expressões como “esclarecer uma
questão”, “jogar luz sobre o problema”, “claridade de pensamento”, “novo sistema eletrônico
garante transparência”, “vejo o que você está dizendo” e “ideia clara”, de acordo com o estudo
de Lima (2012).
Em (71), (72) e (73), se tudo está “perdido” em uma pesquisa, pode-se fazer uma
analogia com a escuridão ou ausência de luz, pois, por analogia, a luz guia e ajuda a encontrar
respostas: “a luz de esperança”, “a luz no fim do túnel” e “luz no caminho”. O orientador
possuiria a capacidade de apontar uma solução, ou seja, de iluminar o caminho em direção ao
sucesso – ele é a metáfora da luz.

4.8. frame CONDIÇÃO PSICOLÓGICA

As características gerais de saúde e doença, particularmente de algumas doenças,
aparecem frequentemente como domínios fonte em expressões metafóricas, de acordo com
Kövecses (2010). O autor cita alguns exemplos como “uma economia doente”, “uma mente
doente” e “sociedade saudável”. Quando nos sentimos magoados, dizemos que “alguém feriu
nossos sentimentos”.
Em nossa pesquisa com estudantes (corpus 2), embora não tenham surgido metáforas
com este domínio fonte em grande número, observamos que orientadores podem ser
conceptualizados como pessoas acometidas por condições psicológicas.
(74) “Uma pessoa bipolar.”
(75) “Esquizofrênico.”
(76) “Uma psicopata, parece sentir prazer em fazer mal aos alunos e prejudicar as pessoas.”
(77) “Narciso.”
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Podemos observar que, nesses relatos, os orientadores são enquadrados cognitiva e
discursivamente (mesmo que por um certo viés de humor ofensivo) a partir de representações
de determinadas condições psiquiátricas vistas sócio-culturalmente como desviantes do padrão
considerado normal. Na esquizofrenia, a pessoa se isola do contato com o mundo exterior e fica
indiferente a tudo o que se passa a seu redor. Em exemplos mais clássicos, sofre de alucinações
e delírios68 – desconfia de que está sendo vítima de perseguição. O esquizofrênico pouco reage
aos estímulos do ambiente e, por isso, é incapaz de expressar alegria, tristeza ou dor. O
orientador “esquizofrênico” (75) talvez pudesse ser visto como alguém que poderia apresentar
dificuldades de relacionamento já que se sentiria perseguido, por exemplo. Já o paciente que
sofre de transtorno bipolar, condição psicológica antes chamada de psicose maníacodepressiva, tem oscilações de humor constantes: seu comportamento vai da euforia (mania) à
depressão. Um orientador “bipolar” poderia ser caracterizado como alguém que teria oscilações
de humor, o que poderia causar transtornos para quem trabalha com ele – nunca seria possível
saber, assim, como ele está em um determinado dia. O psicopata (76), um sujeito egocêntrico,
sente prazer em fazer mal ao outro, sem remorso. Esse orientador também seria difícil de lidar
já que na descrição é alguém que “sente prazer em fazer mal aos outros” e “sente prazer em
prejudicar as pessoas”.
Já Narciso (77), da mitologia grega69, representa o lado egocêntrico do ser humano, que
se apaixona por si mesmo. O amor próprio é fundamental, mas a patologia surge a partir do
momento em que esse indivíduo exagera nessa admiração. O narcisista, à luz da psicanálise,
sofre por não entender porque a vida não o trata como um ser todo especial. O narcisista “sofre
entre a necessidade de se sentir importante e a oposta imposição da vida de se adaptar à
realidade dos mortais”.70 E como ele se defende? Nas suas relações, ele necessita se impor, se
comporta com arrogância e despreza o outro. No ambiente acadêmico, onde a competitividade
e a busca por espaço são prerrogativas para se alcançar o sucesso, seria um tipo de orientador
cuja maior preocupação estaria nele mesmo e nunca no outro (o aluno) ou seus colegas de
trabalho.

4.9. frame INVISIBILIDADE

68

https://drauziovarella.uol.com.br/psiquiatria/esquizofrenia/ (Acessado em 20/01/19)
http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_que_e_narcisismo_.html (Acessado em 20/01/19)
70
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/psicanalise-um-espelho-para-narciso/15075 (Acessado em 20/01/19)
69

85

Quando pensamos em um espectro71, imediatamente o associamos à visão de uma figura
de aparência fantasmagórica, do espírito de alguém ou da figura de uma pessoa morta. O
espectro é algo que assusta e que aparece e desaparece inesperadamente, sem deixar pistas,
como veremos nos exemplos desta seção.
Um popular desenho dos anos 1970 e 1980 chamado Caverna do Dragão popularizou
a figura do Mestre dos Magos, que é um idoso que aparece repentinamente, fala através de
enigmas e desaparece sem deixar rastros.
Figura 18 – Meme Mestre dos Magos

https://ayanrafael.wordpress.com/2016/02/23/por-que-reclamamos-do-tcc-2/

Nesse meme da figura 18, o “Mestre dos Magos Orientador” aparece para dar instruções
e some após a pergunta do seu orientando. Esse comportamento é encontrado na fala de alguns
orientandos que relatam a ausência de seus orientadores, relacionando essa ausência a
comportamentos como não responder a e-mails e não dar feedback sobre textos produzidos, o
que leva a um sentimento de abandono por parte dos alunos, que se descrevem como largados
e sozinhos durante o período de orientação (VEIGA e VIANA, 2010, p. 3)72.
No texto abaixo (78), retirado do corpus 1, o Mestre dos Magos, como no meme anterior
(figura 18), é também caracterizado como alguém que some quando mais se precisa dele.

(78) Orientador Mestre dos Magos. Este mestre na verdade é um doutor (ou um PhDeus) e a
sua principal magia e (sic) manejar os recursos dos projetos para te “ajudar” a sair da pósgraduação. Ele se propôs a te guiar no seu caminho de volta pra casa dos pais profissional. Ele
te dá “armas mágicas”, ou seja, habilidades criativas e científicas. Você sabe que ele tem todas
as respostas, mas ele nunca vai te dar algo diretamente. Ele sempre diz que estará “lá” por você,
mas ele some quando você mais precisa e aparece quando menos se espera.73
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O orientador “Mestre dos Magos”, de acordo com (78), promete lhe ajudar, afinal, ele é
um mago sábio e possuidor de “armas mágicas” (conhecimento científico, muitas conexões
com outros acadêmicos e é conhecido e visto como alguém importante, além de ter habilidades
criativas e científicas). Ele diz que “estará lá” para o orientando como um guia no caminho,
entretanto, some quando o orientando mais precisa dele. Na pesquisa com estudantes (corpus
2), o Mestre dos Magos é citado vinte e três vezes como metáfora para orientadores. As
asserções da pesquisa realizada com estudantes estão em consonância com o que encontramos
na internet. Em alguns casos, a asserção fazia menção ao personagem, como em (79) e em
outros, e seguiu-se uma explicação para a escolha.
(79) “Mestre dos Magos”
(80) “O mestre dos magos: quando você mais precisa desaparece.”
(81) “O mestre dos magos: dá trabalho e depois some.”
(82) “Mestre dos Magos, põe lenha na fogueira da pesquisa, sugerindo novas teorias, mudanças
na metodologia, mais análises, te deixa com a pulga atrás da orelha e, quando você recorre a
ele por ajuda, do nada some.”
(83) “O mestre dos magos, só aparece de vez em quando, com respostas enigmáticas, e some
quando você mais precisa.”
(84) “O Mestre dos Magos: some quando a gente mais precisa.”
(85) “O mestre dos magos, quando vc (sic) tá mais na dúvida ele some.”
Os atos de “aparecer”, “sumir” e “desaparecer” são inerentes ao personagem. Para
alguns, esse tipo de orientador não é uma pessoa completamente ausente. Ele aparece, mesmo
que ocasionalmente e, como em (82), “põe lenha na fogueira da pesquisa, sugerindo novas
teorias, mudanças na metodologia, mais análises, te deixa com a pulga atrás da orelha e, quando
você recorre a ele por ajuda, do nada some” ou, como em (81), “dá trabalho e depois some”.
Acreditamos que o ponto comum é que, mesmo que apareça algumas vezes, o processo de
orientação poderia ficar comprometido pela falta de diálogo entre orientandos e orientadores,
como descrito em (81), (82), (83), (84) e (85). Para todos eles, os orientadores somem quando
os orientandos mais precisam.
A metáfora situada orientador é Mestre dos Magos é fruto desse mapeamento online,
que reflete a capacidade criativa do falante ao descrever pessoas e eventos realçando o fato de
ele aparecer, deixar um enigma e desaparecer logo em seguida, tornando-se inacessível.
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Recorrer a um personagem conhecido, pela popularidade e pela ligação próxima, indica que a
escolha se deve também à faixa etária dos estudantes já que tiveram contato na infância com as
aparições e desaparecimentos do Mestre dos Magos no desenho A Caverna do Dragão.
Acrescentamos a isso o humor, semelhante ao do meme da “Nazaré, A Orientadora”. Mesmo
assim, por mais familiar e popular que o personagem seja, orientandos não parecem querer um
“Mestre dos Magos” como orientador.
(86) “Um fantasma. Nem sempre aparece, mas quando aparece é só pra assombrar.”
(87) “Fantasma. Desaparece e deixa o aluno completamente sozinho. Quando aparece, vem pra
assustar e lembrar dos prazos e tarefas.”
(88) “Fantasma”
O “fantasma”, mencionado em treze asserções, é uma aparição de alguém que já morreu.
Em seu sentido conotativo, é a lembrança de alguma coisa que atormenta. Encontramos a
expressão “x - fantasma” seguindo um substantivo, ao qual se liga por hífen, que tem valor de
adjetivo e significa “não existente, fictício, criado para iludir, aparenta ou representa um papel
que deveria ter”,74 por exemplo: conta-fantasma, empresa-fantasma ou treino-fantasma.” O
orientador “fantasma” poderia ser aquele que não mantém contato minimamente regular com o
orientando, deixando-o sozinho, conforme em (87). Uma outra possível interpretação para o
orientador fantasma indicaria que o ato de “assombrar” seja semelhante ao Mestre dos Magos,
pois ele fala algo (lembra dos prazos e tarefas), assusta (por ser aparição rara e inesperada) e
logo desaparece.
(89) “Lenda, não aparece nunca.”
(90) “Um ET, nunca vejo.”
(91) “O meu é igual a cidade perdida Atlântida. Ninguém nunca viu, mas dizem que existe.”
(92) “Papai Noel, só aparece uma vez ao ano.”
As asserções (89), (90), (91) e (92) descrevem uma característica comum de alguns orientadores
que “somem”, “desaparecem” ou “nunca aparecem”: ele pode ser como uma lenda (89),
“uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, visando explicar acontecimentos
misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais, com imaginários ou fantasiosos, e que vão
74
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se modificando através do imaginário popular.”75 Uma pessoa pode se transformar em uma
lenda por seus feitos, mas por conta de ter elementos de ficção misturados à realidade, torna-se
difícil saber o que tem de verdade em uma história e se, de fato, existiu. Essa parece ser a
característica mapeada para o orientador “lenda” devido à explicação dada ao veículo
metafórico que é a de “não aparecer nunca”. Um exemplo de lenda é a “Cidade de Atlântida”
(91), cidade cuja existência ainda hoje é controversa. Com a mesma conotação, o “et” (90).
“ET” é a abreviação para extraterrestre, um habitante de outro planeta, que supostamente, não
existe, pois ninguém nunca o viu. Por fim, ele é o “Papai Noel”, que só “aparece uma vez ao
ano” (92). O Papai Noel deixaria o presente, um livro pra ler, um artigo recém lançado e uma
oportunidade de estágio (que são coisas boas) mas ele só faz isso ocasionalmente, em um
momento específico. Podemos inferir a partir dessa conceptualização que o orientando é como
a criança que fica esperando o Natal porque sabe que é somente nesse momento que seu
orientador marcaria presença.

4.10 frame FUGACIDADE/EFEMERIDADE

Características deste domínio fonte apontam para objetos, figuras e fenômenos que são
inconstantes, passageiros e que fogem, em uma tentativa de serem manipulados.
(93) “O cometa Harley (sic), só aparece uma vez na vida.”
(94) “Cometa Halley, passa uma vez a cada década (sic), quem não viu, não vê nunca mais.”
(95) “Cometa, só aparece de vez em quando, rapidamente.”
(96) “Cometa, só aparece uma vez na vida.”
(97) “Cometa Halley, aparece em raros momentos.”
Nas asserções anteriores (93), (94), (95), (96) e (97), observamos que esse tipo de
orientador é o que surge e desaparece em uma passagem breve e efêmera, como um cometa.
Um dos cometas mais conhecidos (o Halley) que passa pelo sistema solar a cada 75 anos, ficou
famoso por sua passagem na Terra em 1986. “Cercado de expectativas, o Halley ofereceu um
espetáculo bem menor. Além da poluição luminosa, que prejudicou sua observação, a interação
dele com a radiação solar deixou-o menos brilhante e visível que o esperado”.76 O orientador
75
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geraria uma enorme expectativa, que acaba frustrada no final, por se comportar como um
cometa que aparece “de vez em quando, rapidamente”, “em raros momentos” ou “uma vez na
vida”.
(98) “Fumaça, só se vê de longe.”
(99) “Fumaça”
(100) “Eclipse, raramente acontece...”
(101) “Turista. Quase nunca aparece p (sic) orientar.”
(102) “Turista”
Em (98) e (99), o “orientador é como fumaça”, pois o orientando o veria de longe, mas
ele logo desapareceria. Pode ser que o orientador seja como um eclipse (100), um fenômeno
que acontece raramente e, que quando ocorre, ofusca a visão do sol ou da lua, provocando uma
breve escuridão. Em ambas as conceptualizações, o orientador seria uma pessoa ausente no
sentido de quase nunca aparecer, uma raridade. De acordo com as asserções (101) e (102), ele
seria um “turista”. Turista, de acordo com o Aulete Digital, é alguém “cuja presença é
inconstante (geralmente em local de trabalho ou escola)”. 77 Esse orientador, portanto,
apareceria de vez em quando, e como um turista, no sentido denotativo também, estaria sempre
viajando devido aos compromissos com a universidade: presença em palestras, congressos e
bancas de mestrado e doutorado.
(103) “Sabonete (O orientando pede orientação e ele escorrega)”
(104) “Sabonete. Quando você acha que conseguiu atenção, ele escorrega da sua mão.”
(105) “Sabonete (mestrado)”
No dicionário informal, sabonete é um termo usado para se referir a “pessoa com
facilidade de sair de situações complicadas. Pessoa que consegue evitar que problemas o
prejudiquem.”78 Entretanto, a partir das explicações dadas nas duas respostas que aparecem em
(103) e (104), o que é mapeado do domínio fonte sabonete para o domínio alvo orientador não
é a capacidade de ele sair de situações complicadas e, sim, o fato de o sabonete ser um objeto
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escorregadio se molhado, do qual você não tem domínio ou controle, e que escapa. Portanto,
pode ser conceptualizado metaforicamente como algo cujo domínio seria “fugaz”.

4.11 frame OBJETO
De acordo com Lakoff (1980 [2002], p. 76), “nossas experiências com objetos físicos
(especialmente com nossos corpos) fornecem a base para uma variedade extremamente ampla
de metáforas ontológicas”. Em outras palavras, concebemos eventos, atividades, pessoas ou
emoções como entidades e substâncias. Muitas vezes, nem percebemos tais tipos de construções
como metafóricas, pois elas estão extremamente presentes na nossa vida cotidiana.
Objetos são leves ou pesados; manipuláveis ou não; impedem movimento ou te
impulsionam ao movimento; podem ser grudentos, como chiclete; são infláveis e voam; ajudam
a ver melhor; ou são máquinas. Cada um desses objetos, quando parte de uma metáfora
conceptual ou expressão linguístico-metafórica, nos ajuda a lidar de forma mais racional com
a nossa experiência, na tentativa de descrevê-la da forma mais real e clara possível.
A subcategorização a seguir apresenta as propriedades de objetos específicos que são
usados como domínios fonte situados em análise.

a) Objeto que impede movimento
(106) “Uma pedra. Não reconhece a dignidade das pessoas e trata orientando como lixo.”
(107) “Uma pedra no sapato que não te permite andar por longas distâncias.”
(108) “A pedra no sapato que, ainda depois de mestre, não me permite alcançar longas
distâncias.”
(109) “Âncora (prende o orientando no porto e assegura a defesa e a conclusão do trabalho)”
O domínio fonte para orientador como pedra surgiu em três asserções distintas: (106),
(107) e (108). Observamos que em duas delas, (107) e (108), o sentido é construído a partir da
expressão idiomática “pedra no sapato”, que tem entre os significados dicionarizados, “ o que
incomoda79 Portanto, este orientador “incomodaria” e “atrapalharia” o “percurso acadêmico”
do orientando. O “atrapalhar” poderia ser com demandas para escrita de artigos e prazos a
cumprir para relatórios e trabalhos, além da presença em reuniões e participações em eventos
79
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acadêmicos. Recordando a metáfora conceptual FAZER UMA DISSERTAÇÃO/TESE É
UMA VIAGEM/JORNADA, a viagem é bem-sucedida quando não há pedras no sapato; e é
mais tortuosa, quando as pedras atrapalham a locomoção, como indicado no comentário em
(108): “não me permite alcançar longas distâncias”.
Um outro sentido dado à “pedra” corresponde a “uma pessoa rígida, insensível, dura,
fria” (op. cit.). Há ainda a expressão popular “ter um coração de pedra”, que seria licenciada
pela metáfora conceptual INSENSIBILIDADE É DUREZA, ou seja, uma pessoa dura é uma
pessoa inflexível, fria e sem sentimentos. O comentário “trata o orientando como lixo” é um
exemplo. Não daria valor ao que os outros fazem, não reconheceria os esforços no alcance de
resultados, não demostraria emoção e seria distante, transformando a orientação em uma mera
atividade protocolar em que há prazos e tarefas a cumprir.

b) Objeto que gruda
(110) “Chiclete. Pega no nosso pé.”
Ao contrário da pedra no sapato que incomoda e prejudica a locomoção, o chiclete gruda
ou cola depois de mastigado. Esta característica do chiclete de grudar e não se soltar do objeto
com facilidade, de acordo com o Dicionário Informal, é usada para se referir a uma pessoa que
“não sai de perto de outra, que gruda.80 Pessoas “chiclete” estão em várias esferas de
relacionamentos interpessoais. Uma busca no site Google com a frase “o que é ser uma pessoa
chiclete”, indica vários links para páginas de comportamento, que ensinam como não ser uma
pessoa chiclete81, que propõem testes para se verificar se você é uma “pessoa chiclete”,
sobretudo no que se refere a relacionamentos afetivos82. O orientador que se comporta dessa
forma seria aquele que “pega no pé do orientando”, sufocando-o com demandas e cobrando
trabalho e resultados. Para esse orientador, a vida do orientando deveria girar em torno da pósgraduação e seus interesses deveriam ficar de lado.

c) Objeto que impede passagem
(111) “Uma porteira de tanta ignorância.”
(112) “Uma porta!!”
80
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(113) “Um semáforo. Só sabe falar do prazo de entrega. Ajudar mesmo que é bom, nada.
Corrigir? Nada! Fui para a banca sem suporte do (a) orientador (a).”
(114) “Poste. Fica lá, parado, sem fazer muito.”
(115) “Poste! Não orienta, mas fica ali, lembrando que existe!”
Porta e porteira são objetos que tanto podem liberar quanto impedir passagem, mas no
sentido figurado, ambas as palavras são usadas para falar de uma pessoa dotada de pouca
inteligência e lenta de raciocínio.83 A explicação dada em (111) já nos revela o que do domínio
fonte é mapeado para o domínio alvo orientador: a ignorância e a ausência de conhecimento.
Em (114) e (115), os orientadores são conceptualizados como poste, um objeto que tem
a função de iluminar. Entretanto, o mapeamento não realça esse aspecto, e sim foca na
característica do poste ser um objeto que não se move. Sendo assim, esses orientadores estariam
no caminho – indicando que existem – mas sem do lugar. O sentido conotativo dado para uma
pessoa “que nem um poste” indicaria sentido semelhante ao da porta, ou seja, de alguém sem
iniciativa.
O semáforo (113), tal como o poste, está parado e cumpre uma função muito específica:
sinaliza o trânsito para pedestres e veículos e garante o fluxo regular de carros, evitando, assim,
o caos. O “semáforo”, apesar da conotação negativa dada pelo participante através do
mapeamento online não seria, portanto, um domínio fonte a princípio negativo. O que parece
ter sido mapeado na metáfora situada é a condição do semáforo de bloquear,
momentaneamente, o deslocamento de carros e/ou de pedestres. Esse bloqueio de movimento
pode representar, metaforicamente, o orientador que impede o orientando de conduzir o seu
trabalho com fluidez.

d) Objeto pesado
(116) “Trator. ... sai derrubando tudo que vê!”
Trator é um tipo de veículo pesado que se movimenta sobre rodas e é usado para rebocar cargas
e operar equipamentos agrícolas, por exemplo (Dicionário Houaiss). Na linguagem popular,
diz-se de uma pessoa que passa por cima dos outros de maneira deselegante e mal-educada.84
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Uma pessoa-trator85 costuma não respeitar os sentimentos dos outros. O orientador “trator”
passaria por cima de todos na tentativa de se impor; para esse orientador, não existiria diálogo,
que é fundamental no processo de orientação.

e) Objeto que voa/infla
(117) “Um balão que vai inflando ante os orientandos. Tem um ego enorme e cresce ao
desmerecer os alunos.”
Balão é definido como “artefato de papel fino, de formas variadas, que se faz subir,
geralmente nas festas juninas, por força do ar quente produzido em seu interior por buchas
acesas.”86
A asserção (117) conceptualiza o ego do orientador como um balão. O ego é imagem, a
percepção que um indivíduo tem de si. Para a teoria psicanalítica, o ego é um dos três
formadores da psique humana, juntamente com o id e o superego, sendo constituído a partir de
suas experiências e regulando ações e instintos. Um ego inflado seria uma percepção exagerada
que o indivíduo tem de si, um sentimento de superioridade em relação aos outros. Esse
orientador seria aquele que se mostra superior, muitas vezes com uma postura arrogante; acha
que sempre tem razão e, por isso, tem dificuldade de ouvir os outros e se coloca como o dono
da verdade. Em outras palavras, esse orientador manda e o aluno obedece.

f) Objeto/Máquina
(118) “Robô.”
O robô é “uma máquina, geralmente de aspecto humano, que é capaz de agir e se
mover”.87 De acordo com o Dicionário Aulete Digital, o sentido figurado de robô se refere à
pessoa que “cumpre ordens sem pensar”.88 É alguém que faz tudo mecanicamente. Dessa forma,
é possível que um orientador “robô” queira que seus orientandos-robôs também façam o que
tem que ser feito sem questionar, e sem demonstrar reações ou sentimentos.
g) Objeto que ajuda a ver melhor
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(119) “Uma lupa. Enxerga os mínimos detalhes.”
A lupa é um objeto que transmite uma imagem aumentada das coisas, sendo possível
examiná-las em todos os detalhes. É comum a imagem da lupa estar associada à figura de
detetives ou investigadores. A descrição desse orientador já está explicitada no mapeamento
“enxerga os mínimos detalhes”, o que parece indicar uma avaliação positiva.

4.12. frame ANIMAL

Segundo Kövecses (2010), as metáforas de animais constituem o terceiro domínio fonte
mais frequente em nosso sistema conceptual. Isso significa dizer que uma parte do
comportamento humano é compreendido em termos do comportamento animal e que,
consequentemente, pessoas teriam seus comportamentos compreendidos a partir de
comportamentos de animais. Isto posto, as metáforas conceptuais COMPORTAMENTO
HUMANO É COMPORTAMENTO ANIMAL e SER HUMANO É ANIMAL estão presentes
em diferentes contextos, na comunicação humana. Em língua portuguesa, temos expressões
como “A jararaca chegou”; “Não sei como ela se casou com aquele cavalo batizado”; “Ele é
um verme”; e “A vaca da minha chefe não veio hoje”.89
Ainda de acordo com o autor, embora os mapeamentos das metáforas animais sejam em
sua maior parte negativos, é possível encontrar características positivas, como veremos na
primeira asserção analisada, em que o orientador é conceptualizado como um “cão de guarda”
e em expressões da língua, como “mãe coruja”.
As metáforas animais, de acordo com Rodriguez (2009), apresentam:

[...] motivação sociocultural, tendo em vista que elas projetam atitudes e crenças de
determinadas comunidades em relação não apenas a determinados animais, mas em
relação a determinados animais em termos de determinados grupos sociais. Essa
dimensão sociocultural das metáforas animais as tornam importantes veículos para
transmissão e perpetuação de crenças sociais em benefício de determinadas práticas
discursivas. (p. 280)

Essa visão vai ao encontro do que Boers (2003, p. 256) afirma sobre a linguagem
figurada de uma comunidade ser entendida como “uma reflexão dos padrões convencionais do
pensamento daquela comunidade ou como uma visão de mundo”. Dessa forma, podemos
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concluir que a escolha por determidado animal como domínio fonte da expressão metafórica
tem motivação tanto de natureza cultural quanto de natureza social.
A subcategorização a seguir se refere às propriedades de animais específicos, que são:
cão, cobra, serpente, sanguessuga, cavalo, parasita, ave migratória, tatu bola, lebre, burro,
galinha e jacaré.
a) Animal que protege
(120) “Cão de guarda.”
O cão de guarda é um tipo de canino cuja função é a de “vigiar e avisar aos donos em
situações de ameaças, além de atacar e reprimir intrusos”.90 O treinamento que recebem os
condicionam a comportamentos de proteção e defesa e não tanto a serem afetuosos e amigáveis,
como são os cães em geral. O mapeamento produzido pela metáfora conceptual SER
HUMANO É ANIMAL, em que o animal é o cão de guarda, salienta o traço de proteção deste
animal; é o orientador que defenderia seus orientandos dos ataques do mundo acadêmico que
vêm dos próprios colegas, da instituição e de outros professores. Ao mesmo tempo, poderia ser
um tanto ameaçador.

b) Animal peçonhento/venenoso/sugador
(121) “Uma serpente”
(122) “Cobra”
Cobra e serpente possuem uma rica simbologia para algumas culturas: no Oriente,
representam a força vital, cura e regeneração;91 e para os gregos e romanos, força da vontade
espiritual sobre o domínio do ego e sabedoria.92 Entretanto, as representações desses animais
na cultura ocidental estão nitidamente mais relacionadas a características negativas, tais como
morte, escuridão e pecado.

Em Gênesis, o primeiro dos 5 livros do Velho Testamento Bíblico, a serpente, o mais
astuto dos animais, induz Eva a provar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal,
o que havia sido interditado expressamente por Deus.
Desobedecendo a ordem divina, Eva e Adão comem o fruto proibido, o que provoca
suas expulsões do Jardim do Éden. A serpente é amaldiçoada entre todos os animais,
sendo condenada a rastejar e comer terra por todos os dias de sua vida.
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Principalmente em virtude dessa passagem do Velho Testamento, a serpente passa a
simbolizar o mal na tradição hebraico-cristã.93

Animais peçonhentos e venenosos são utilizados em metáforas para caracterizarem
pessoas astuciosas, falsas e traiçoeiras. E sendo mulher, uma pessoa horrenda e rabugenta.9495
Algumas das características dos animais supracitados, quando mapeadas para o
orientador, poderiam descrevê-lo como uma pessoa não-confiável, pronta para dar o “bote” e
trair, assim como a serpente que enganou Eva na história do Gênesis. Chamá-lo de cobra
também pode significar que ele seria astuto, que agiria com cautela, mas sempre com o intuito
de fazer o mal.
(123) “Um sanguessuga.”
(124) “Parasita: só te consome energia.”
(125) “Uma vampira, sugando minha energia (produção) para manter sua vida (lattes)”.
No sentido popular, uma pessoa que parasita outra suga-lhe a energia e/ou os bens. As
sanguessugas eram usadas na medicina milenar com o objetivo de tratar doenças que se
acreditavam causadas pelo excesso de sangue no corpo. Apesar disso, elas poderiam representar
uma ameaça à saúde por ter a capacidade de drenar todo o sangue, que é seu alimento,
enfraquecendo o doente.
Uma pessoa “sanguessuga”, por sua vez, quer tomar posse do corpo de seu hospedeiro
(a vítima) sugando sua energia. Como o parasita, seu objetivo não é “matar” a vítima, mas
torná-la dependente dele, para que o ciclo se mantenha: a vítima enfraquecida, continua viva,
servindo-se do alimento que a sanguessuga lhe fornece, para que depois volte a se alimentar da
vítima. Nessa relação totalmente desequilibrada, estão orientadores (os sanguessugas/parasitas)
e os orientandos (as vítimas). Nesse enquadramento, os orientadores usariam os orientandos
como “alimento” para seu sucesso acadêmico. Por exemplo, quanto mais orientandos, mais
referências haverá no seu currículo Lattes, maior é seu índice de produtividade e mais mão de
obra para realizar as pesquisas no laboratório. E os orientandos, que precisam do orientador, se
submeteriam a essa relação porque também precisariam de supervisão para concluir seu
trabalho, necessitariam de ter o nome de alguém que endosse o trabalho para que fosse
reconhecido na academia. O ciclo se completaria porque, sem orientando, não haveria
orientador e vice-versa.
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Vampiros são uma lenda presente desde a Grécia Antiga, quando houve os primeiros
relatos de histórias sobre eles. Vampiros eram temidos por matarem pessoas e se alimentarem
de seu sangue. Vampiro é metonímia de morcego. Em (125), a orientadora é caracterizada como
sendo vampira, pois ela sugaria sua energia, conceptualizada como sua produção acadêmica,
para manter sua vida, que é o currículo Lattes.

c) Animal bruto
(126) “Um burro empacado.”
(127) “Um cavalo.”
(128) “Bicho. Não é gente.”
(129) “O cão. Não orienta, acha que fez um bom trabalho, critica o trabalho dos colegas, e deixa
o orientando mais perdido e tenso que encaminhado.”
Comportar-se como um “cavalo” é a característica de uma pessoa grosseira e ignorante,
que pode chegar a ser violenta.96 Da mesma maneira que “bicho”, pessoa de difícil trato,
grosseira.97 Um orientador que se comporta assim, seria grosseiro com os orientandos. Para
alguns, ele seria um animal, um “bicho”, e não gente. Ser gente é ser racional, enquanto que ser
animal, é ser irracional: não pensar, agir por instinto e ser desprovido de afeto e empatia.
Já o burro é animal de carga, de grande resistência e usado para trabalhos pesados.
“Burro” no sentido conotativo, é usado para descrever uma pessoa dotada de pouca inteligência
e teimosa.98 O adjetivo “empacado” reforça que o orientador seria alguém teimoso, que ficaria
muito tempo no mesmo lugar na pesquisa, que se recusaria a mudar de opinião, mesmo quando
argumentos sólidos mostram que ele possa estar equivocado. Possivelmente, ele não gosta de
ser contrariado e talvez mantenha sua opinião como forma de exercer autoridade e não
aceitando a interferência de outros.
O cão, animal de estimação, é considerado pelo senso comum como o melhor amigo do
homem. Chamar alguém de “cão”, todavia, não mapeia características de proteção, como no
“cão de guarda”. Ao contrário, a expressão descreve um indivíduo de extrema força e raça. Com
ele, dificilmente é possível bater de frente.99 O cão também é um dos tantos animais, ao longo
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da história, simbolicamente associados ao demônio.100 Assim, surge uma outra possibilidade
para caracterizar uma pessoa como um cão: seria má, desprezível, critica os outros e não dá
valor ao que fazem.

d) Animal que desaparece/foge
Alguns animais possuem a característica de sumir frente a uma ameaça, quando
confrontados com um predador ou porque são migratórios. Em outras palavras, saem de um
lugar para outro na busca de alimento ou para buscar melhores condições climáticas.
(130) “Tatu bola (vê o orientando, se enrola completamente dentro da carapaça e finge que nem
viu)”
(131) “Lebre, quando vê já fugiu!”
(132) “Ave migratória: vive viajando de um canto pro outro.”
(133) “Andorinha: um (sic) só não faz verão.”
A andorinha é uma espécie de ave migratória. Sua migração ocorre em grupo, o que
garante proteção contra os predadores. É uma ave que vive em bandos, característica que dá
sentido ao provérbio “uma andorinha só não faz verão”, ou seja, não se pode sobreviver sozinho.
Quando o orientando fala da andorinha, ele não mapeia o fato de ela ir de um lugar a outro em
grupos, mas sim, o fato de trabalhar em grupo. Em uma orientação, não basta a boa vontade do
orientador: é preciso estabelecer um relacionamento de cooperação entre as partes envolvidas
para que o trabalho seja bem-sucedido.
A ave migratória que “vai de um canto ao outro” seria o orientador sempre ocupado,
que estaria em bancas, que daria aulas, que participaria de muitos eventos acadêmicos ao redor
do mundo, que orientaria, mas que seria difícil de encontrar.
As duas asserções analisadas a seguir (134) e (135) merecem destaque por, ao
explorarem textualmente uma metáfora situada com domínios fonte de animais (galinha e
jacaré), revelam mapeamentos online de nítida riqueza cognitivo-discursiva, característica de
nichos metafóricos (VEREZA, 2013b).
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(134) “Galinha cuidando dos pintinhos, que se preocupa com cada passo do orientando, cada
respiração é calculada. Entretanto não dá abertura para que o aluno possa procurar outros
caminhos, mesmo que o caminho que está sendo seguido pelo orientador seja errado. Outros
orientadores são como uma fêmea de jacaré, que só põe os ovos e deixa para os outros cuidarem.
E quando estes ovos eclodem, os filhos têm que cuidar de si mesmos, sem nenhuma orientação
sobre o mundo lá fora.”
(135) “Uma fêmea de jacaré, que só põe os ovos e deixa para os outros cuidarem. E quando
estes ovos eclodem, os filhos têm que cuidar de si mesmos, sem nenhuma orientação sobre o
mundo lá fora. Neste sentido o meu orientador não queria saber da minha pesquisa, afirmava
que não entendia do assunto, e no final não sabia de nenhum dos resultados que obitive (sic),
pois nem chegou a ler o texto antes da defesa. Entretanto, quando a defesa chegou, ele exaltou
os defeitos que os outros membros da banca disseram que o texto possuía (o que é extremamente
normal, pois nenhum texto é perfeito), e ria a cada colocação da banca.”
Os dois nichos anteriores são exemplos de nichos metafóricos (ibid.) que sustentam a
ideia de que orientadores são, na primeira asserção, galinhas que cuidam de sua cria e, na
segunda asserção, fêmea de jacaré.
Em cada um deles, a argumentação é construída tomando como ponto de partida a
relação dos animais com suas crias. A galinha é a mãe que cuida dos filhos (os pintinhos)
protegendo-os, mas, ao mesmo tempo, os quer debaixo de suas asas, sempre dependentes. Essa
metáfora situada coincide com a da família orientador é membro da família no caso anterior,
do reino animal. As expressões linguísticas “se preocupa com cada passo do orientando”, como
uma mãe, que olha cada passo da criança, não a deixando só e “cada respiração”, por medo de
que algo lhe aconteça, indicam a forte relação com o frame FAMÍLIA, centrado na figura da
mãe. Além disso, “não dá abertura para que o aluno possa procurar outros caminhos”, ou seja,
o orientador se coloca como alguém que impede esse orientando de caminhar sozinho e
desenvolver sua pesquisa, tornando-o dependente. Essa projeção online possui elementos
negativos da maternidade, como excesso de preocupação, que causaria dependência e
atrapalharia o desenvolvimento do orientando enquanto pesquisador.
A fêmea de jacaré (o oposto da galinha) é a mãe que cria o filho para o mundo, mas que,
na verdade, não orienta sobre o mundo, pois abandona o filhote à própria sorte, deixando para
serem cuidados por outros. O orientador “não queria saber da minha pesquisa” e “não sabia de
nenhum dos resultados que obtive” são mapeamentos episódicos que retratam a condição de
abandono do “filhote”, o orientando.
Concluímos com Vereza (2013a), que salienta que o:

funcionamento cognitivo-discursivo de metáforas situadas em nichos metafóricos,
podem mostrar como a relação entre instâncias mais locais e episódicas da cognição,
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como metáforas situadas e frames online, articulam-se a outras mais estáveis, como
as metáforas conceptuais e frames offline. (2013, p. 6)

Conforme visto nos dois nichos metafóricos destacados, aspectos da maternidade
convencionalizados, como “proteção e cuidado” são recrutados para a metáfora situada
orientador é mãe e, se articulam com instâncias mais episódicas, fazendo emergir as metáforas
situadas orientador é fêmea de jacaré e orientador é galinha cuidando dos pintinhos,
sustentadas por analogias entre os filhotes da galinha e da fêmea do jacaré e os orientandos e
pelo comportamento de mães e o comportamento da galinha e da fêmea do jacaré.

4.13. frame PERSONAGEM DE FICÇÃO

Uma forma de conceptualização dos orientadores através de personagens de ficção foi
bastante acionada na pesquisa online, não só com mestrandos e doutorandos, mas também no
corpus retirado da internet.
O verbete “ficção” é definido como “ramo de criação artística, literária,
cinematográfica,

teatral,

etc.

baseada

em

elementos

imaginários

(ficção científica; ficção policial)”.101 Recorrer à ficção mostra a força que mapeamentos a
partir desse domínio fonte dão ao discurso na produção de sentidos. Na falta de um elemento
concreto, emprestar o sentido a partir de criações não deixa de ser curioso, sobretudo pelo efeito
de humor que alguns desses sentidos produzem. É fundamental caracterizar que essas escolhas
deliberadas podem não ser, em um primeiro momento, reconhecidas por quem as lê,
necessitando de uma explicação ou de um conhecimento prévio.
A metáfora situada orientador é personagem de ficção fornece vários mapeamentos que
dependerão da figura fictícia evocada.
a) Mestre Jedi102
(136) “Mestre Yoda. Sempre tem uma dica que ajuda na hora do aperto.”
(137) “Um Mestre Jedi”

É a maior posição que um Jedi pode obter na Ordem, ocupada por Jedis experientes. No
universo Star Wars, há os Padawans, aprendizes treinados por mentores e que podem ascender
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a Cavaleiros Jedi. Quando o Conselho promove o Padawan a Jedi, seu mentor é promovido a
Mestre Jedi. Ser Mestre Jedi significa ser capaz de domar o “lado negro da força”, ou seja,
evitar sentimentos de raiva, medo, frustração, inveja e, sobretudo, o ódio; é uma vida simples,
sem apegos materiais e emocionais e exige dedicação total para servir à ordem e treinar novos
Cavaleiros. O Mestre Yoda é o Jedi mais proeminente na saga Star Wars. A relação entre Mestre
Jedi e Cavaleiro Jedi transportada para o universo acadêmico se assemelharia à relação
estabelecida entre o orientador e orientando: o Mestre Jedi, o mais experiente e capaz de vencer
obstáculos; e seu orientando, o Cavaleiro Jedi, o aprendiz que receberia os ensinamentos do
mestre.
b) Concha Mágica103
(138) “O meu é que nem a concha mágica do Bob Esponja.”
Da animação Bob Esponja, o Concha Mágica é um dispositivo que funciona como um
oráculo para o Bob Esponja e seu amigo Lula Molusco. Quando eles não sabem o que fazer,
consultam o Concha Mágica, que teria o poder de ter todas as respostas. O orientador que é
como a concha mágica possuiria todas as respostas. Seria, provavelmente, aquele que o
orientando consultaria na hora do aperto, e esse orientador surgiria com a solução para resolver
um impasse metodológico, revelaria uma fonte bibliográfica mais recente ou entregaria um
artigo que acabara de sair sobre o tema da pesquisa do orientando.
c) Dementador104
(139) “É que nem o dementador de Harry Potter”

Da série de livros e filmes Harry Potter, os dementadores são considerados não-seres
das trevas, os mais sujos a habitarem o mundo. Eles se alimentam de felicidade e esperança.
São figuras maltrapilhas e feias que transitam pelo universo; sua presença causa depressão e
desespero. Os dementadores estão na lista de ameaças a Harry Potter. Seu poder de consumir a
alma humana os torna capazes de deixar suas vítimas em estado vegetativo e por isso são
também conhecidos como “os demônios sugadores de alma”. Esse orientador se assemelharia
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à sanguessuga já que estaria lá para sugar toda a vida do orientando, dando-lhe muito trabalho
e esgotando-o física e mentalmente.
d) Hiena Hardy105
(140) “Hiena Hardy”

Personagem criada pelos estúdios Hanna-Barbera nos anos 60, Hiena Hardy faz dupla
com o leão Lippi e ambos viajam o mundo em busca de vida fácil, sucesso e fortuna. Ao
contrário do otimista e alegre Lippi, Hardy é pessimista que não só espera o fracasso mas
também os problemas e as tragédias. Acredita que se algo pode dar errado, vai dar errado. É
dele o bordão “Oh, vida, oh céus, oh azar... isso não vai dar certo!”
“Hardy”, que significa pesado em inglês, é melancólica e meio depressiva: tudo para o
personagem se torna um fardo difícil de carregar; nada lhe dá prazer e nada lhe motiva. Até sua
postura enuncia derrota: corcunda e de olhar cabisbaixo. Parece-nos razoável dizer que a hiena
Hardy se parece com alguma pessoa que conhecemos: alguém que reclama da vida, se considera
perseguida por todos e que não consegue ser forte para sair da sombra da derrota já que
apresenta uma persistente impotência em lidar com a vida.
O orientador, se comparado ao personagem, seria alguém pessimista por natureza:
pessimista quanto ao experimento dar certo, para ele faltaria dinheiro para a pesquisa e faltaria
apoio dos seus colegas de departamento. Enfim, esse orientador acharia que o que ele e os seus
colegas se propõem a fazer não daria certo.
e) Hubert J. Farnsworth106
(141) “Professor Hubert J. Farnsworth”
O professor Hubert J. Farnsworth é um dos protagonistas da série animada Futurama.
É um cientista maluco cujas invenções resultam em ameaças para a humanidade. Com 160 anos,
apresentando sinais de senilidade e, embora geralmente amigável, às vezes é propenso a ataques
de desprezo amargo para coisas aleatórias. Sua principal característica é ser crítico e apontar as
falhas dos outros. Por ser cientista e comandante de uma nave, dispõe de uma tripulação que
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trabalha junto com ele. Ele raramente se preocupa com a segurança da tripulação, usando-a para
missões perigosas, mesmo sabendo que isso pode levá-los à morte. Sua frase célebre é “Boas
notícias para todos!” para falar de sua última invenção, que são comumente perigosas ou para
anunciar a próxima missão suicida de sua tripulação. Ao contrário, quando diz “Más notícias
para todos!”, ele está prestes a anunciar boas notícias, o que se revela pouco comum na história.
A resposta que trouxe esse personagem para a pesquisa veio de um pós-graduando em
ciências de tecnologia nuclear. Não acreditamos que se trate de uma escolha aleatória evocar
um cientista para descrever a experiência dele com seu orientador. Para ele, seu orientador seria
o protótipo do cientista maluco, cujas tentativas de se realizar um experimento nem sempre
trariam benefícios para a comunidade. O departamento seria sua nave, que ele comandaria com
rigor. Os orientandos, a tripulação, que estariam ora em missões mais tranquilas, ora em missões
perigosas. Apesar de trabalharem juntos, os orientandos estariam ali para executar tarefas. Não
podemos dizer que ele não acredita na ciência e no que ele faz. Possivelmente, esse orientador
só não se preocuparia muito com as consequências das suas pesquisas para os outros.
f) Darth Vader107
(142) “Darth Vader: não me deixou fazer nada sozinho. Queria saber de tudo que fazia e corrigia
cada vírgula do que escrevia. Nunca elogiava. Parecia que tudo que fazia era sempre ruim.”
(143) “O Darth Vader”

Darth Vader é o grande vilão da saga Star Wars. Foi um cavaleiro Jedi e seduzido pelo
“lado negro da força”, tornou-se um Lorde Sith e lutou para extinguir a Ordem de Cavaleiros
Jedi. É plausível dizer que as conceptualizações do orientador “Darth Vader” estariam
relacionadas ao poder que ele exerceria sobre as pessoas. Ele seria controlador e impiedoso ao
menor erro – tudo teria que ser feito à sua maneira.
Destacamos que no corpus 1, encontramos dois nichos metafóricos que também
remetem ao frame PERSONAGEM DE FICÇÃO.
Freddy Krueger em (144) e Severo Snape em (145) fazem parte de uma lista de tipos de
orientadores retirados do blog “Via Carreira”. Eles representariam vilões com características
peculiares a serem mapeadas.
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g) Freddy Krueger
(144) Freddy Krueger é um dos vilões mais temidos do cinema. Ele representa os orientadores
que estão sempre dispostos a pegar todos os erros dos alunos e não poupam vocabulário para
destroçar cada mínima coisa que esteja fora do seu devido lugar. É um perseguidor incansável,
que vigia cada passo. É tão assustador que habita os pesadelos do aluno.108
Esse orientador perseguiria o orientando durante o sono, e apareceria nos pesadelos: os
prazos e os erros cometidos. A experiência acadêmica em si é conceptualizada como um
pesadelo, ou seja, algo muito ruim.
g) Severo Snape
(145) Severo Snape, também personagem de Harry Potter, representa o típico orientador
rancoroso, que vai perseguir o aluno durante o ano todo para que todas as entregas sejam
realizadas no prazo. Essa perseguição será ainda maior se ele ficar sabendo de algo que o
desagrade muito. O orientador com o perfil de Severo é amargurado, ou seja, está sempre de
mal com a vida e desconta isso nos alunos.109
Severo Snape é o orientador que persegue o orientando em vigília, lembrando dos
prazos. Esse orientador se pareceria com aquela pessoa que já foi aluno e que, ao se tornar
professor, faria com seus alunos as mesmas coisas que seu professor fizera com ele.
g) Tio Chan110
(146) “O tio do Jack (sic) (referente às Aventuras do Jack Chan).”
Tio Chan é personagem do desenho animado As Aventuras de Jackie Chan. Na história,
ele é tio de Jackie Chan, um arqueólogo e lutador de artes marciais. Tio Chan é conhecido por
criar poções mágicas para derrotar seus inimigos e é uma pessoa ranzinza, que vive gritando,
mas é visto como uma ótima pessoa – o “tio popular da turma”. Ele tem um golpe de dois dedos
chamado “sardinhas” usado para “ajuizar” Jackie e seus amigos. Poderíamos inferir que o
orientador “tio do Jackie Chan” seria aquele que, embora ranzinza, quer ajudar seus
orientandos.
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4.14. frame FIGURA MITOLÓGICA
Mitos são criados para responder às incertezas acerca do inexplicável à luz do senso
comum. Mitos se apresentam como uma possível explicação ou interpretação da realidade e
dos acontecimentos. Para quem o vive, o mito representa a realidade, para o mundo, algo
indefinível.111
Recorremos aos mitos como uma forma de explicar um fenômeno. Os gregos, por
exemplo, através de suas narrativas mitológicas protagonizadas por deuses e heróis com
poderes sobrenaturais, descreviam fatos da realidade e fenômenos da natureza que até então
não eram compreendidos pelo homem.112
(147) “Uma bruxa e sem empatia alguma.”
(148) “Um Cavalo de Tróia: parece um presente do destino, mas depois que você recebe e
abre...verdadeira maldição do inferno.”
Bruxa é o nome dado a “... uma mulher que supostamente teria pacto ou poderes
demoníacos, uma feiticeira que pratica a magia negra, a bruxaria. A palavra bruxa também
pode ser usada como uma figura de linguagem, referindo-se a uma mulher velha e feia.”113
Além disso, é uma pessoa sem escrúpulos ou moral e muito má. Uma bruxa usa a magia negra
para derrotar seus inimigos ou torturar pessoas. Julgamos que as características do domínio
fonte mapeadas em (147) dizem respeito ao lado mau: uma pessoa sem qualquer empatia e que
seria capaz de maldades sem sentir-se culpada.
Cavalo de Tróia é um dos principais símbolos da famosa guerra de Tróia, usado
como estratégia pelos gregos para derrotar os troianos.114 De acordo com a obra Ilíada de
Homero, o cavalo era feito de madeira e oco por dentro. O cavalo foi dado por Odisseu aos
troianos como gesto de rendição da guerra, mas escondia um segredo: abrigava soldados gregos.
Os troianos, sem saber, levaram o cavalo para dentro de seus domínios e, na mesma noite, os
soldados gregos atacaram e destruíram Tróia. Em língua portuguesa, um “presente de grego” é
um presente recebido que dá prejuízo; parece bom, mas, no fim, dá uma enorme dor de cabeça.
Em tecnologia, “Cavalo de Tróia” (Trojan Horse em inglês) é usado para nomear um vírus que
invade computadores e os deixa vulneráveis (“abre as portas”) a ataques de hackers e vem
escondido em arquivos de programas aparentemente inofensivos. A característica saliente do
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Cavalo de Tróia encontrada em (148) e mapeada pelo domínio fonte é a de que parece uma
coisa boa (“presente do destino”) mas é muito ruim (“maldição do inferno”). O orientador seria
como esse mito: pareceria bom no início, mas se revelaria ruim ao longo da orientação, tornando
o relacionamento entre ambos difícil.
Os domínios fonte vistos anteriormente formam a base da metáfora situada orientador
é figura mitológica em que os mapeamentos online surgidos no discurso atuam na construção
de um argumento que sustenta a ideia de que seres mitológicos ainda são usados na linguagem
para explicar comportamentos inerentes a seres humanos.

4.15. frame POLÍTICA
(149) “O Lula. Eu não sei de nada.”
(150) “Político em época de eleição. Promete céus e terra e não cumpre nada.”
(151) “Um rei.”
(152) “General.”
(153) “Milícia. Ameaça teu futuro para manter o poder e controle.”
Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil em dois mandatos – entre 2003 e 2011.
No momento da escrita desta dissertação, Lula está preso, acusado de corrupção durante seu
governo. Em seus depoimentos à Operação Lava-Jato, o ex-presidente rechaça sempre todas as
acusações, dizendo-se inocente. O “não sei de nada” é uma das frases que usa para alegar sua
inocência. O “não saber de nada” o isenta da culpa e de responsabilidade pelos atos julgados
criminosos em seus governos. Por outro lado, pode revelar também uma total ignorância dos
fatos. De qualquer modo, não é esperado de um orientador que ele não saiba sobre as pesquisas
desenvolvidas na sua área e não demonstre domínio sobre diversos aspectos que envolvam uma
pesquisa acadêmica.
Um orientador “político em época de eleição”, conforme (150), pós-graduando em
História, é aquele que prometeria muitas coisas aos seus orientandos, participações em
congressos, verbas para pesquisa, financiamento para viagens, mas, no fim, tudo fica só na
promessa. Como o orientador não é o responsável por liberar a verba para essas solicitações,
não dependeria de ele obter o que deseja. Ele poderia ser também aquele orientador que promete
estar sempre presente, auxiliando o orientando, mas que devido aos seus inúmeros
compromissos, não conseguiria dedicar o tempo que deseja às orientações.
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Em uma monarquia, o rei é o soberano e, figurativamente, o sentido dado a esse
vocábulo é para alguém que domina, é detentor de poder absoluto e com forte tendência a ter
uma determinada atitude e comportamento.115 Seria correto dizer que os mapeamentos desse
domínio, encontrado em (151), são inconclusivos por falta de uma explicitação das
características que seriam transferidas para a metáfora. Podemos citar, por exemplo, o
orientador que seria notável no seu departamento sendo o maior especialista no assunto. Outra
possibilidade caracterizaria uma pessoa que, por ser tão conhecida e importante, usa isso para
exercer poder sobre os seus orientandos.
“Milícia” e “general” são vocábulos que pertencem ao campo semântico “guerra”.
Milícia designa o exército de um país, tropa e, atualmente no Brasil, é uma palavra com uma
forte carga semântica associada às comunidades carentes e periferias de grandes cidades, cuja
presença da polícia para dar segurança e proteção é inexistente ou ineficiente.
Recentemente, no Rio de Janeiro, o termo milícia foi associado a práticas ilegais,
geralmente são grupos formados em comunidades urbanas de baixa renda como
conjuntos habitacionais e favelas sob a alegação de combater o crime do narcotráfico,
porém mantendo-se com os recursos financeiros provenientes da venda de proteção
da população carente e cobrança de pirataria na rede de informação. São ainda
consideradas milícias todas as organizações da administração pública terceirizada e
que possuam estatuto militar, não pertençam às Forças Armadas de um país. 116

A milícia, através da falsa ideia de proteção, garante o controle do território em que se
instala. O orientador que agisse dessa forma – podemos supor – manteria o controle sobre seus
orientandos com ameaças de perda de bolsa, caso prazos não sejam cumpridos e a meta de
produção de artigos não seja atingida. O que ficaria perdido nesse contexto, (153) é que os
próprios orientadores também poderiam ser vítimas da mesma situação, por parte dos chefes de
departamento, pois seu trabalho não se restringe somente às orientações. Eles também são
submetidos à pressão para a produção acadêmica de excelência, publicações em revistas
reconhecidas internacionalmente e participações em congressos, todos critérios para que a
instituição não corra o risco de perder o patrocínio das agências de pesquisa e ter o nome
figurando na lista das melhores universidades.
Já “general” corresponde à patente mais alta na hierarquia do Exército. O general é o
comandante das forças armadas em tempos de paz. Imaginemos que uma universidade seja
composta por professores de diferentes categorias: professor assistente ou adjunto, professor
colaborador, professor doutor, professor titular117 – este último representando o topo da carreira
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acadêmica docente. Para cada uma dessas categorias, o profissional deve atender a uma série
de requisitos para a progressão. O general é como o professor titular: o topo da carreira militar.
Abaixo da patente de general, dentre outras patentes, temos os soldados, que estariam,
analogicamente, enquadrados como os orientandos, que são pesquisadores no início da carreira
acadêmica. Os soldados seriam como os estagiários que aparecem no frame RELAÇÃO DE
TRABALHO; os aprendizes na arte de pesquisar e que precisam de alguém que os “comande”
e seja responsável pelo setor. Dentro do militarismo, o general seria o comandante; dentro da
universidade, o orientador teria essa função.

4.16. frame PROFISSÃO

Encontramos, nas asserções que destacamos a seguir, o modo com que orientadores são
comparados a outras profissões.
(154) “Bombeiro, apaga todos os incêndios.”
(155) “Um domador”.
(156) “Ghost writer (sic) e secretário do orientando, senão dança junto com ele.”
(157) “Crítico literário. Tecia elogios e apontava falhas na pesquisa, mas sem necessariamente
ditar os rumos que o trabalho deveria seguir ou deveria ter seguido.”
Bombeiros prestam os primeiros socorros a vítimas de acidentes e também combatem
incêndios em meio urbano ou em florestas. Os “incêndios” na pós-graduação seriam muitos:
um experimento que não deu certo, crise de relacionamentos entre colegas, períodos de baixa
ou pouca produção e crises pessoais. Além de atuar apagando “incêndios”, como em (154), esse
orientador também poderia apresentar soluções provisórias para um problema.
O domador é quem amansa e tem domínio sobre algo. Domadores são profissionais que
trabalham com animais e os “domesticam” para apresentações no circo. O orientador
“domador” (155) seria uma pessoa que, no trato com outras, seria autoritário e ditaria ordens
para serem cumpridas e sem contestações. Essa conceptualização colocaria o orientando como
alguém que necessitaria de alguém que os “domestiquem”, dizendo tudo o que precisariam
fazer, sem que pudessem contestar.
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Se algo na dissertação/tese não vai bem, o orientador poderia se transformar no
“ghostwriter” (156) e faria quase tudo ele mesmo para que o pós-graduando pudesse chegar à
banca com o trabalho pronto. A título de uma definição mais precisa:

O ghostwriter trabalha silenciosamente, recebe sua remuneração profissional e depois
desaparece para sempre (daí a designação de fantasma) mantendo inviolável o segredo
de sua participação naquela obra. A propriedade intelectual da obra fica para a pessoa
que o contratou e pagou seus serviços. Ninguém, absolutamente ninguém, fica
sabendo que ela utilizou os serviços de um escritor fantasma. É ela que assina o
trabalho, que recebe os respectivos direitos autorais, que desfruta da fama e da glória
que a obra possa render.118

Há ainda o secretário: o profissional responsável por organizar e participar dos afazeres
básicos e cotidianos de um escritório. Esse profissional atua na área administrativa de uma
empresa119. Pensando na universidade como uma empresa (local de trabalho do secretário), o
orientador “secretário” (156) poderia ser aquele que ajudaria o orientando com a organização
do seu tempo e, possivelmente, criaria uma metodologia de trabalho baseada em calendários,
contendo uma lista do que deveria ser feito na orientação (leituras, resumos e prazos) para
ajudar o aluno. Tudo isso para que o orientando não “dance” junto com ele, ou seja, não tenha
problemas. O verbo “dançar” na acepção figurada se refere a algo que “não se realiza conforme
o esperado ou desejado; um evento desfeito, cancelado (acordo, plano, negócio etc.),
geralmente contra a vontade, causando decepção”.120 O “dançar” na orientação poderia
representar o fracasso do projeto.
O crítico literário é um profissional que geralmente cuida de avaliar obras literárias
através de resenhas para jornais e revistas e também atua escrevendo textos, que se encontram
nos livros (em contracapas e orelhas) para as editoras. Esse profissional não interfere na
produção do livro; tem contato, formalmente, com o material já pronto e, após lê-lo, emite seu
parecer. Normalmente, a profissão é ocupada por profissionais de Letras. Ao contrário de
muitas descrições, esse orientador (157) seria de grande ajuda ao orientando, pois ele avaliaria
o trabalho criticamente e “teceria elogios”, mas “não ditaria os rumos que o trabalho deve
seguir”. O domínio fonte usando profissões, sobretudo esses dois últimos – “ghostwriter” (156)
e “crítico literário” (157) – exige de quem fala um conhecimento dos atributos das profissões,
diferentemente de “bombeiro” e “domador”, que seriam mais conhecidos do senso comum. Isso
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mostra, mais uma vez, que a presença de metáforas no discurso indica a criatividade do falante
em evocar sentidos que não seriam esperados no contexto em questão.

4.17. frames específicos

Alguns domínios fonte extraídos do corpus apontam para palavras e expressões que,
como no caso das profissões, não seriam esperadas ou cujos mapeamentos são muito
específicos. E com isso, houve, por parte do falante, a necessidade de explicá-las em suas
respostas. É o caso dos exemplos que veremos a seguir.
(158) “O professor Pasquali (sic), corrigindo toda pequena virgula.”
(159) “Inverno em São Paulo: aparece só em momento ruim.”
(160) “Indicador de escola pública, acha que o aluno tem que passar de todo jeito.”
(161) “Google: sempre sabe um bom de tudo, ajuda quando pode e "buga" (discute) com
resultados.
(162) “Água, quando a situação pega fogo (no sentido de complicar), evapora.”
(163) “Soro caseiro, só recorremos quando a diarreia aperta.”
(164) “Chá quente em dia de chuva: necessário para nos acalmar.”
(165) “Rapadura: doce, mas nada mole.”

Em (158), o orientador é conceptualizado como o professor Pasquale, uma figura
conhecida pelo seu trabalho de difundir através das redes sociais ou do seu próprio website,
diversas publicações em livros e jornais e programas na TV sobre os usos normativo e descritivo
da língua portuguesa. A explicação do domínio fonte fornece a explicação da metáfora:
“corrigindo toda pequena vírgula”. Esse orientador seria quase como um serviço de revisão,
sem que o orientando precisasse pagar por ele. Entretanto, através da explicação do veículo,
não acreditamos ser possível identificar a avaliação do orientando sobre esse orientador, visto
que a “correção” pode ser encarada como algo que incomoda ou como algo esperado, sendo
assim, positiva.
A asserção (159) caracteriza o orientador a partir de uma estação do ano: o inverno.
Porém, não é qualquer inverno: é o inverno da cidade de São Paulo, o que o torna um domínio
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nitidamente específico, quase que restrito ao conhecimento de quem reside na cidade ou já teve
a experiência de viajar para a cidade durante essa estação do ano. Parece-nos que a experiência
com o orientador é ruim porque, como o “inverno”, ele “só aparece em momento ruim”.
Em (160), a universidade é comparada à escola pública, sobre a qual haveria uma crença
de que o aluno é aprovado mesmo que não demonstre capacidade para seguir para a série
seguinte. É como se o aluno entrasse no mestrado já sabendo que será aprovado para entrar nas
estatísticas (índices de frequência, evasão, retenção e aprovação, por exemplo), como um
número que mostra a capacidade da instituição de recebê-lo e formá-lo.
Em (161), o orientador é conceptualizado a partir do domínio que poderíamos chamar
de eletrônico, pois faz referência ao Google, site a partir do qual se pode realizar pesquisas
online. O “saber um bom de tudo” é porque no Google é possível encontrar respostas para
praticamente qualquer coisa. Podemos inferir que esse orientador teria a resposta para qualquer
pergunta. Entretanto, uma outra característica dele é evocada pelo léxico “buga”, uma gíria
usada em situações em que o computador ou o celular trava. Parece-nos plausível que esse
orientador, que teria resposta pra tudo, poderia falhar ou “bugar” em algum momento já que
máquinas estão sujeitas a falhas. Se o cérebro humano é uma máquina, ele pode falhar.121
Observamos que nesse grupo existem também conceptualizações positivas, como
“água” em (162), que ajuda a apagar o incêndio. A água, aliás, é necessária para o trabalho do
bombeiro nesse caso: o bombeiro usa a água da mesma forma que o orientador usaria sua
experiência e seus conhecimentos para ajudar o orientando a sair de uma situação complicada.
O soro caseiro, em (163), é usado para combater a desidratação nos casos de diarreia – esse
orientador salvaria os orientandos em situações de risco. Mas fica claro que o soro não é uma
medida de prevenção já que atua na cura. Nessa situação, o orientando só recorre ao orientador
quando há problemas, uma situação longe do ideal já que é fundamental haver contato regular
entre orientandos e seus orientadores. Em uma pesquisa com orientadores da UnB feita por
Veiga e Viana (2010), a importância dos encontros é destacada: “é importante que o orientador
tenha um tempo reservado para o atendimento em encontros individuais e coletivos”.
Depois da água, o chá é a bebida mais consumida no mundo. Eles são feitos de folhas
ou flores e cada uma dá à bebida um sabor e aroma especial. Recorremos ao poder de cura dos
chás para tratar as mais variadas doenças: há chás para dor de cabeça, dor no estômago, dor de
garganta e para relaxar e aliviar a tensão. O chá também é consumido como bebida para
acompanhar um bolo ou biscoitos. Em (164), o chá quente serve para acalmar em dias de chuva
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– a chuva é vista como uma situação ruim então o chá viria para “socorrer”. O chá pode ser
usado como remédio natural e que não vicia. Na perspectiva acadêmica, não se fala
propriamente em doenças, mas em situações estressantes. O orientador surgiria como uma
pessoa que acalmaria e daria conforto, que ofereceria um “chá quente”, como na metáfora
conceptual AFETO É CALOR (GRADY, 1997; LAKOFF; JONHSON, 1999), pois nossas
primeiras experiências de afeto advêm de nossas experiências físicas de calor ao sermos
abraçados, por exemplo.
A asserção (165) conceptualiza o orientador como “rapadura”, que é um tipo de doce,
cuja característica é a dureza, que traz dificuldade de mastigação. “Doce”, no sentido
metafórico, diz respeito a uma pessoa gentil, prestativa e meiga. A incongruência de significado
que nos leva à metáfora é o fato de que uma pessoa não é um alimento, mas poderia ser
caracterizada como um, tomando dele características centrais (doçura) e, no caso da rapadura,
a dureza e a ausência de moleza.
Observamos que em (162), (163), (164) e (165), orientadores são conceptualizados
como alimento, água, soro caseiro, chá e rapadura. A metáfora situada orientador é alimento
evoca, de acordo com o domínio fonte escolhido, aspectos específicos desses domínios que são
mapeados para o domínio alvo. Tais aspectos são: a capacidade de apagar incêndio (água);
socorrer em caso de doença (soro caseiro); esquentar o corpo e acalmá-lo quando está frio (chá);
e carinho/dureza (rapadura). Isso evidencia o papel que a cognição online tem na produção de
sentidos.
No próximo capítulo, faremos a discussão dos resultados a partir dos dados gerados por
esta pesquisa.
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS
Acreditamos ser pertinente introduzirmos as seguintes tabelas, que fundamentarão nossa
discussão. A primeira (Quadro 2) identifica, a partir dos frames evocados, os veículos
metafóricos que aparecem na conceptualização de orientadores, bem como sua avaliatividade.
Para uma melhor compreensão, classificamos os veículos metafóricos a partir de sua referência
direta (A), ações (B) e características (C). A referência direta (A) é formada por substantivos e
sintagmas nominais que fazem referência metafórica direta ao orientador. As ações (B) são
formadas quase sempre por verbos e fazem referência a ações típicas do domínio-fonte
orientador. Essas ações poderiam ser vistas como uma metonímia ação pelo agente da ação,
típicas da referência metafórica direta ao orientador. Características (C) são formadas por
adjetivos e locuções adjetivas que fazem referência a características do domínio-fonte
orientador. Na segunda tabela (Quadro 3) mostramos as metáforas situadas encontradas e
classificadas de acordo com sua avaliatividade (positiva ou negativa). Na terceira tabela
(Quadro 4) mostramos os veículos metafóricos sem motivação explicitada.
Quadro 2 – Veículos metafóricos e categoria de frames

FRAMES EVOCADOS

RELAÇÕES INTERPESSOAIS

VEÍCULOS METAFÓRICOS para Orientador
(no. de ocorrências) e (avaliatividade
positiva (+) ou negativa (-))
A. Referência direta
casamento (1) +
marido (1) +
namorado (1) +
namoro (6) +
pretendente (1) +
B. Ações
casar (1) +
A. Referência direta
cão-guia cego (1) desorientador (8) guia (substantivo) (3) +
orientador (8) +

VIAGEM

B. Ações
corre atrás (1) +
desorienta (1) desorientar (1) direciona a jornada (1) +
direcionar (1) +
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estimulando prosseguir (2) +
guia (verbo “guiar”) (4) +
orienta (1) +
orientar (3) +
pegar pela mão (1) +
perseguir (1) +
segui-lo (1) +
sugerindo caminhos possíveis (1) +
viajando (1) C – Características
desorientado (1) A. Referência direta
pai (55) +
mãe (45) +
mãezinha (1) +
paizão (6) +
madrasta (3) tia (2) + e irmão (1) +
irmão mais velho (3) +
sogra (1) família (3) +
filho (1) -

FAMÍLIA

B. Ações
abandona (1) acolhe (1) +
acolherem (1) +
acredita (1) +
ajuda (1) +
bisbilhoteira (1) cobra resultados (1) consolar (1) +
corrige (1) +
dá liberdade (1) +
dar a mão (1) +
dar apoio (1) +
deixa que eu faço isso por você (1) +
deu autonomia suficiente (1) +
fazer muitos elogios (1) +
formação do seu caráter (1) +
incentiva (1) +
incluírem (1) +
não esconde a preferência por um filho (1) nunca dar broncas (1) +
oferecendo sempre palavras de estímulo (1) +
passar a mão na sua cabeça (1) pegar na sua mão (1) / pega pela mão (1) +
poupar (1) +
preocupado (1) +
puxar orelha (1) +
reconhece meus louros (1) +
registra o filho (1) +
sempre elogia (1) +
só reclama (1) some (1) tirar as rodinhas da sua bicicleta (1) +
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C – Características
acolhedor(a) (1) +
ausente (2) carinho (2) +
carinhosa (1) +
compreensivo (1) +
cuidadoso(a) (2) +
disciplinador (1) +
durona (1) nome em um documento (1) super protetora (1) +
A. Referência direta
carrasco (4) ditador (3) Hitler (3) jurado MasterChef (1) Miranda Priestly (1) Mr. Burns (1) Nazaré Tedesco (1) CARRASCO
B. Ações
atropelar (1) colocam o aluno para baixo (1) colocam o aluno para baixo (1) desconta seus problemas nos alunos (1) descontam tudo no aluno (1) humilha os alunos (1) A. Referências direta
(chefe) autoritário (1) (chefe) criterioso (1) chefe (5) dono de uma grande empresa (1) empregador (1) gerente (1) patrão (1) patrão de fábrica (1) senhor de engenho (1) senhor de escravo (1) senhor feudal (1) RELAÇÕES DE TRABALHO
B. Ações do “chefe”
cobra prazos (1) cobra produtividade (1) critica trabalho dos colegas (1) exige uma produtividade (1) faz assédio moral (1) fazer todos procedimentos com perfeição (1) força o aluno a trabalhar além do expediente (1) impôs (1) investe em quantidade em detrimento de qualidade (1) não apoia (1) –
maneja recursos dos projetos (1) +
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se preocupa demais com administração de projetos, finanças e
recursos humanos (1) só aponta defeitos (1) tira proveito do trabalho alheio (1) visão dele é a melhor (1) –
C – Características
exigente (1) A. Referência direta
anjo (6) +
anjo da guarda (2) capeta (1) Deus (1) +
diabo (2) inferno (1) RELIGIÃO
B. Características
atencioso (1) +
educado (1) +
estimulador (1) +
justo (1) +
some (1) A. Referência direta
LUZ

luz (1) +
luz de esperança (1) +
luz no fim do túnel (1) +
A. Referência direta

CONDIÇÃO PSICOLÓGICA

bipolar (1) esquizofrênico (1) narciso (1) psicopata (1) B. Ações
prejudicar pessoas (1) sentir prazer em fazer mal (1) A. Referência direta

INVISIBILIDADE

cidade perdida de Atlântida (1) et (1) fantasma (13) lenda (1) Mestre dos Magos (23) Papai Noel (1) B. Ações
ajuda você a sair da pós-graduação (1) +
aparece (2) aparece de vez em quando (1) aparece nunca (1) -
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aparece quando menos espera (1) aparece uma vez ao ano (1) assombrar (1) assustar (1) dá “armas mágicas” – habilidades criativas e científicas (1) +
desaparece (3) lembrar dos prazos e tarefas (1) nem sempre aparece (1) ninguém nunca viu (1) nunca vai te dar algo diretamente (1) nunca vejo (1) dá respostas enigmáticas (1) some (5) te deixa com a pulga atrás da orelha (1) tem todas as respostas (1) +
A. Referência direta
Cometa Halley (3) / cometa (2) eclipse (1) fumaça (2) sabonete (3) turista (2) B. Ações
FUGACIDADE/EFEMERIDADE
aparece de vez em quando, rapidamente (1) aparece em raros momentos (1) aparece uma vez na vida (2) escorrega (2) passa uma vez a cada década (1) quase nunca aparece (1) raramente acontece (1) vê de longe (1) A. Referência direta

OBJETO

âncora (1) +
balão (1) chiclete (1) lupa (1) +
parado (1) pedra (1) pedra no sapato (2) porta (1) porteira (1) poste (3) prende (1) robô (1) semáforo (1) trator (1) A. Ações
cresce (1) tem ego enorme (1) enxerga os mínimos detalhes (1) +
vai inflando (1) não me permite alcançar longas distâncias (1) prende (1) -
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sai derrubando tudo o que vê (1) A- Referência direta

ANIMAL

andorinha (1) ave migratória (1) bicho (1) burro (1) cão (2) cão de guarda (1) cavalo (1) cobra (1) fêmea de jacaré (2) galinha (1) +
lebre (1) parasita (1) sanguessuga (3) serpente (2) tatu bola (1) vampira (1) B- Ações
cada respiração é calculada (1) +
consome energia (1) cuidando dos pintinhos (1) +
deixa para os outros cuidarem (2) enrola completamente dentro da carapaça (1) finge que nem viu (1) fugiu (1) manter viva (1) +
não dá abertura para que o aluno possa procurar outros
caminhos (1) preocupa com cada passo do orientando (1) +
só põe os ovos (2) sugando (1) A. Referência direta
Concha Mágica do Bob Esponja (1) +
Darth Vader (2) dementador do Harry Potter (1) Freddy Krueger (1) Mestre Jedi (1) +
Mestre Yoda (1) +
Professor Hubert J. Farnsworth (1) Severo Snape (1) -

PERSONAGEM DE FICÇÃO

B. Ações
corrigia cada vírgula (1) +
de mal com a vida e desconta isso nos alunos (1) habita os pesadelos do aluno (1) não me deixou fazer nada sozinho (1) não poupam vocabulário para destroçar cada mínima coisa que
esteja fora do seu devido lugar (1) nunca elogiava (1) pegar todos os erros dos alunos (1) perseguir o aluno (1) -
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queria saber de tudo que fazia (1) sempre tem uma dica que ajuda na hora do aperto (1) +
vigia cada passo (1) –
C. Características
amargurado (1) rancoroso (1) vilões (1) assustador (1) perseguição (1) perseguidor incansável (1) A. Referência direta
bruxa (1) Cavalo de Tróia (1) FIGURA MITOLÓGICA

B. Características
presente do destino (1) sem empatia alguma (1) verdadeira maldição do inferno (1) A. Referência direta
general (1) Lula (1) milícia (1) político em época de eleição (1) rei (1) -

POLÍTICA

B. Ações
ameaça teu futuro (1) manter o poder e controle (1) não cumpre (1) não sei de nada (1) promete (1) A. Referência direta
bombeiro (2) +
crítico literário (1) +
domador (1) ghostwriter (1) +
secretário (1) +

PROFISSÃO

B. Ações
apaga incêndios (1) +
apontava falhas (1) +
sem ditar os rumos que o trabalho deveria seguir ou deveria ter
seguido (1) +
tecia elogios (1) +
A. Referência direta

FRAMES ESPECÍFICOS

água (1) chá quente em dia de chuva (1) -
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indicador de escola pública (1) inverno em São Paulo (1) professor Pasquali (1) +
rapadura (2) +
soro caseiro (1) +
B. Ações
acalmar (1) +
aparece só em momento ruim (1) corrigindo toda pequena vírgula (1) +
evapora (1) C. Características
doce (1) +
mole (1) +

Quadro 3 – Metáforas situadas e avaliatividade

Orientador é namorado
Orientador é marido
Orientador é guia
Orientador é pai
Orientador é mãe
Orientador é irmão
Orientador é irmão mais velho
Orientador é Deus
Orientador é anjo
Orientador é família
Orientador é luz
Orientador é luz de esperança
Orientador é luz no fim do túnel
Orientador é âncora
Orientador é mãezinha
Orientador é soro caseiro
Orientador é carrasco
Orientador é patrão
Orientador é chefe
Orientador é senhor feudal
Orientador é senhor de engenho
Orientador é senhor de escravos
Orientador é patrão de fábrica
Orientador é gerente
Orientador é dono de uma grande empresa
Orientador é inferno
Orientador é capeta
Orientador é pessoa bipolar
Orientador é pessoa esquizofrênica
Orientador é psicopata

POSITIVAS
Orientador é Mestre Yoda
Orientador é Mestre Jedi
Orientador é concha mágica
Orientador é bombeiro
Orientador é ghostwriter
Orientador é secretário
Orientador é crítico literário
Orientador é doce
Orientador é rapadura
Orientador é chá quente
Orientador é galinha que cuida dos filhotes
Orientador é o tio do Jackie Chan
Orientador é Professor Pasquale
Orientador é lupa
Orientador é Google
NEGATIVAS
Orientador é eclipse
Orientador é turista
Orientador é sabonete
Orientador é pedra
Orientador é pedra no sapato
Orientador é chiclete
Orientador é porta
Orientador é porteira
Orientador é semáforo
Orientador é poste
Orientador é trator
Orientador é balão
Orientador é robô
Orientador é cão de guarda
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Orientador é Mestre dos Magos
Orientador é fantasma
Orientador é lenda
Orientador é et
Orientador é a cidade perdida de Atlântida
Orientador é Papai Noel
Orientador é cometa
Orientador é Cometa Halley
Orientador é fumaça
Orientador é tatu bola
Orientador é ave migratória
Orientador é fêmea de jacaré
Orientador é Hitler
Orientador é Miranda Priestly
Orientador é jurado MasterChef
Orientador é Freddy Krueger
Orientador é bruxa
Orientador é Lula
Orientador é rei
Orientador é ditador
Orientador é domador
Orientador é sogra
Orientador é madrasta dos contos da Disney
Orientador é indicador de escola pública
Orientador é filho

Orientador é serpente
Orientador é cobra
Orientador é sanguessuga
Orientador é parasita
Orientador é vampiro
Orientador é burro empacado
Orientador é cavalo
Orientador é bicho
Orientador é cão
Orientador é lebre
Orientador é andorinha
Orientador é dementador do Harry Potter
Orientador é Nazaré Tedesco
Orientador é Darth Vader
Orientador é Professor Hubert J. Farnsworth
Orientador é Severo Snape
Orientador é Cavalo de Tróia
Orientador é político em época de eleição
Orientador é general
Orientador é milícia
Orientador é tia bisbilhoteira
Orientador é madrasta
Orientador é inverno em São Paulo
Orientador é Hiena Hardy
Orientador é água

Quadro 4 – Veículos metafóricos sem motivação explicitada

VEÍCULOS METAFÓRICOS SEM MOTIVAÇÃO EXPLICITADA
pessoa ausente
Miranda Priestly
vampiro energético
ditador
capeta
diabo
pessoa bipolar
inferno
luz no caminho
porta
cão
Mestre Jedi
robô
serpente
Cão de guarda
doce
Nazaré Tedesco
mãezinha
irmão
irmão mais velho
luz de esperança
domador
Professor Hubert J. concha mágica do Bob
Farnsworth
Esponja
carrasco
tio do Jackie Chan
Dementador do Harry Mr. Burns
Potter
Hiena Hardy
madrasta
madrasta dos contos da Jurado MasterChef
Disney
narciso
luz de esperança no fim
do túnel
cobra
vampiro
Hitler
senhor feudal
rei
general
cavalo
esquizofrênico
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A partir da análise dos dados empreendida na seção anterior, discutiremos, neste
capítulo, os resultados encontrados para cada categoria de frame (relações interpessoais,
viagem, família, carrasco, relação de trabalho, religião, luz, condição psicológica,
invisibilidade, fugacidade/efemeridade, objeto, animal, personagem de ficção, figura
mitológica, política, profissão e frames específicos).
O frame RELAÇÕES INTERPESSOAIS foi caracterizado pela comparação entre o
orientador e namorado ou marido, que surgiu em textos retirados do corpus 1. Embora não
tenha sido claramente explicitada, a metáfora situada orientador é o namorado/marido é
inferida dentro do contexto ampliado em que a metáfora situada escolher orientador é escolher
namorado/marido trata do processo de escolha do orientador.
A metáfora situada orientador é guia é evidenciada pela presença do verbo “guiar”, que
tem como sinônimos “orientar” ou “direcionar”, está claramente associada à condição de
existência de um “caminho e ser percorrido”, uma “trilha”, uma jornada” ou “trajetória”.
Quando o orientando fala “guia numa trilha”, “guiam o aluno”, “sugerindo caminhos possíveis”
e “estimulando a prosseguir”, ele evoca a metáfora conceptual mais abrangente, ESCREVER
UM TRABALHO ACADÊMICO É UMA VIAGEM/JORNADA, cujas especificações seriam:
ESCREVER UM ARTIGO É UMA VIAGEM/JORNADA, ESCREVER UM LIVRO É UMA
VIAGEM/JORNADA, ESCREVER UM PROJETO É UMA VIAGEM/JORNADA e
ESCREVER UM TCC É UMA VIAGEM/JORNADA.
O oposto de “orientar” (“desorientar”) aparece como caracterização do que não seria
esperado pelo frame viagem, evocado na figura do “guia”. Um “desorientador é aquele que
“não direciona”, “não guia” e deixa o orientando “perdido”. Essa quebra de expectativa do
frame aparece conceptualizada em dez momentos e, em alguns, o veículo metafórico é seguido
de uma explicação: (“Desorientador. Nunca aparece e quando aparece, não ajuda em nada” e
“desorientador. Saía das reuniões mais perdida ...”) e, em outras, apenas com o substantivo
“desorientador”. Acreditamos que casos como esse, em que o veículo metafórico não é
explicado, se justifiquem por se tratarem de um contexto com participantes restritos a uma dada
comunidade discursiva (universidade) e pelo fato de que a caracterização como “desorientador”
tenha um efeito de humor.
O frame FAMÍLIA evoca os papéis dentro da família e os atributos que os membros
possuem. Chama-nos a atenção o fato de o que é explicitado, são os atributos positivos de um
bom pai/mãe/irmão (“incluírem”, “compreensivo”, “acolhe”, “oferecendo sempre palavras de
estímulo”, “consolar”, “pegar na sua mão”, “fazer muitos elogios”, “compreensivo”,
“reconhece meus louros”, “sempre elogia”, “incentiva”, entre outros).
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A alta ocorrência de conceptualizações em que a metáfora situada orientador é pai e
orientador é mãe e seus desdobramentos orientador é paizão e orientador é mãezinha (um total
de 106) parece revelar que a família é lugar do aconchego, do incentivo, de reconhecimento, do
consolo e do apoio. O sentido de “orientador paizão”, “orientador pai” e “orientador mãe” é
marcado linguisticamente por escolhas lexicais como “proteção”, “apoio”, “cuidar”, “consolar”
e “acolher”, ou seja, atributos de um bom pai/mãe.
Recordando Lakoff (2006), o frame PAI EDUCADOR/FORMADOR aparece mapeado
em veículos que evocam um pai que “dá apoio”, “puxa a orelha”, “ é carinhoso e disciplinador”,
“dá liberdade”, “cobra resultados”, “é compreensivo”, “ensina com amor”, “que quer ver você
crescer”, “incentiva” e “acredita em você”.
Observamos que os atributos negativos evocados dizem respeito a um mau pai/mãe/tia:
“ausente”, “some”, “abandono”, “bisbilhoteira”, “nome em um documento”, “só paga pensão”,
“não esconde a preferência por um filho”, “passar a mão na cabeça” (o mesmo que fazer vista
grossa) e “durona”. A “madrasta dos contos da Disney” e sogra aparecem e completam a lista
dos veículos metafóricos que avaliam o orientador de forma negativa.
Existe uma articulação de frames diversos ao se explicar atributos do frame FAMÍLIA.
Um exemplo dessa articulação provém do frame VIAGEM, recrutado nas expressões
“estimulando a prosseguir” e “sugerir caminhos”.
Em relação ao frame CARRASCO, em cinco ocasiões foi feita referência direta ao
léxico “carrasco” e, em outras duas, os personagens de ficção Nazaré Tedesco, da novela
Senhora do Destino da Rede Globo de Televisão, e Mr. Burns, da animação Os Simpsons,
apareceram como metonímia de carrasco. O meme Nazaré, a Orientadora, foi acrescentado
como forma de complementar a análise a partir da personagem Nazaré. Nos memes, foi possível
identificar que aspectos de humor e ironia são recrutados para a metáfora, já que Nazaré aparece
rindo nas imagens, como se estivesse “debochando” dos seus orientandos ao lembrá-los de que
eles têm prazos a cumprir ou artigos para escrever, portanto, não têm tempo para comemorações
ou para “assistir a séries no Netflix”. Além disso, Nazaré ironiza alunos que acham que ficarão
ricos fazendo mestrado e/ou doutorado.
Hitler também aparece como metonímia de carrasco, entretanto, ressaltamos que
aspectos do domínio fonte associados a Hitler devem ser considerados à luz do que Lakoff e
Johnson (1980 [2002]) chamam “highlighting and hiding” (realçar e encobrir), características
do mapeamento metafórico que realçam ou encobrem características do domínio fonte da
metáfora de acordo com o viés argumentativo que se deseja conferir a um texto. No caso de
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Hitler, o fato de ele ser assassino não é o eixo central da argumentação. A metáfora realça os
aspectos tirânico e autoritário pelos quais Hitler também é conhecido.
A figura do carrasco, como visto, associada ao professor universitário também estende
seu domínio para caracterizar o orientador. As metáforas encontradas no corpus fazem a
associação do carrasco não enquanto “assassino executor”, mas como uma pessoa desumana
porque “coloca o aluno pra baixo”, “desconta seus problemas no aluno” “faz o aluno se sentir
inferior” e “humilha o aluno”. Em outras palavras, uma pessoa que busca disciplinar, impor
regras e condutas, punir a indisciplina de forma enérgica, tirânica e rude, sendo um algoz de
quem está no seu caminho, um déspota nas suas relações. Com esses atributos, nos
questionamos até que ponto as atitudes do orientador carrasco não poderiam ser consideradas,
hoje em dia, assédio moral.
Existe uma interface entre os frames RELAÇÃO DE TRABALHO e o frame
CARRASCO. Algumas explicações do veículo metafórico que apareceram nas asserções do
frame CARRASCO são, na realidade, associadas à figura do chefe / patrão (“força os
orientandos a executar tarefas pessoais”, “força os orientandos a trabalhar além do expediente”
e “tira proveito do trabalho alheio”), considerados atributos de um mau chefe/patrão.
O frame RELAÇÃO DE TRABALHO foi marcado lexicalmente por palavras como
“patrão”, “chefe”, empregador” e “gerente”, que pertencem ao MCI “trabalho”. As
conceptualizações do frame RELAÇÃO DE TRABALHO são todas negativas, evidenciando
que as pessoas vêem a hierarquia nas relações de trabalho (chefe/patrão X empregado) como
sendo ruim. A negatividade está presente em expressões como “cobra produtividade e prazos”,
“extremamente exigente”, “não apoia”, “só aponta defeitos”, “(chefe) durão” e “chefe
autoritário”.
Uma outra questão que emerge a partir da incidência desse frame é o quanto o ato de
conceptualizar o orientador como chefe não estaria relacionado a uma falta de experiência ou à
imaturidade dos orientandos em relações hierárquicas e que estão fora do círculo protetor da
família. Isso poderia se justificar, mais uma vez, pela presença marcante do frame FAMÍLIA
nas conceptualizações (positivas, em sua maioria) identificadas no corpus.
O frame RELIGIÃO reflete a dicotomia bom/ruim, presente nos veículos “Deus”,
“capeta”, “anjo”, “diabo” e “inferno”. O sentido da metáfora situada orientador é Deus se
ancora no poder que Ele possui de “agir” para que as coisas dêem certo, como uma força
sobrenatural que atua na vida das pessoas que acreditam no Seu poder divino e na Sua proteção.
Da mesma forma, a metáfora situada orientador é anjo evoca o sentido de proteção, já que o
anjo seria um ente bondoso e protetor. A Deus e a anjo se opõem o “diabo” e o “capeta”, como
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encarnações do mal (crueldade), que parecem estar ali para atrapalhar e não proteger. A
expectativa que o frame RELIGIÃO gera não é de milagre, mas sim de proteção, da mesma
forma que o frame FAMÍLIA, pois a família é o lugar da proteção e do acolhimento.
Um dos postulados centrais da Linguística Cognitiva diz respeito à cognição
corporificada, isto é, as experiências sensório motoras como base da conceptualização de muitas
metáforas. Por exemplo, temos a experiência com luz e escuridão. A escuridão assusta; dificulta
a visão, sendo, portanto, um aspecto negativo. A luz permite enxergar, é um aspecto positivo
dessa. BOM É CLARIDADE é metáfora conceptual subjacente às metáforas situadas
encontradas no corpus: orientador é luz, orientador é luz de esperança e orientador é luz no
fim do túnel. Essas metáforas situadas acionam o frame LUZ, que mapeia somente luz. A luz,
como metáfora, é associada à vida, ao divino, ao conhecimento, à verdade, conforme Lakoff e
Johnson (1980 [2002]), Lima (2012) e Puente (2014).
Retomando Kövecses (2010), domínios fonte de saúde e doença aparecem comumente
em expressões metafóricas. Observamos que, nesta pesquisa, os domínios fonte de doença são
marcados por serem condições psicológicas, como “esquizofrênico”, “bipolar”, “psicopata” e
“narciso” para caracterizarem orientadores que não se preocupam com o outro, “sentem prazer
em fazer mal” e “prejudicam as pessoas”.
Nos frames FUGACIDADE/EFEMERIDADE e INVISIBILIDADE, a negatividade do
orientador se deu pelo aspecto de ele não estar presente/acessível/disponível como o pai ou a
mãe, que estão incondicionalmente. No primeiro, os veículos metafóricos transmitem a ideia
de que o orientador é caracterizado pela presença inconstante e passageira (“fumaça”, “turista”,
“cometa (Halley), “eclipse” e “sabonete”) e é marcada por expressões como “raramente
acontece”, “aparece uma vez na vida”, “vê de longe”, “aparece de vez em quando, rapidamente”
e

“escorrega”.

No

segundo,

palavras

que

denotam

o

sentido

de

ausência/inacessibilidade/indisponibilidade, tais como “desaparece”, “some”, “quase nunca
aparece”, “ninguém nunca viu”, “aparece de vez em quando”, “aparece uma vez ao ano”,
“nunca vejo” e “nem sempre aparece” são veículos metafóricos associados às metáforas
situadas orientador é lenda, orientador é et, orientador é Papai Noel, orientador é cidade
perdida de Atlântida, e orientador é Mestre dos Magos, sendo essa última, a metáfora situada
que mais aparece relacionada ao frame INVISIBILIDADE, com 23 ocorrências. O Mestre dos
Magos tem como característica mais saliente o fato de aparecer, deixar “um enigma”, “te deixa
com uma pulga atrás da orelha” para em seguida desaparecer sem deixar rastro. Orientador é
fantasma também é uma metáfora situada frequente, com treze ocorrências. Entretanto, o
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fantasma que assusta quando aparece não é a característica realçada no mapeamento, mas sim
o fato de ele aparecer e desaparecer e tornar-se inacessível/indisponível.
Frame OBJETO possui elementos que dão o sentido de obstáculos que impedem a
caminhada ou o movimento, forçando a inércia, a paralisação. Veículos metafóricos como
“semáforo”, “pedra (no caminho)”, “poste” e “porta”, todos negativos, representam as forças
que impedem o movimento (“não me permite alcançar longas distâncias” e “prende”). Isso nos
remete à dinâmica de forças122 (TALMY, 2000), um esquema imagético que tem como base
aspectos da experiência humana em que o sujeito vivenciou restrição de movimentos, como
retratado no poema de Carlos Drummond de Andrade “no meio do caminho”123, em que a pedra
é a metáfora para as inquietações que afligem o homem e que o impedem de “seguir seu
caminho”.

No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.

Outros objetos deste frame remetem a diferentes conceptualizações, de acordo com suas
características. “Robô”, “trator” e “balão” são mapeados negativamente. A expressão “sai
derrubando tudo que vê” diz respeito à forma de tratamento indelicado dispensado ao outro; já
“ego enorme”, “cresce” e “inflando” dizem respeito a pessoas que só vêem suas necessidades
e desejos, ignorando as do outro; por fim, “robô”, que é uma máquina, e como condição de
máquina não é dotado de sentimentos. As expressões mencionadas evocam aspectos
comportamentais não-esperados nas relações humanas e, por isso, contribuem para uma
conceptualização negativa do orientador. Destacamos que a “lupa”, que ajuda a “enxergar os
mínimos detalhes”, e “âncora”, que “prende o orientando no porto”, são os dois únicos objetos
com avaliatividade positiva.
No discurso dos orientandos que responderam ao formulário online (corpus 2),
observamos uma grande incidência da metáfora conceptual SER HUMANO É ANIMAL,
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Segundo Talmy (2000, p. 414), a dinâmica de forças é uma categoria semântica que diz respeito ao modo como as entidades interagem com
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antagonista.
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subjacente a metáforas situadas, frutos da cognição online, de acordo com o objeto evocado
como veículo da expressão linguística metafórica (orientador é serpente, orientador é burro
empacado, orientador é lebre, orientador é sanguessuga, orientador é cobra, orientador é
parasita, orientador é fêmea de jacaré, orientador é galinha cuidando dos pintinhos,
orientador é cavalo e orientador é bicho). Acreditamos que algumas dessas metáforas, embora
deliberadamente escolhidas, não sejam metáforas novas, uma vez que nos referirmos a alguém
como “cavalo” ou como “vampiro” convoca expressões compartilhadas pela comunidade
linguística e, sendo assim, tratam-se de metáforas convencionalizadas. Porém, existem também
aquelas expressões não necessariamente criativas, tais como “tatu bola” e “ave migratória” que,
embora não frequentes no discurso, causam pouco estranhamento, pois em um contexto
discursivo, são compreendidas por quem as lê. Tanto tatu-bola (que se enrola e some) quanto
ave migratória (que vai de um lugar ao outro) mapeiam uma característica do orientador que é
a inacessibilidade.
“Galinha cuidando dos pintinhos” é a única conceptualização positiva no frame
ANIMAL que mapeia os atributos de mãe: “cuidar” e “se preocupa com cada passo”. O
acionamento desses atributos mostra a força do frame família, pois a galinha seria como a mãe
que cuida dos filhos e se preocupa com o que eles fazem. Interessante observar que, em língua
portuguesa, o comportamento de galinha atribuído à mulher não é positivo. Retomando
Cavalcanti e Pelosi (2016), as metáforas de animais em que “galinha” é veículo se referem à
promiscuidade feminina. Nesta pesquisa, acreditamos que a explicação dada “cuidando dos
pintinhos” foi fundamental para diferenciá-la do que seria entendido como “galinha”, associada
à mulher no senso comum.
No frame PERSONAGEM DE FICÇÃO, os domínios-fonte exigem conhecimento
específico, em razão de se tratarem de figuras que seriam conhecidas por um determinado
grupo. A partir dos dados do corpus 2, observamos que “Darth Vader” e “Mestre Yoda” foram
os únicos em que as respostas forneceram explicações: “não me deixou fazer nada sozinho”,
“queria saber de tudo que fazia e corrigia cada vírgula”, “nunca elogiava”, “tudo que fazia era
sempre ruim” e “sempre tem uma dica que ajuda na hora do aperto”. Foram cinco os veículos
metafóricos que não foram acompanhados de explicações: “Mestre Jedi”, “concha mágica do
Bob Esponja”, “dementador de Harry Potter”, “Hiena Hardy” e “Professor Hubert J.
Farnsworth”. Para tentarmos entender as características tanto positivas quanto negativas
mapeadas pelo veículo, precisamos recorrer às características de cada um desses personagens e
buscar, a partir deles, construir um possível quadro de como se daria a conceptualização do
orientador.
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Consideramos que o fato de as respostas evocarem personagens de desenhos animados
e filmes como veículos metafóricos aponta para a criatividade no uso da língua, além de mostrar
a importância da cultura popular como fonte inesgotável e produtiva na formação de metáforas
criativas.
No frame POLÍTICA os veículos mapeados foram três: “Lula”, “político em época de
eleição” e “milícia”. Caracterizar “Lula” como alguém que “não sabe de nada” pode demonstrar
uma certa perspectiva ideológica para a escolha do veículo. O “político em época de eleição”
aponta para uma avaliatividade negativa, ou seja, o político é visto como alguém que aparece
para fazer promessas e, depois de eleito, esquece do eleitor. Na metáfora situada orientador é
milícia, embora o veículo metafórico faça referência a um grupo de pessoas, o orientador é
personificado como alguém que ameaça para manter o controle, ou seja, é avaliado
negativamente. Os veículos sem motivação explicitada neste frame foram “general” e “rei”, que
também recrutam características negativas relacionadas a poder, força e comando, sendo que
“general” é item lexical do campo semântico “exército”, e “rei” do campo semântico
“monarquia”. Sabemos que os mapeamentos feitos na análise de dados para veículos que não
estão acompanhados de explicação oferecem apenas uma possível interpretação acerca de sua
natureza, não sendo possível fazer muitas generalizações por conta da pouca quantidade de
exemplos.
Notamos que o frame PROFISSÃO possui conceptualizações em sua maioria positivas.
Destacamos os veículos metafóricos “bombeiro”, “ghostwriter”, “secretário” e “crítico
literário”. Em comum, poderíamos pensar que cada um desses profissionais age ajudando as
pessoas quando ocorre um problema, podendo auxiliar na sua solução, como o bombeiro e o
secretário. O crítico literário seria o profissional que menos interferência teria no resultado do
trabalho final, conforme a explicação do veículo sugere “apontava falhas na pesquisa sem
necessariamente ditar os rumos que o trabalho deveria seguir ou deveria ser seguido”. O
“domador” aparece como alguém que aparece para garantir que nada saia do controle, e,
acreditamos que esse aspecto controlador possa ser visto como negativo por parte dos
orientandos.
Frames específicos contêm mapeamentos que dependem de explicação para serem
compreendidos. Dentre eles, quatro se referem a alimentos sólidos/líquidos (“água”, “soro
caseiro”, “chá quente” e “rapadura”) sendo que um deles, “água”, salienta uma característica
que se assemelha ao frame FUGACIDADE/EFEMERIDADE, que é “sumir”; a água ao
evaporar, some ou desaparece. Nota-se que as explicações do veículo são fundamentais para se
entender a metáfora, como foi no caso de “água”.
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Dentro dos frames específicos, verificamos a presença de conceptualizações criativas,
evocando características dos veículos que levam a um efeito de humor, como “google” (“sabe
um bom de tudo” e “buga”), “inverno em São Paulo” – sendo que este último é uma condição
só conhecida (“aparece só em momento ruim”) por quem mora ou já esteve na cidade de São
Paulo – e “professor Pasquali” (“corrigindo toda pequena vírgula”).
Nesta pesquisa, conforme já apontamos, encontram-se veículos que não são seguidos de
explicação: “Mestre Jedi”, “fantasma”, “cobra”, “diabo”, “anjo”, “bombeiro”, “fumaça”, “rei”,
“ditador”, “robô”, etc. Portanto, supõem um compartilhamento sociocognitivo de frames de
quem faz o mapeamento. Já que fazem parte do senso comum, explicá-los se torna redundante.
Entretanto, a ausência da explicação resulta em um mapeamento dependente de uma inferência
do pesquisador. Sendo assim, como abordaremos no Capítulo 6, Considerações Finais, a
realização de uma outra pesquisa, através de protocolo verbal, que explore esses veículos e suas
explicações, nos parece interessante e promissora.
Por outro lado, as explicações não só esclarecem como causam efeito de humor pelo
conteúdo inesperado e criativo, o que implica um ethos (“a construção da imagem do sujeito
falante” conforme Charaudeau, 2010, p. 63) positivo, como é o caso da “Água, quando a
situação pega fogo (no sentido de complicar), evapora.”, “O mestre dos magos, só aparece de
vez em quando, com respostas enigmáticas, e some quando você mais precisa”, “Cometa
Halley, passa uma vez a cada década (sic), quem não viu, não vê nunca mais.”, “Sabonete.
Quando você acha que conseguiu atenção, ele escorrega da sua mão” e “Parasita: só te consome
energia.”, etc.)
De um modo geral, o grande número de avaliações negativas (oitenta, contra trinta e
duas positivas) parece indicar um choque de expectativas: do orientador espera-se um replicante
da figura do(a) pai/mãe, mas a realidade parece impor uma quebra dessa expectativa,
promovendo o enquadramento de “carrasco”, “fantasma” ou “patrão tirano”. Em outras
palavras, as conceptualizações negativas poderiam ser resultado de um retrato oposto do que se
espera do orientador (pai/mãe), como vimos nas conceptualizações provenientes dos frames
CARRASCO, FANTASMA e TRABALHO, em oposição ao frame FAMÍLIA, cujas
conceptualizações positivas evocam o sentido de aconchego e proteção advindos das figuras do
pai e da mãe.
A possibilidade de que a expressão marcadora de símile “é que nem....” atraia avaliação
negativa foi também levantada a partir de uma comunicação oral com a professora da UFSJ,
Miriam Vieira. Entretanto, precisaríamos fazer um estudo mais detalhado com foco na
avaliatividade dessa expressão e contrastá-la com a expressão “é como ...” (que também
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evocaria símiles metafóricas), para termos maior clareza sobre sua condição de perspectivar
avaliatividade negativa.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, buscamos verificar como a relação orientando-orientador é
conceptualizada metaforicamente. Para isso, procuramos identificar as expressões linguísticometafóricas e metáforas situadas, além de identificar as metáforas conceptuais e frames
subjacentes a tais expressões e metáforas situadas. Por fim, propomos um frame de caráter mais
genérico que reflita as conceptualizações da relação entre orientando e orientador.
Encontramos

evidências

concretas

de

que

orientador

é

conceptualizado

metaforicamente a partir de expressões linguísticas metafóricas encontradas no discurso de
orientandos sobre orientadores e que essas expressões são ancoradas na linguagem em uso por
frames online (de natureza episódica) e por frames offline (de natureza estável), de acordo com
Vereza (2013). Ressaltamos que, embora metáforas conceptuais possam licenciar metáforas
linguísticas (como no caso de PROFESSOR É GUIA, subjacente à metáfora situada orientador
é guia e ESCREVER UM TRABALHO ACADÊMICO É UMA VIAGEM/JORNADA, a partir
da qual se insere a metáfora situada fazer mestrado/doutorado é uma viagem, em que o
orientando percorre uma “trilha”/”caminho” ou “guiado” por seu orientador) nem sempre foi
possível identificá-las no corpus deste estudo.
Com base nos resultados deste estudo, observamos que diversos frames são acionados
como parte da construção do sentido metafórico e que contribuem para a argumentatividade,
sobretudo, em nichos metafóricos e metáforas situadas, devido ao caráter deliberado da escolha
e à transferência de características específicas do domínio fonte para o domínio alvo, no que
Lakoff e Johnson (1980 [2002]) descreveram como highlight and hide (“destacar” e
“encobrir”).
O frame FAMÍLIA e o frame INVISIBILIDADE apareceram como os mais
frequentemente acionados a partir de veículos como “pai” e “mãe” (para o frame FAMÍLIA), e
“Mestre dos Magos” e “fantasma” (para o frame INVISIBILIDADE).
Como contribuição teórica, o presente estudo, além de promover o campo de pesquisa
da Linguística Cognitiva em torno da metáfora no discurso, demonstra a natureza avaliativa da
metáfora, um aspecto da metáfora ainda pouco explorado em pesquisas e que mereceria um
olhar investigativo mais aprofundado.
Em termos de contribuições metodológicas, mencionamos o uso da expressão “é que
nem...” como “gatilho” para a produção de metáforas por ser de caráter mais informal do que
“é como...”, podendo contribuir para que os sujeitos da pesquisa online (corpus 2) tenham se
sentido mais à vontade para dar suas respostas. A partir dos resultados obtidos, observamos
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uma nítida predominância de expressões metafóricas negativas na conceptualização de
orientadores o que nos leva a pensar no potencial desta expressão para propiciar metáforas com
avaliatividade negativa.
No campo da educação, esta pesquisa pode contribuir para a compreensão da delicada
relação entre orientandos e orientadores, já que trata da visão tanto do senso comum quanto de
sujeitos que, ou passaram pela experiência de orientação, ou a vivenciam no momento e aqueles
que almejam seguir seus estudos, seja no mestrado, seja no doutorado. Acreditamos que a
relação orientando-orientador seja fundamental para a qualidade do produto final da orientação,
que é a dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Acrescentamos a isso a frequência do
frame FAMÍLIA, sobretudo na figura do pai e da mãe, o que coloca a família como balizadora
das expectativas em torno da relação orientando–orientador.
No que diz respeito às limitações de pesquisa, poderíamos ter solicitado aos
participantes que informassem o seu gênero para que pudéssemos separar as metáforas como
produzidas pelo gênero masculino e pelo gênero feminino. Assim, poderíamos observar se
haveria diferença significativa na escolha dos frames evocados e na avaliação entre ambos.
Uma outra questão está relacionada ao fato de que algumas respostas produziram
veículos metafóricos sem que estes estivessem acompanhados de uma explicação, fazendo com
que o pesquisador buscasse os mapeamentos a partir dos significados dicionarizados dos
veículos. Dessa forma, acrescentar após as sentenças “Há orientadores de todos os tipos. Tem
orientador que é que nem ...” e “Há orientadores de todos os tipos. O meu foi/é que nem ...”
uma solicitação para que os sujeitos justificassem suas respostas.
Uma outra forma de resolver a questão levantada no parágrafo anterior é realizar um
estudo utilizando a técnica de protocolo verbal, em que colocaríamos os veículos metafóricos
em forma de símiles e pediríamos para que um grupo de alunos de pós-graduação de diferentes
áreas discutissem o que eles entendem da asserção. Assim, o pesquisador, a partir da gravação
dos dados, poderia observar as explicações dadas para cada símile, tendo acesso assim, a
possíveis explicações para os veículos metafóricos selecionados.
Um estudo transcultural, comparando, por exemplo, as conceptualizações em língua
inglesa com os achados desta pesquisa em língua portuguesa poderia ser realizado com o
objetivo de investigar os aspectos culturais que permeiam o uso de metáforas e seus respectivos
frames nas culturas inglesa/americana e a brasileira.
Embora não tenha sido nossa pergunta de pesquisa, os resultados obtidos revelaram a
existência de discrepâncias sobre o que o senso comum pensa a respeito de orientadores e o que
orientandos pensam do seu orientador. Isto posto, seria interessante compreender de que
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maneira o senso comum vai de encontro à experiência ou ao encontro desta. Desta forma,
teríamos dois grupos distintos para análise: um grupo, em que o senso comum retrata uma
expectativa negativa a respeito do orientador, em contraste com a experiência positiva que o
participante teve/tem com seu orientador. Alguns exemplos são: “o diabo na terra” (expectativa
negativa) – “um grande pai” (experiência positiva); “andorinha: uma só não faz verão” – “chá
quente em dia de chuva: necessário para nos acalmar”; “anjo da guarda” – “demônio”; “o
capeta” – “um verdadeiro anjo”; “mestre dos magos” – “um guia numa trilha”; “fumaça, só se
vê de longe” – “bombeiro, apaga todos os incêndios”; “mestre dos magos, quando você tá mais
na dúvida, ele some” – “uma mãe maravilhosa e motivadora”; “general” – “paizão”; ”patrão”
– “um paizão”; e “ave migratória: vive viajando de um canto pro outro” – “uma mãe super
protetora”. Um segundo grupo, em que o senso comum retrata uma expectativa positiva a
respeito do orientador, em divergência com a experiência negativa que o sujeito teve/tem com
seu orientador, como em: “Uma mãe bondosa” – “uma bruxa sem empatia alguma”; “mãe/pai”
– “chefe”; “anjo da guarda” – “demônio”; “mãe/pai” – “chefe”; “um pai” – “carrasco”; “mãe”
– “um fantasma”; “um pai” – “um sanguessuga”.
Conforme já assinalado, esta pesquisa nos mostra que recorremos a diversos frames para
caracterizar a figura do orientador e que estes frames constituem a base através da qual
metáforas situadas emergem na comunicação, podendo ou não estarem ancoradas por metáforas
conceptuais. Desta forma, entendemos que a Linguística Cognitiva é um importante campo de
pesquisa em torno do qual a metáfora, enquanto um dos principais objetos de estudo, atua como
unidade de análise para se alcançar o entendimento do porquê certas escolhas são feitas pelos
falantes nos diferentes contextos comunicativos.
Por fim, esperamos que o presente estudo, mesmo que modestamente, traga subsídios
para a reflexão, tanto da perspectiva educacional quanto da linguística, a respeito da relação
orientando-orientador, promovendo, através do entendimento mais aprofundado, a
possibilidade de uma relação de troca mais harmoniosa possível, que possa gerar frutos tanto
acadêmicos quanto afetivos.
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ANEXO A – Formulário online

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa que tem como
objetivo avaliar a relação entre orientandos e orientadores, sob uma perspectiva linguística. Sua
participação consiste em completar uma das sentenças ou ambas, se preferir, sobre como
orientadores são avaliados no meio acadêmico. Sua participação possibilitará melhor
compreender a temática analisada. O anonimato será garantido nessa pesquisa. Os resultados
serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos. Desde já agradeço muito sua
participação.

CURSO:

Complete uma das sentenças ou ambas, se preferir

1. HÁ ORIENTADORES DE TODOS OS TIPOS. TEM ORIENTADOR QUE É QUE
NEM...

2. HÁ ORIENTADORES DE TODOS OS TIPOS. O MEU FOI/É QUE NEM...
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ANEXO B – Respostas dos formulários online
Quadro 5 – Respostas dos formulários online
PARTIC.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

ORIENTADOR É QUE NEM...
Um sem noção
O diabo na terra
Amigo
Pai e grande amigo
Pai / mãe
Amigo
Cobra
Um burro empacado
Uma mãe bondosa

13
14

O capeta na terra
Andorinha: um só não faz verão

15
16

Deus
O mestre dos magos: dá trabalho e depois
some
O meu
Senhor de engenho no século xvii, e os
orientados são os escravos, que devem a
vida ao seu senhor.
Inverno em são paulo: aparece só em
momento ruim
Um pai
O mr burns (chefe do homer simpson, de
"os simpsons")
Um aproveitador
Anjo da guarda, quando você pensa que
achou, eis que some!

17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34

Um nada
O mestre dos magos
Mestre dos magos, põe lenha na fogueira
da pesquisa, sugerindo novas teorias,
mudanças na metodologia, mais análises,
te deixa com a pulga atrás da orelha e,
quando você recorre a ele por ajuda, do
nada some.
Covardes, pois atacam pelas costas
Um despreparado/ausente
Mas, tem outros que são dificeis, colocam
o aluno para baixo, ou em qualquer
problema descontam tudo no aluno.
Vampiro energético
Se preocupa em estar disponível para os
alunos.
Bicho. Não é gente.

MEU ORIENTADOR FOI / É QUE NEM...
Um pai
Egoísta
Um grande pai
Amigo
Pai e grande amigo
Orientador
Não faz do que a obrigação
Uma mãe bem rigorosa
Um moleque mimado
Uma bruxa e sem empatia alguma
O mestre dos magos: quando você mais precisa
desaparece
Um pai
Chá quente em dia de chuva: necessário para nos
acalmar
Anjo
Na verdade, não tem nem como comparar porque
minha atual orientadora é quase uma mãe
Alguns por aí...só sabe desorientar
A miranda (meryl streep) do filme “diabo veste
prada”.
O professor pasquali, corrigindo toda pequena
virgula
Uma orientadora de verdade
Hiena hardy...
Um desse que afirmei
Deus, quando tudo falha, eis que ele age!
Mãe
Horrível
Uma mãe: abraçou minha pesquisa e me levou
pelas mãos ao longo do percurso; não me
abandonou; não facilitou, deu bronca quando
necessário e elogiou para entusiasmar.

Um egoísta, autoritário e mesquinho
Um anjo, era atencioso, estimulador, justo e
educado.
Desorientador/desmotivador/confuso
Uma amiga, me auxiliou no mestrado e no
doutorado e me ajudou muito.
Uma pessoa ausente
Uma pessoa que sempre esteve junto.
Um pai
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70

Pai
O capeta
Um domador
Ditador
Super comprometido com os alunos e
respeitoso
Fantasma
Uma mãe
O capeta
Um pai
Pai

Rigoroso
Anjo da guarda
Pai/mãe, cuidadoso/a e se importa com o
ser humano. Enxerga muito além do
orientando.
Ele sempre tem trabalho, mas tem tempo
para as reuniões da tese
Inimigo
Fantasma
Um pai/uma mãe
Família
Uma pedra. Não reconhece a dignidade
das pessoas e trata orientando como lixo.
Mãe
Tem orientador que não orienta, apenas
concorda.
Diabo
Mãe/pai
Tá nem aí.
Uns enosbes que se acham demais
Um "desorientador", outros um grande
orientador
Tirânicos, sem paciência de ensinar,
mesmo senda essa a profissão. A
ignorância do aluno é uma oportunidade
de aprendizado pra ele mesmo. Quando
um professor o rebaixa e o critica
desestimulando-o, falha na própria
profissão.. Felizmente existem os
atenciosos e pacientes. Até abrem as
portas da própria casa em nome da ciência
e da amizade!
Um pai.
É orientador.
Que não são profissionais e não separam a
vida acadêmica da vida pessoal.
Mãe
Mestre dos magos: diz uma frase
enigmática e some
Inimigo
Pai ausente que só paga pensão

Pai
Um verdadeiro anjo
Parceiro. Não limitou ou podou minhas escolhas.
Ditador
Sensato e ajuda os alunos
Dissilulada
Um pai
Uma madrasta
Diabo
Um amigo
Pai
Um fantasma. Nem sempre aparece, mas quando
aparece é só pra assombrar.
Rigoroso
Um demônio
Mãe. Até "puxou" minha orelha com carinho.

Bom
Mãe
Uma madrasta
Amigo
Um péssimo orientador e um péssimo ser humano
Mãe
O meu é que nem a concha mágica do bob esponja.

Chefe
Nem orienta
Um pai pra mim
Inspirador. Uma grande orientadora

Um carrasco.
Deveria ser.
Um pai ^^ 7
Maravilhosa
Google: sempre sabe um bom de tudo, ajuda
quando pode e "buga" (discute) com resultados
Inútil
Minha melhor amiga
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71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83

Colega de trabalho.
O mestre dos magos.
Uma criança que morre de medo de ser
criticado, como se isso tirasse a
competência dele.
Sanguessuga suga tudo o que você possui.
Um ditador
Água, quando a situação pega fogo (no
sentido de complicar), evapora.
Inimigo
Um grande amigo, muito companheiro e
sempre estimula o orientando.

84

Hitler
Um carrasco
O inferno
Pai
Cometa halley, passa uma vez a cada
década, quem não viu não vê nunca mais.
Fazendeiro de estrelas (p<0.05)

85
86
87

Uma porteira de tanta ignorância
Fantasma
Um et, nunca vejo

88
89
90
91

Prático e objetivo nas suas orientações
Luz no caminho!
Fantasma
O mestre dos magos, só aparece de vez
em quando, com respostas enigmáticas, e
some quando você mais precisa.
Gente
Mãe
Pai

92
93
94
95
96

Mestre dos magos: não fala nada com
nada e desaparece.

97
98

O cometa harley, só aparece uma vez na
vida.

99
100

Bombeiro
O mestre dos magos: some quando a gente
mais precisa.
Lenda, não aparece nunca

101
102
103
104
105
106

Um amigo e grande aconselhador
Pai
Cometa, só /aparece de vez em quando,
rapidamente.
Mãe, e outros que são como o capeta.
Um senhor feudal

Uma pessoa difícil de trabalhar.
Um guia numa trilha.
Uma pessoa que quer o meu bem mas não sabe
muito bem do que preciso
Sanguessuga, suga tudo o que você possui.
Um amigo com medo de tudo
Fantasma
Um pai
Mestre dos magos. Passa indicações ruins,
desaparece e não tem o menor diálogo ou
compreensão.
Amigo
Compreensiva
Muito boa, acolhedora e instrutiva
Amigo
Um pouco distante, mas extremamente profissional
e efetivo.
Alguém que ensina o que é ciência, acima de
qualquer projeto.
Presente, não ausente
Extremamente péssimo, se soubesse disso jamais
teria passado
Objetivo, incisivo.
O desestímulo!
Uma lupa. Enxerga os mínimos detalhes.
Pouco presente, mas atencioso quando eu o
procurava.
Uma pessoa bipolar
Um fantasma
Um fantasma
Um pai que registra o filho e some, no final ele é
apenas um nome em um documento
A minha orientadora foi um pouco ausente no
início, mas me ajudou muito no desenvolvimento
da pesquisa com sugestões. Tive sorte.
O do mestrado foi maravilhoso. O do doutorado é
péssimo.
Paizão. Super preocupado com a qualidade do que
escrevemos mas sem colocar pressão ou fazer
força. Deixa livre o suficiente para respirarmos e
presos o suficiente pra não perdermos o prazo.
Um grande colega de trabalho: é muito prestativo e
me auxilia em tudo que preciso.
Se eu não tivesse, já que não orientada só corrigia
meu texto e ia nas coletas.
Um grande aconselhador e bastante exigente
Desinteressado
Eclipse, raramente acontece...
Um capeta
Autoritário, abusivo.
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107
108
109

Fumaça, só se vê de longe
Uma porta!!
Um pai

110
111
112
113
114
115
116
117
118

O cão

O mestre dos magos
Um poço de falsidade e hipocrisia
Orientador

122

Pai e mãe. Guiam o aluno, sugerindo
caminhos possíveis, oferendo instumental
teórico, estimulando a prosseguir,
oferendo sempre palavras de estímulo.
Um guia
Amigo e parceiro. Os orientadores tiram
nossas dúvidas e se preocupam com a
nossa pesquisa e com a nossa saúde
mental, o que é muito importante!
Patrão, que exige uma produtividade que
muitas vezes está fora da realidade dos
orientandos. Mas há orientadores que
compreendem a divreersidade das
experiências de cada orientando,
respeitando seus limites e os incentivando
a superá-los, sem pressão.
Um mestre jedi

123

Deus

124

Pai e mãe, ou tia bisbilhoteira

125
126

Mãe
Não responde, não lê a tese e tira proveito
do trabalho alheio que não ajudou a
construir.
Tatu bola (vê o orientando, se enrola
completamente dentro da carapaça e finge
quem nem viu)
Um vazio
Soro caseiro, só recorremos quando a
diarreia aperta.
Mestre dos magos, só aparece quando
quer e não ajuda em nada

119
120

121

127

128
129
130

131
132

Fumaça
Dono de uma grande empresa. Se
preocupa demais com administração de
projetos, finanças e recursos humanos,
deixando de lado a pesquisa de fato.

Bombeiro, apaga todos os incêndios
Uma pedra
Um desconhecido, muitas vezes nem ligava para o
que estávamos fazendo
Uma amiga pra mim
Injusto
O tio do jack (referente às aventuras do jack chan)
Um fantasma
Um facilitador
Um líder falso, hipócrita, conservador e sectário
Orientador
Um mestre jedi
Pai e mãe...

Um guia
Uma grande amiga. Está sempre disposta a me
ajudar e a me acalmar. A sua postura e o seu
tratamento são fundamentais para o sucesso da
minha pesquisa.

Meus orientadores de graduação e mestrado foram
como pais para mim. A minha orientadora de
doutorado é inspiração e exemplo.
Extremante ambígua. Se diz de esquerda
progressista e avalia que nem todos deveriam
realizar um mestrado ou doutorado, isso porque não
é uma regra como a graduação. É um mundo sério
e não uma fabriqueta de diplomas.
Muito companheira e empática, amiga...busca
sempre entender minhas questões pessoais e me dá
espaço e liberdade sobre minha pesquisa.
Madrasta dos contos da disney...
Excelente, comprometida e disponível.

Um pai

Um desconhecido
Fantasma
Já tive um que acabou com minha saúde mental.
Atualmente, o meu orientador é ótimo, realmente
me orienta e me buscar o aprendizado
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133
134

O mestre dos magos

135
136

Um rei
Desejam muito fazer um bom trabalho,
mas, às vezes, falta tempo para eles.

137

O mestre dos magos, quando vc tá mais na
dúvida ele some.
O cão. Não orienta, acha que fez um bom
trabalho, critica o trabalho dos colegas, e
deixa o orientando mais perdido e tenso
que encaminhado.
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

Uma pedra no sapato que não te permite
andar por longas distâncias.
Anjo
Um colega de curso
Mãe
Pai
Robô
Rapadura: doce mas nada mole
Uma luz
Anjo
Cão de guarda
Cchefe
Poste. Fica lá, parado, sem fazer muito.

152
153
154

Um vazio infinito
Poste
Um empregador. Cobra produtividade e
prazos como se fôssemos seus
funcionários.

155
156

Mãe
Parasita: só te consome energia

157

Filho, a temos que correr atrás dele o
tempo todo.

158
159
160
161

162
163
164
165

Atencioso e nem desleixado
Mestre dos magos, some quando você
precisa
Um balão que vai inflando ante os
orientandos. Tem um ego enorme e cresce
ao desmerecer os alunos.
General
Fantasma
Um grande amigo em nossas vidas

O mestre dos magos
Um semáforo. Só sabe falar do prazo de entrega.
Ajudar mesmo que é bom, nada. Corrigir? Nada!
Fui para a banca sem suporte do (a) orientador (a).
Um ditador
Tentava dar o máximo de atenção, mas sempre era
interrompido por outros compromissos. Isso fazia
com que não tivesse uma orientação tal como
desejaria. Fazia as considerações, mas depois
refazia-as.
Uma mãe maravilhosa e motivadora.
Uma mãe. Acolhe, orienta e ajuda até o orientando
andar sozinho.

O meu vive no mundo da lua.
A pedra no sapato que, ainda depois de mestre, não
me permite alcançar longas distâncias.
Anjo
Colega de curso
Mãe
Orientador
Robô
Uma tia carinhosa mas que às vezes é durona
Nada
Um anjo
Fantasma
Pai
Poste! Não orienta, mas fica ali, lembrando que
existe!
Um aproveitador
Uma amiga
Crítico literário. Tecia elogios e apontava falhas na
pesquisa, mas sem necessariamente ditar os rumos
que o trabalho deveria seguir ou deveria ter
seguido.
Um guia
Amigo: acolhedor e compreensivo, mas sabe a hora
certa de te dar uns puxões de orelha
Amigo, me dava espaço, mas se colocava
disponível em todas as horas.
Uma vampira, sugando minha energia (produção)
para manter sua vida (lattes).
Chefe. É durão.
Pai, sabe quando dar apoio e quando puxar a orelha
Uma mãe. Me pegou pela mão, mas ao mesmo
tempo me deu autonomia suficiente. Sempre
reconhece meus louros, até quando eu acho que
poderia ter ido melhor, ela sempre elogia
Um paizão
Fantasma
Um orientador, na acepção legítima da palavra
Imprescindível para que a pesquisa se tornasse um
trabalho de ótima qualidade. As orientações dela
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166
167
168
169
170

Trator. ... Sai derrubando tudo que vê!
O capeta
Desorientador. Nunca aparece e quando
aparece, não ajuda em nada.
Uma serpente.
Cão-guia cego: um desorientado que
desorienta.

171
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Pai
Mãe/pai, senhor de escravo, mestre dos
magos, amigo, assediador
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177
178

Um amigo
Sabe de nada
Um carrasco
Amigo
O lula. Eu não sei de nada

deram uma qualidade incrível a pesquisa, sem o
olhar dela sobre meus estudos com certeza não teria
os resultados obtidos.
Narciso
Um doce
Chefe que faz assédio moral. Extremamente
exigente, não apoia e só aponta defeitos.
Uma serpente.
Desorientador.
Indicador de escola pública, acha que o aluno tem
que passar de todo jeito.
Guia
Senhor de escravo (havia até a metáfora do pegar o
chicote) e mestre dos magos (falava alguma coisa e
sumia)
É um pouco relapso
Orienta nada
Uma mãe
Amigo
O trabalho é todo seu, mas as recompensas são
nossas
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O mestre dos magos: fala uma frase
misteriosa e some.
Família
Pai
Milícia. Ameaça teu futuro para manter o
poder e controle.
Hitler
Louco velho e esqueci tudo.
Desorientador
Ghost writer e secretário do orientado,
senão dança junto com ele.
Líder.
Um chefe
Um cavalo
Hitler
Galinha cuidando dos pintinhos, que se
preocupa com cada passo do orientando,
cada respiração é calculada. Entretanto
não dá abertura para que o aluno possa
procurar outros caminhos, mesmo que o
caminho que está sendo seguido pelo
orientador seja errado. Outros
orientadores são como uma fêmea de
jacaré, que só põe os ovos e deixa para os
outros cuidarem. E quando estes ovos
eclodem, os filhos tem que cuidar de si
mesmos, sem nenhuma orientação sobre o
mundo lá fora.
Sogra. Só aparece pra reclamar...

Uma mãe.
Mãe
Um desorientador
Irmão
Político em época eleição. Promete céus e terra e
não cumpre nada.
Nazaré tedesco
Professor hubert j. Farnsworth
Orientador
Relapso.

Um amigo
Um amor
Um pai bom e um pouco ausente
Uma fêmea de jacaré, que só põe os ovos e deixa
para os outros cuidarem. E quando estes ovos
eclodem, os filhos tem que cuidar de si mesmos,
sem nenhuma orientação sobre o mundo lá fora.
Neste sentido o meu orientador não queria saber da
minha pesquisa, afirmava que não entendia do
assunto, e no final nâo sabia de nenhum dos
resultados que obitive, pois nem chegou a ler o
texto antes da defesa.entretanto, quando a defesa
chegou, ele exaltou os defeitos que os outros
membros da banca disseram que o texto possuía (o
que é extremamente normal, pois nenhum texto é
perfeito), e ria a cada colocação da banca.
Um pai! Carinhoso e disciplinador.
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Vai na faculdade. Está sempre ausente.

195
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198

O mestre dos magos
Lebre, quando vê já fugiu!
Chato

199
200
201
202
203
204
205
206

Um vampiro
Um chefe criterioso
Pai/mãe
Uma luz no fim do túnel.
Turista. Quase nunca aparece p orientar
Patrão
Pessoas normais

207
208

209

210
211
212
213
214
215
216
217

218
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222

223

Sabonete (o orientando pede orientação e
ele escorrega) âncora (prende o orientando
no porto e assegura a defesa e a conclusão
do trabalho)
Cometa, só aparece uma vez na vida.
Amiga
Mãe
Rapadura
Uma mãe.
O mestre dos magos (do desenho caverna
do dragão - dungeons and dragons)
A minha, que é uma pessoa querida e me
ajuda pra caramba nas minhas atividades
acadêmicas.

Pai
Cometa halley, aparece em raros
momentos.
Fantasma. Desaparece e deixa o aluno
completamente sozinho. Quando aparece,
vem pra assustar e lembrar dos prazos e
tarefas
Autoritário. Acha que sabe tudo e não
aceita a opinião de ninguém. Ele manda
na pesquisa
Ave migratória: vive viajando de um
canto pro outro

Uma pessoa muito nervosa, que briga por qualquer
erro que vc cometa. E fala isso na frente de todo
mundo.
Uma pessoa rara
Perdida
Extremamente atencioso e cuidadoso com meu
projeto de pesquisa, participativo ao longo de todo
o processo, sendo exigente e rigoroso com prazos e
acordos.
Um sangue- suga.
Mãezinha
O melhor possível.
Turista
Um paizão
Uma mãe! Minha orientadora é muito presente e
dedicada aos seus orientados, estimula o estudo e
instiga a curiosidade
É que nem o dementador de harry potter
Meu primeiro orientador foi um pesadelo.
Nenhuma colaboração, nunca conseguia encontrálo e no fim precisei trocar de orientador para dar
continuidade ao meu trabalho.
Sabonete (mestrado) e âncora (doutorado)

Um paizão, presente e mostrando o q eh certo e o q
eh errado
Mãe
Mãe
Chiclete
Amiga.
Uma pessoa indiferente, a qual possuo
relacionamento formal e nada presencial.
Pai que dá liberdade mas cobra resultados
Uma mãe pra mim, porque ela me auxilia muito no
que eu preciso, pude desenvolver minha própria
temática, sem interferência dela, mas com a ajuda
que um orientador pode dar.
Paciência e compreensão
Pai
De certa forma, busca ser equilibrado, e é bastante
atarefado
Pai que abandona. Me senti solta quando fiz minha
dissertação e nunca sabia se estava no caminho
certo
Chefe autoritário. Impôs tudo na minha pesquisa
porque a visão dele é a melhor
Mãe super protetora
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

242
243

Sabonete. Quando você acha que
conseguiu atenção, ele escorrega da sua
mão
Fantasma
Orientador
Uma pessoa bilíngue. Fala português e
várias bostas.
Pai
O darth vader
Um pai
"presidentes" ... Está sempre ocupado para
te atender.
Pai
Irmão mais velho.
Amigo.
Tem orientador que é bom e orientador
que é ruim.
Uma pessoa muito ocupada
Esquizofrênico
Liga para a orientação
Um pai/mãe
Amigo
Um/a bom/a mãe/pai: compreensivo,
ensina com amor, quer ver você crescer e
te incentiva, acredita em você.
A gente
Uma peste, que prefere fazer mal
psicologicamente a todos seus alunos,
desconta seus problemas nos alunos, força
os orientandos a executar tarefas pessoais,
força os orientandos a trabalhar além do
"expediente", humilha os alunos.
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Desorientador
Pai ou mãe
Amigo
Patrão
Chiclete. Pega no nosso pé
Pai
Papai noel, só aparece uma vez ao ano
Mestre yoda. Sempre tem uma dica que
ajuda na hora do aperto
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Um guia. Ajuda com textos extras, sugere
livros, faz reuniões para ajudar com as
dúvidas.

Uma mãe que não esconde a preferência por um
filho
O meu é igual a cidade perdida atlântida. Ninguém
nunca viu, mas dizem.que existe
Chato pra crl
Aquela luz de esperança no fim do túnel

O mestre dos magos
Um sanguessuga
"sim ou não". Só responde com "sim" ou com
"não"
Guia
Irmão mais velho.

Auxiliador
Bipolar
Laissez faire
Guia
Parceiro
Um cavalo de tróia: parece um presente do destino,
mas depois que você recebe e abre...verdadeira
maldição do inferno.
Bom
Uma psicopata, parece sentir prazer em fazer mal
aos alunos e prejudicar as pessoas.

Um jurado do master chef.
Uma verdadeira mãe
Merda
Relapso
Um grande amigo e incentivador
Um irmão mais velho
Papai noel
Darth vader: não me deixou fazer nada sozinho.
Queria saber de tudo que fazia e corrigia cada
vírgula do que escrevia. Nunca elogiava. Parecia
que tudo que fazia era sempre ruim.
Desorientador. Saía das reuniões mais perdida do
que quando chegava. Sentia que precisava de
alguém para me direcionar na pesquisa e não dizer
um monte de coisas que no fim faziam pouco
sentido. Minhas dúvidas continuaram e tive que me
virar sozinha pra terminar o trabalho. Horrível.

