
 

   
Universidade Federal da Bahia 

Instituto de Letras 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

Doutorado em Letras 

 

 

 

CRISTIANE FERNANDES MOREIRA 
 

 

 

AS METÁFORAS DA MARÉ:  

um estudo das metáforas conceptuais nas unidades terminológicas da 

pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2015 



CRISTIANE FERNANDES MOREIRA 
 

 

 

 

AS METÁFORAS DA MARÉ:  

um estudo das metáforas conceptuais nas unidades terminológicas da 

pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Língua e Cultura, Universidade Federal 

da Bahia, como requisito final para obtenção do grau de 

Doutor em Letras.  

Área de concentração: Linguística Histórica.  

Orientadora: Prof.ª Doutora Teresa Leal Gonçalves 

Pereira - Universidade Federal da Bahia-Brasil. 

Coorientador: Prof. Doutor José de Sousa Teixeira – 

Universidade do Minho - Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2015  

 

 



 

 CRISTIANE FERNANDES MOREIRA 

 

AS METÁFORAS DA MARÉ:  

um estudo das metáforas conceptuais nas unidades terminológicas da 

pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia 
 

 

Tese aprovada, em 06 de março de 2015, como requisito parcial para o grau de Doutora em 

Letras, Universidade Federal da Bahia. 

Área de Concentração: Linguística Histórica. 

                                                         

Banca Examinadora 

 

Teresa Leal Gonçalves Pereira – Orientadora 

Instituição de origem: Universidade Federal da Bahia 

Titulação: Doutora 

 

 

José de Sousa Teixeira  

Instituição de origem: Universidade do Minho – Portugal 

Titulação: Doutor 

 

 Ieda Maria Alves 

Instituição de origem: Universidade de São Paulo 

Titulação: Doutora 

 

Rosauta Maria Galvão Fagundes Poggio 

Departamento: Fundamentos para o Estudo das Letras 

Instituição de origem: Universidade Federal da Bahia 

Titulação: Doutora 

 

 Célia Marques Telles 

Departamento: Fundamentos para o Estudo das Letras 

Instituição de origem: Universidade Federal da Bahia 

Titulação: Doutora 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador 

 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus e a Nossa Senhora de Fátima. Especialmente, a 

minha orientadora Professora Doutora Teresa Leal 

Gonçalves Pereira e à Professora Doutora Célia Marques 

Telles. A meus pais e a meus irmãos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

  

 

 

O ato de agradecer é metafórico por natureza. As metáforas da maré não se tornariam 

realidades concretas se a autora desta Tese não as abstraísse com tantas Pessoas e Instituições 

que contribuíram para a realização desta pesquisa. Assim, agradeço a todos, mesmo aqueles 

que não estão aqui citados, quero que sintam, pela experiência da metáfora, o meu MUITO 

OBRIGADA. Agradeço pela boa sorte de receber os conselhos, o tempo, os conhecimentos, a 

sabedoria, a paciência, a competência de se fazer investigação, daqueles que leram e que 

ofereceram sugestões durante a preparação da Tese. Aprendi imensamente com todos os 

comentários. Logo, mais uma vez e sempre, agradeço em primeiro lugar a Nossa Senhora de 

Fátima, aos meus pais e irmãos. À minha orientadora Professora Doutora Teresa Leal 

Gonçalves Pereira, principalmente, obrigada por tudo (essa indeterminação do uso do 

pronome é no sentido dos estudos da metáfora, cf. Zanotto, 1998). Assim como as metáforas, 

a professora Teresa, pessoa e profissional Teresa Leal, é de difícil explicação devido a sua 

complexidade. Assim como há pessoas que se podem explicar, outras, não. É neste domínio 

do pensamento insone anterior à experiência do ser que categorizo a minha orientadora. À 

Professora Doutora Rosauta Fagundes Poggio da Universidade Federal da Bahia. À 

Professora Doutora Célia Braga que me fez pensar a partir das categorias da continuidade e da 

permanência. Agradeço imensamente à Professora Doutora Célia Marques Telles da 

Universidade Federal da Bahia. Ao Padre Reginaldo Pessanha, professor, teólogo, pensador, 

psicólogo, por ter contribuído, com sua cultura sapiente e humanística, para o melhor 

entendimento do pensamento sobre o tempo, um raciocínio ainda por desbravar.  Ao Grupo 

Noelista da Bahia, pelo apoio constante. À Professora Doutora Ieda Maria Alves da 

Universidade de São Paulo. Ao próprio George Lakoff (via troca de e-mails e/ou pelo site da 

Berkeley). Ao Professor Doutor José de Sousa Teixeira, pelo apoio constante, pela 

disponibilidade, por me ter proporcionado abrigo e acolhimento no outro lado do continente, 

no mar português, na Universidade do Minho, no subdomínio do seu Gabinete e de sua sala 

de aula, e por ter-me feito compreender que a metáfora é muito mais do que o pensamento de 

um entre dois, é frente/trás, é tempo rítmico e espaço fixo. Ao Professor Doutor Augusto 

Soares da Silva da Universidade Católica Portuguesa. À pessoa de Luiz Quirino Pinto de 

Oliveira, gerente do setor acadêmico da Universidade Federal da Bahia. Obrigada, meu bom 



amigo, pela pessoa que você é. Ao Professor Doutor João Carlos Salles, professor da pós-

graduação de Filosofia da Universidade Federal da Bahia, pelas aulas essenciais sobre 

Wittgenstein. Ajudou-me a perceber que “o enigma não existe”, apesar da metafísica na sua 

vontade de verdade. À Lúcia Maria Leal Gonçalves Pereira, os traços exatos da Arquitetura 

são ínfimos diante do olhar e da pessoa de Lúcia. Ao Conselho Científico de Pós-Graduação 

Língua e Cultura – PPGLinC - da Universidade Federal da Bahia. Ao Coordenador da Pós-

Graduação em Língua e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Professor Doutor Sávio 

Siqueira, por sua tonalidade afetiva e diplomática que pensa o ser como múltiplo, talvez. À 

agência de fomento CAPES, pelo financiamento de meu projeto. Agradeço por ter me 

concedido a Bolsa Sanduíche – Processo nº12491128. Aos professores do Curso de 

Doutorado da Universidade Federal da Bahia-UFBA, aos funcionários da UFBA, 

especificamente Ricardo Luiz dos Santos Jr., assistente em Administração do PPGLinC-

UFBA, e toda a sua natureza de tempo humanizado, gentil, raso ao singular plural da própria 

existência. Aos pescadores da comunidade do Baiacu - Vera Cruz – Bahia. Ao IBGE, na 

pessoa da senhora Ana Loureiro. Ao GT: Linguística e Cognição, da ANPOLL (Associação 

Nacional de Pós-Graduação de Letras e Linguística). À Professora Doutora Ana Cristina 

Pelosi de Macedo da Universidade Federal do Ceará. À Professora Doutora Luciene C. 

Ferreira Espíndola da Universidade Federal de Paraíba, por todos os textos a mim concedidos, 

inclusive os em prelo, e pela troca de conversa durante congressos, seminários e 

apresentações. Ainda que em férias, teve paciência de responder aos meus e-mails. À 

Professora Doutora Margarida Salomão da Universidade Federal de Juiz de Fora e à 

Professora Doutora Solange Coelho Vereza Correia da Universidade Federal Fluminense. Ao 

Professor Doutor Heronides Moura da Universidade Federal de Santa Catarina. À Professora 

Doutora Maria Sophia Zanotto da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. À 

Professora Doutora Elisângela Santos da Universidade do Estado da Bahia. À Professora 

Maria Aldina Bessa Marques, da Universidade do Minho, pelas aulas sobre Semântica e 

Pragmática, por ter-me aceitado enquanto aluna em suas aulas. Por me ter feito perceber que a 

estrutura semântica era um ensaio para o sussurrar do mistério das coisas no silêncio da sua 

mudez conceptual. Ao Professor Doutor Álvaro Iriarte, atual Diretor do Instituto de Letras e 

Ciências Humanas - ILCH - da Universidade do Minho. À senhora Elisabete Lago, Secretária 

do Conselho Pedagógico na área de Pós-Graduação do ILCH da Universidade do Minho, 

Campus Gualtar-Portugal, tão gentil e solícita nos afazeres acadêmicos e na entrega precisa 

do Parecer da Comissão Técnica daquela Instituição. Ao Conselho Científico do ILCH da 

Universidade do Minho, Campus Gualtar-Portugal. À Divisão de Pós-Graduação e Serviços 



Acadêmicos do ILCH da Universidade do Minho. À senhora Adelina Gomes, e ao jovem 

Paulo Jorge Martins, do Centro de Estudos Humanísticos e da Biblioteca dos Professores da 

UMinho. Aos demais professores, funcionários e colegas da Universidade do Minho, em 

especial às amigas que lá fiz, Laura, Sofia, Ana, Teresa, Lety, Sure. A elas, um muito 

obrigada de “longe” e de “perto”, pelas indicações de referências, pelas explicações, pelo 

companheirismo, pelas conversas, pelos risos e pelas lágrimas, pelas atrapalhadas do “calhar”.  

À Professora Doutora Aurelina Ariadne Almeida Domingues da Universidade Federal da 

Bahia. À Professora Doutora Sandra Maria Silva Cavalcante da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas. Às pessoas com quem convivi em Portugal: as “Zitas”, mais 

especificamente as senhoras Manuela Caldeira, Fernanda, Joaquina, Emília, Nathália, Fátima, 

Conceição, Antônia, Idalina, sempre com cuidados incessantes;  às estudantes de vários 

cantos do mundo em uma só tribo (Timor, Grécia, Inglaterra, França, Portugal, Brasil etc). 

Agradeço também às outras Universidades do Brasil que acolheram o meu trabalho como 

tema a ser apresentado e pensado em congressos, simpósios, conferências, mesas-redondas.  

Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na medida em que vemos a verdade baseada na 

compreensão e vemos a metáfora como um veículo 

essencial de compreensão, pensamos que uma explicação 

de como as metáforas podem ser verdadeiras poderá 

revelar como a verdade depende da compreensão 

cotidiana. 
(LAKOFF; JOHNSON. Metáforas da vida cotidiana. 

[coord. trad. Mara Sophia Zanotto] Campinas, São Paulo: 

Mercado de Letras; São Paulo: Educ, 2002, p. 262). 

 

 

 



RESUMO 

 

 

Tradicionalmente considerada como figura de retórica, a metáfora sempre teve seu aspecto 

associado ao problema lógico da função dos signos. Nesta tese, a metáfora passa a ser 

interpretada por um viés experiencialista, de natureza da linguagem motivada e da noção de 

cognição situada. Daí porque ser também um trabalho cuja perspectiva interdisciplinar inclui 

estudos nas áreas da linguística, semântica, antropologia, lexicologia, pragmática, filosofia, 

ciências cognitivas. É uma pesquisa baseada na teoria de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) e 

nos estudos da Linguística e Semântica Cognitivas e da Terminologia. O assunto da tese 

retrata o modo pelo qual os conceitos podem ser embasados, estruturados, relacionados uns 

com os outros e definidos. Tem por objetivo geral realizar uma investigação sobre a 

linguagem figurativa, a natureza da metáfora conceptual, à luz da produção de dados 

empíricos provenientes de pescadores artesanais da comunidade de Baiacu/Vera Cruz/Bahia. 

Utiliza-se do método de análise de corpus e do Processamento de Identificação de Metáforas 

(PIM). O levantamento dos dados consiste de entrevistas que foram gravadas e transcritas,  

constituindo-se em fontes de pesquisa aplicadas juntas aos sujeitos da investigação.  Os 

resultados revelam que a metáfora opera no nível de conceitos individuais e expressões 

metafóricas e que não se pode separar o individual do coletivo, nem o pensamento da ação, 

todos dependem da experiência corpórea e cultural de cada grupo humano para a 

representação de modelos de categorização da metáfora. Apontam ainda que as categorias 

apresentadas na análise, do ponto de vista conceptual, são as mais prototípicas, podendo-se 

concluir que estas categorias estão mais fortemente enraizadas no pensamento, na cultura e no 

léxico dos pescadores, comprovando a perspectiva de corporização da cognição e da interação 

dos fatores sociais e cognitivos.    

           

Palavras-chave: Linguística cognitiva. Semântica cognitiva. Metáfora conceptual. Cognição. 

Cultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

 

 

Traditionally considered a rhetorical figure, metaphor has always been related to the logical 

problem of the function of signs. In this study, metaphor is interpreted from an experiential 

point of view, based on the nature of language and on the notion of contextualized cognition. 

It is also a work in which its interdisciplinary perspective includes studies of other fields of 

linguistics, semantics, anthropology, lexicology, pragmatics, philosophy and cognitive 

sciences. This research is grounded on Lakoff and Johnson’s theory (2002 [1980]) and on the 

studies of cognitive linguistics and semantics and of terminology. The subject of the 

dissertation brings to light the way that concepts can be supported, structured, related to each 

other and defined.  It is also aimed at examining to investigate the figurative language, the 

nature of conceptual metaphor, in the light of the production of empirical data by fishermen 

from the community of Baiacu/Vera Cruz/Bahia. The research uses the method of corpus 

analysis and the metaphor identification processing. Data is collected by means of interviews 

recorded and transcribed. Results show that metaphor is at the level of individual concepts 

and metaphorical expressions and that the individual cannot be separated from the collective, 

nor the thought from the action, all depending on the corporeal and cultural experience of 

each human group for the representation of different types of metaphors. It also reveals that 

the categories presented in the analysis, from the conceptual point of view, are the most 

prototypical. It is possible to conclude that these categories are more strongly rooted in the 

thought, culture and lexicon of the fishermen. 

 

Key words: Cognitive Linguistics. Cognitive Semantics. Conceptual Metaphor. Cognition. 

Culture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 

 

 

Tradionellement considerée comme une figure de réthorique, la metaphore a toujours eu son 

aspect associé au problème logique de la fonction des signes. Dans cette dissertation, la 

métaphore est interpretée dans une vision experiencialiste, de nature du langage motivé e de la 

notion de cognition située. D’ailleurs, c’est pour cette raison que ce travail dont la perspective 

interdisciplinaire inclut des études dans les champs de la linguistique, de la sémantique, de l’ 

antrophologie, de la léxicologie, de la pragmatique, de la philosophie, des sciences cognitives. 

C’est une recherche basée sur la théorie de Lakoff et  Johnson(2002[1980]) et sur les études 

de la Linguistique et Semantique Cognitives et de la Terminologie. Le sujet de cette thèse 

demontre comment les concepts peuvent être fondés, structurés, reliés les uns aux autres et 

définis. Cette recherche a comme son objectif global une recherche sur le langage figuratif et 

explore la nature de la métaphore conceptuelle à la lumière de la production de données 

empiriques provenant de pêcheurs artisanaux de la communauté de Baiacu/Vera Cruz 

subje/Bahia. On se sert de la métode d'analyse du corpus et du Traitement Identification des 

Métaphores. La collecte des données est composée par des entrévues, devenant des sources de 

recherche apliquées ensembles aux sujets d’investigation. Les resultats révèlent que la 

métaphore fonctionne au niveau des concepts individuels et des expressions métaphoriques et 

qu’on ne peut pas separer l’individuel du collectif, ni la pensée de l’action. Les deux 

dépendent de l'expérience corporelle et culturelle de chaque groupe humain pour représenter 

les modèles de catégorisation métaphorique. Les résultats révèlent également que les 

catégories présentées dans l'analyse, du point de vue conceptuel, sont essentiellement 

prototypiques. On peut conclure ainsi que ces catégories sont plus profondément enracinées 

dans la pensée, la culture et dans le léxique des pêcheurs, éprouvant de cette façon  la 

perspective de réalisation de la cognition et de l'interaction des facteurs sociaux et cognitifs. 

Mots clés: Linguistique cognitive. Sémantique cognitive. Métaphore conceptuelle. 

Cognitivisme.  Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O que é metáfora?  Qual é a sua função? A metáfora é central para o pensamento ou 

para a linguagem?  

São questões que exprimem o ato de estudar a metáfora como algo complexo, tendo 

em vista os vários aspectos a serem abordados, a exemplo de: domínio-fonte
1
 (source) e 

domínio-alvo
2
 (target), base experiencial, correspondência entre estruturas neurais e 

mapeamentos, modelos culturais, expressões metafóricas e linguísticas, experiência corpórea, 

cognição, interação, representação, semelhança de família, categorização
3
, prototipicidade, 

entre outros. Essa complexidade é apenas umas das faces da metáfora e encobre o seu todo. 

Parafraseando Fauconnier (1997), a complexidade da metáfora é a ponta visível do iceberg da 

construção invisível do significado.  

A justificativa é que o estudo sobre a metáfora oferece muitas incertezas e várias 

possibilidades.
 
Nesse sentido,

 
esta tese é resultado de um empreendimento em áreas de 

investigação a exemplo da psicologia, filosofia, antropologia, linguística, semântica, entre 

outras, cujo conteúdo desenha uma proposta de estudo empírico sobre as metáforas 

conceptuais, proposta essa designada Teoria da Metáfora Conceptual (doravante TMC), a 

partir de um corpus constituído por realizações linguísticas de sujeitos pertencentes ao setor 

da pesca artesanal. É voltada para a compreensão da TMC de Lakoff e Johnson (2002 [1980]). 

Adotam-se como primazia postulações desses autores, fazendo interseções com colaborações 

de outros estudiosos que exploram pesquisas sobre a cognição, no que se refere à 

compreensão de metáforas conceptuais, cultura e língua. De acordo com Teixeira (2015), 

                                                 
1
Para Gibbs Jr. (2006), aquilo de que se faz referência, com seus próprios componentes e relações, é o domínio-

fonte. 
2
Conforme Gibbs Jr. (2006), aquilo de que se fala, seus componentes e relações (sua tipologia cognitiva) 

constituem o domínio-alvo. 
3
Categorizar, neste trabalho, respeita os princípios apontados nos estudos de Macedo, Feltes e Lima (2008). 

Assim, categorizar significa ordenar um número infinito de estímulos encontrados nas experiências cotidianas 

em categorias finitas e de fácil acesso. Equivale à divisão de experiências do mundo em entidades (objetos, 

ideias, ações etc.) resultando na construção de uma ordem física e social do mundo. A respeito da 

categorização, esses autores apresentam as seguintes funções básicas: a classificação, enquanto função de 

interação com o mundo; o apoio a explanações e o estabelecimento de prognósticos por meio de seleção de 

planos e ações de sustentabilidade à mente, através de processos inferenciais derivados de informações já 

armazenadas. A categoria funciona como um aparato cognitivo que implementa o processamento linguístico e é 

um processo de combinação de dados da realidade para a criação de conceitos e de significados dos conceitos 

para a organização das experiências e o conceito como resultante desse processo, enquanto uma representação 

mental do mundo.  
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durante defesa desta tese, a investigação apresenta um pouco da nova versão explorada no 

livro ainda a ser publicado por Lakoff “As the brains think”, citado durante conferência na 

Sérvia. Quer dizer, a tese apresenta o conceito de “cascata de metáforas”, i.e., metáforas em 

conjunto, interligadas. Algo também que já vem a ser trabalhado na teoria da metáfora neural. 

E, como bem salientou esse pesquisador, não é fácil detectar todas as metáforas na em uma 

língua de especialidade. O compromisso é também o de examinar modelos teóricos no 

domínio da Linguística e Semântica Cognitivas (doravante LC e SC, respectivamente), a fim 

de averiguar o quadro em torno de tais investigações. Dentro da SC se dará ênfase à TMC. 

Apoiando-se no que afirma Feltes (1992),
 
a LC é uma teoria que usa as descobertas das 

ciências cognitivas. E a SC, tal qual propaga Lakoff (2002 [1980]), é o estudo dos elementos 

conceituais, significado e inferência humanos. Na interpretação de Feltes (2007), a SC não é 

apenas seu conjunto de teses, mas também, ou ao mesmo tempo, o conjunto de teses a que se 

opõe.  

Assim interpretada, não se sabe se é possível atingir uma conceituação aproximada 

que poderá ser útil à metáfora.  Mas é bem provável considerá-la como uma característica 

fundamental de reflexão para os estudiosos, uma vez que pesquisas têm demonstrado que a 

metáfora é uma operação mental básica. Nos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a 

metáfora conceptual é um mapeamento entre domínios. Sendo assim, a presente pesquisa 

mostra que, apesar de as metáforas serem vistas durante muitos séculos como tropos, elas 

possuem raízes cognitivas, atuacionistas, como observam Lakoff e Johnson (2002 [1980]; 

Lakoff (1987 a; 1987 b; 1987 c; 2007); Gibbs Jr. (2006; 2007); Macedo; Feltes; Farias (2008), 

Kövecses (2002; 2005; 2011a) entre outros autores. É a linguagem motivada ou resultante da 

corporificação (embodiment), que explica esse padrão e que é responsável pela metáfora 

conceptual. 

Nesse sentido, e em função da descoberta da epistemologia da metáfora, o estudo que 

aqui se apresenta evidencia, para efeito de discussão, a influência de professores e estudiosos 

que compartilharam ideias acerca da língua, da filosofia, da cognição, da vida cotidiana, da 

psicologia, da antropologia e de outros domínios. Discute ideias referentes a essa temática, 

desde os primórdios até à atualidade, e apresenta problemas acerca da definição da metáfora e 

o seu papel, fato que contribui para o surgimento de novas ideias em torno das existentes. 

Assim se desenvolve o presente trabalho, cujo objeto de estudo apresenta-se como uma 

investigação acerca de “As metáforas da Maré: metáforas conceptuais na linguagem de 

especialidade da pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia”. O próprio título pode ser interpretado a 

partir das definições de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) do domínio-fonte (DF) e do domínio-
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alvo (DA). Se se quiser ser específico, pretende-se atrair a atenção sobre determinados 

aspectos referentes à metáfora conceptual encontrados no vocabulário dos pescadores daquela 

comunidade, no que diz respeito ao conceito MARÉ e suas expressões metafóricas, isto é, 

relacionar dados empíricos aos processos cognitivos experiencialmente orientados para as 

estruturas da metáfora conceptual. 

A principal motivação para este estudo foi a curiosidade despertada durante a coleta de 

dados para a Dissertação de Mestrado sobre alguns elementos linguísticos utilizados pelos 

pescadores como representação de mundo que a metáfora cria, no âmbito da atividade da 

pesca, a exemplo de: “Mas, ultimamente num se vê mais o tamanho da maré, na merma ora 

que é um é otro” (INF. 05 J.A., 49 anos); “Maré morta é quando num bota muito, num crece 

muito, é quando ela num crece” (INF. 04 O.C., 72 anos); “Quando a maré num tem lãçamento, 

ela quebra, fica curta pra depois crecê” (INF. 05 J.A., 49 anos). Nos exemplos citados, observa-

se que os pescadores atribuem sentidos através da categorização para a maré, representam um 

conceito metafórico que pode estruturar uma atividade cotidiana. Os exemplos demonstram 

um dos tipos da metáfora conceptual que é a metáfora ontológica. Os pescadores entificam a 

maré. Esse campo é um dos grupos das metáforas, em que a experiência de fenômenos não 

físicos, segundo Lakoff e Johnson (2002 [1980]), é descrita em termos de simples objetos 

físicos como substâncias e recipientes. Serve para demonstrar as formas como se concebem 

eventos, atividades, emoções, ideias, tais como entidades e substâncias, distanciamento, 

verticalidade, gradualidade e direção.  

Conforme ressaltam Lakoff e Johnson (2002 [1980]), as metáforas ontológicas mais 

óbvias são aquelas nas quais os objetos físicos são concebidos como pessoas, isto é, 

características e atividades humanas são concebidas para entidades não humanas. Os 

exemplos selecionados para esse campo revelam que os pescadores personificam o conceito 

maré, atribuem atitudes e outras características geralmente de seres animados a seres 

inanimados, irracionais ou abstratos.  

O objeto descrito, a maré, não é uma função da descrição dada, do sentido, mas da 

relação com o meio que gera o significado. Os pescadores entificam a maré, simbolizam-na, 

tornam-na viva, concreta, representativa, e evidenciam que a metáfora pode ser estreita, 

expandida ou ajustada quanto às intenções dos falantes e/ou aos outros fatores contextuais, 

cognitivos e culturais. Nos três exemplos citados, percebe-se o uso que os pescadores fazem 

da unidade conceptual MARÉ, para demonstrar as dimensões de sequência, de movimento, de 

direção, de tempo que, no mínimo, são elementos que constituem as dimensões naturais de 

experiência direta.  Então, como primeira motivação para este estudo, encontra-se o interesse 
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em tentar descrever os processos metafóricos e metonímicos encontrados na representação 

conceptual das ações cotidianas do falante da labora da pesca.  

Outras motivações referem-se às inquietações durante as aulas da Disciplina 

Semântica Cognitiva, ao aplicarem-se as aulas teóricas às interpretações que os pescadores da 

comunidade do Baiacu utilizam para o conceito maré, permitindo que ganhasse mais 

consistência a apresentação preliminar de um corpus diminuto referente à temática, no Grupo 

de Estudos Linguísticos do Nordeste (GELNE), em Alagoas, em março do ano de 2008, na 

época ainda do Mestrado, e no Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL), na 

Universidade Federal de São Carlos, em julho de 2010 e, consequentemente, nos Seminários 

do GEL de 2011, 2012 e 2013.  

Também, é considerável a experiência e a troca de ideias suscitadas, após ter realizado 

um curso, em 2009, com o Professor Doutor Heronildes Moura, da Universidade Federal de 

Santa Catarina sobre “Metáfora: o que ela nos ensina sobre a linguagem?”, assim como ter 

participado de Grupos Temáticos na ANPOLL (2010), na VII Conferência Linguística e 

Cognição: mentes em interação (2011), ter apresentado trabalhos na ABRALIN (2011), no 

Congresso Internacional sobre a metáfora, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(2011). Além do mais, houve a oportunidade de ter participado do curso Introdução à 

Linguística Cognitiva e suas aplicações, com o Professor Doutor José Teixeira, da 

Universidade de Minho-Portugal, em sua visita à Universidade Federal da Bahia, no ano de 

2011, no I Congresso Internacional de Estudos do Léxico; e com o Professor Doutor Augusto 

Soares da Silva, no II Congresso Internacional de Linguística Histórica e no 60º Seminário do 

Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo GEL, ambos os eventos na 

Universidade de São Paulo (2012), assim como ter feito estudos na Universidade do Minho, 

em Braga, Portugal, com apoio incondicional da minha orientadora Professora Doutora Teresa 

Leal Gonçalves Pereira, e tendo como coorientador Professor Doutor José Teixeira, que 

ministrou aulas sobre Significado e Cognição, durante o período da bolsa Sandwich 

Doutorado, no período referente a setembro de 2013 até fevereiro de 2014, a fim de melhor 

compreender o oceano vasto da significação. Vale ressaltar o apoio da CAPES, Processo 

nº12491128, por ter concedido e prorrogado o período da bolsa. Quer dizer, as motivações 

fazem-se presentes em estudos variados, perpassando aulas, Congressos, Conferências, 

Seminários e Simpósios que contribuíram para a reflexão acerca do tema.  

Tudo isso para tentar compreender, ainda que parcialmente, o que Lakoff vem 

desenvolvendo há anos, para entender o sistema conceptual da TMC como metaforicamente 

estruturado, os conceitos, na sua maioria, como parcialmente compreendidos em termos de 
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outros conceitos. Nessa perspectiva, As metáforas da Maré evidenciam-se apenas como uma 

contribuição para os estudos da metáfora e do vocabulário de especialidade da pesca, e para 

Linguística e Semântica Cognitivas, as quais são consideradas por muitos como ciências de 

campos movediços.  

Diante de tais referentes, essas são as questões levantadas para a realização desta 

pesquisa: – como a metáfora se faz presente na mente dos pescadores?; – qual a função 

precisa do pensamento em sua interação com a linguagem, na produção e interpretação de 

metáforas?; – as metáforas presentes no ambiente da pesca exploram a natureza da metáfora, a 

partir do pensamento x linguagem, metáforas conceptuais, no dizer de Lakoff e Johnson 

(2002, [1980]), ou a partir da “palavra” e sentença?;  – qual seria a natureza de “as metáforas 

da maré” e qual o lugar do pensamento na produção de metáforas provenientes do âmbito 

pesqueiro?; – vive-se sob metáforas, inclusive no vocabulário de pessoas cuja linguagem 

simples como a dos pescadores, e como ocorre o processo de transposição, de deslocamento 

dos itens lexicais?  

As hipóteses que se pretendem comprovar ou não, configuram-se em: a) Existem 

regularidades linguísticas, com várias metáforas assemelhadas entre si, formando uma família 

de metáforas da qual se pode constituir uma metáfora conceptual que exprimiria diretamente o 

pensamento, na tradição da LC; b) A metáfora construída pelo pensamento se apropria 

também de relações semânticas já existentes no sistema lexical da língua e aquelas que 

apresentam o mesmo paradigma, a mesma classe semântica, possuem alguma regularidade na 

interpretação; c) A matéria-prima da metáfora são conceitos, e não palavras; d) O polo 

linguagem e pensamento interage na produção das metáforas presentes no vocabulário dos 

pescadores e na estrutura léxico-conceptual da linguagem; e) No mar das metáforas 

relacionam-se os dois planos: o plano conceptual (que relaciona conceitos) e o plano da 

expressão (as palavras que são usadas para exprimir esses conceitos). 

Seguindo essa linha de raciocínio, tem-se por objetivos: realizar um estudo acerca do 

fenômeno das metáforas conceptuais, tomando como objeto dados empíricos; apresentar o 

paradigma nominal de metáforas no campo semântico da maré, unidades/conceitos; 

demonstrar as metáforas advindas das experiências cotidianas do universo da pesca da 

comunidade do Baiacu/Vera Cruz/Bahia; explorar a metáfora na estrutura conceptual em que 

as ocorrências metafóricas acontecem; descrever como os falantes do ambiente pesqueiro 

chegam a produzir as metáforas. 

Sendo assim, ao explorar a rede conceptual da linguagem humana, tal como se 

manifesta na linguagem técnica e do cotidiano, os resultados revelam que as bases 
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conceptuais explicam-se pela relação entre os domínios. Mas, certamente, há muitas 

implicações em torno desse fato, se se quiser considerar a metáfora como construção 

cognitiva, baseada nas experiências socioculturais vividas. E é por tais razões que, em termos 

de sua organização, esta tese se destina à discussão da função conceptual da metáfora. Para 

tanto, ao organizar este trabalho, dedicam-se as primeiras seções aos temas referentes à 

metodologia: à maré, às metáforas em terminologia, à trajetória dos estudos sobre a metáfora, 

e à apreciação dos dados, dando relevância à interpretação dos fundamentos linguísticos da 

metáfora conceptual correlacionada à linguagem de especialidade da pesca e ao quadro geral 

de estudos que vieram a se firmar como inspirados em seu legado teórico. A articulação das 

ideias desenvolvidas nas seções é precedida por essas discussões através da análise do corpus; 

a última seção, conclusão, busca um quadro conceptual que possa ser articulado com a 

interpretação desenvolvida nas seções precedentes. Sendo assim, a tese está dividida em uma 

Introdução e seis seções, além das Referências.  

A Introdução e os capítulos apresentam-se subdividos em seções, segundo a Norma de 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos (ABNT NBR 14724:2011). A primeira seção 

corresponde à Introdução. Na segunda seção, descreve-se a metodologia, inclusive a fonte, a 

constituição do corpus e as técnicas de pesquisa, a definição do contexto quanto ao 

levantamento dos dados e o campo de estudo. Na terceira, expõe-se as metáforas sob a óptica 

da Terminologia, e é complementado com breves considerações em torno da 

Socioterminologia, da Terminologia Sociocognitiva, da Fraseologia, especificamente as 

Expressões Idiomáticas. Na quarta, discorre-se sobre a trajetória dos estudos da metáfora, 

desde Aristóteles à atualidade, com o cuidado (e timidez) de não ser pretensiosa. A quinta 

seção destina-se a demonstrar os estudos da Linguística Cognitiva, a partir de Lakoff, o início 

e desenvolvimento da Semântica Cognitiva, e da tradição funcionalista, além dos contributos 

à TMC. Apresenta-se essa teoria, bem como sua aplicação à referida linguagem motivada. E, 

por fim, aventura-se em explicar os domínios metafóricos x os domínios metonímicos, 

considerando as visões estruturalista e cognitiva. Nessa seção, preocupa-se em demonstrar as 

pesquisas anteriores e posteriores realizadas sobre a metáfora. Na sexta seção apresentam-se 

os resultados da análise sobre as metáforas conceptuais utilizadas nas expressões 

terminológicas do domínio de especialidade da pesca, em Baiacu/Vera Cruz/Bahia.  Expõe-se 

a construção dos significados nos contextos nos quais as metáforas conceptuais são usadas no 

falar de pescadores. Nesta seção, observa-se que aspectos como percepção e cognição 

contribuem para compreender a maneira pela qual o sujeito vê, experiencia e pensa o mundo, 

e servem para entender, experienciar e compartilhar conceitos que, talvez parcialmente, 
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expliquem como o grupo da pesca compreende essas experiências e como a cultura faz parte 

dessa interpretação. As interpretações respeitam as pistas dadas pelo contexto de cada 

ocorrência. Catalogam-se também as expressões idiomáticas que aparecem no corpus, com os 

itens lexicais analisados. São identificadas metáforas e metonímias conceptuais. A 

organização é baseada na teoria do protótipo, e propõe-se uma categoria específica de 

expressões metafóricas.  Na sétima seção, apresenta-se a conclusão, sem esquecer que 

qualquer conclusão é sempre um novo começo. 

Vale ressaltar que a autora desta Tese, em virtude da dificuldade em localizar textos 

originais de alguns autores, aliada à utilidade da informação trazida por intermédio de outrem, 

teve de optar, em alguns casos, pela inclusão de citações em segunda mão, apesar de 

reconhecer que, em um trabalho no nível de doutoramento, citações desse tipo são menos que 

recomendáveis. 

Ao concluir, percebe-se que se está apenas abrindo as portas para continuar a 

investigação. Quiçá esse procedimento contribua também para fomentar outras pesquisas 

diante dos fenômenos das metáforas conceptuais, uma vez que não constam estudos que 

priorizem tal fato em léxico de pescadores artesanais.  Por fim, apresentam-se as referências 

que subsidiaram este trabalho, a fim de esclarecer dúvidas que porventura tenham 

permanecido em aberto diante de um tema tão complexo como é a metáfora.  
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2 METODOLOGIA 

 

Método é uma palavra de origem grega [methodos] formada por meta [‘por meio de’] 

e por hodos [‘via’, ‘caminho’]. Usar uma metodologia é seguir regular e ordenadamente um 

caminho por meio do qual certo objetivo é alcançado. No caso do conhecimento, é o caminho 

ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e procedimentos 

racionais, com três finalidades: conduzir à descoberta de uma verdade até então desconhecida; 

permitir a demonstração e a prova de uma verdade já conhecida; permitir a verificação de 

conhecimentos para averiguar se são ou não verdadeiros. De posse desse reconhecimento, o 

presente capítulo reserva-se à descrição dos recursos metodológicos
4
 utilizados para delinear a 

linha de trabalho que se procura desenvolver, assim como contextualizar o campo de estudo 

que serve de base para essa investigação.  

Assim, na medida em que as pesquisas cognitivas baseiam-se na observação das 

experiências reais de uso da língua, em contextos de interação, os corpora são produzidos por 

falantes reais, inseridos em interações sociais e culturalmente validadas, com características 

grupais que ora os diferenciam, ora os aproximam uns dos outros (usage-based model), 

segundo Langacker (2006).  

 

2.1 RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

As análises estão fundadas em bases empíricas, partem da interpretação das 

construções linguísticas fundamentada no aparato conceptual e nos conhecimentos das 

                                                 
4
 No primeiro workshop sobre Métodos empíricos em LC, organizado por Gonzalez Marquez et al.(2007) , os 

autores abordam questões acerca dos métodos utilizados na LC, tais como: o da introspecção, o da análise de 

áudio e videografia, o do corpus de análise, o método experimental, e o multimodal. Relacionam teoria e 

trabalho empírico porque a Linguística Cognitiva não faz uso do processo linguístico isolado, mas usa o 

método para o estudo da cognição, adaptando-o à investigação da linguagem. Para o método da introspecção, 

por exemplo, os autores incluem-no quanto ao significado e à estrutura das formas e expressões linguísticas 

isoladas, ou em contexto. O livro sobre Methods in Cognitive Linguistics discute o corpus com base em 

pesquisa empírica, metodologia e análise teórica e foi apresentado e discutido pelo GT: Linguística e Cognição, 

no XXV ANPOLL, em julho de 2010, Belo Horizonte. O Grupo propôs a realização de uma cartografia. 

Atualmente, conforme sugestão de Morato, durante a ABRALIN de 2013, é imprescindível a leitura do livro 

Methods in linguistic cognitive, de autoria de Seana Coulson et al.(2007), a fim de melhor compreender os 

desafios atuais da Linguística frente ao compromisso interdisciplinar dos estudos sobre cognição. É uma obra 

considerada de aplicação, explica o que está sendo feito em várias áreas. A proposta do Grupo é fazer uma 

cartografia sobre métodos e teorias, a partir da exploração do conteúdo desse material e incluir aquilo que não 

se encontra no livro, a exemplo de área experimental, corpora e macrologia introspectiva. A autora deste 

trabalho participou do XXV ANPOLL e do GT: Linguística e Cognição, na qualidade de ouvinte. 
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experiências físicas, sociais, históricas e culturais, evitando o subjetivismo ao qual o fato de se 

lidar com experiências poderia conduzir. Lakoff e Johnson (2002; [1980]) e Lakoff (1980) 

caracterizam essa abordagem como sendo relativa ao experiencialismo ou a um realismo 

corporificado.  

Contudo, ressalta-se que problemas teóricos e metodológicos ainda estão longe de ser 

resolvidos, como bem enunciam Salomão (2010) e outros autores. 

 

2.2  A FONTE: CONSTITUIÇÃO DO CORPUS
5
  

 

O corpus deste trabalho é relativamente recente e representativo, com dados 

linguísticos provenientes da variedade da língua oral. É uma proposta de metodologia 

empírica, com base nas aplicações de inquéritos linguísticos com pessoas que trabalham na 

pesca da comunidade de Baiacu/Vera Cruz/Bahia. É constituído por textos que foram 

coletados, transcritos e elaborados por Moreira (2010), na sua pesquisa de Mestrado. Tem 

como base dados extraídos de instâncias reais de uso da língua.  

Consideram-se os estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980])  como parâmetros de 

pesquisa, e como uma das possibilidades de definição de metáfora. Dessa forma, recorre-se à 

interação entre teoria e dados baseados em experiências e em estudos provenientes das 

ciências cognitivas, em que se apresentam descrições de práticas linguísticas efetivas por 

meio de colocações de exemplos. Nesse sentido, demonstra-se a dinâmica natural do processo 

cognitivo humano na compreensão dos aspectos sociais da linguagem de uso. Mas, isso não 

significa dizer que a metodologia aqui utilizada não esteja atenta ao que foi discutido durante 

o XXV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística 

(ANPOLL), especificamente no Grupo Temático (GT) Linguística e Cognição (2010)
6
. De 

acordo com o que o Grupo explica, a LC trabalhava com exemplos reais (método 

introspectivo), depois com a Linguística de corpus e, atualmente, com modelo de uso, a fim 

de demonstrar que a cognição é corporificada (embodied) e dinâmica.  

Na perspectiva do GT, a questão do método é fundamental e, na atualidade, além das 

transcrições do corpus eletrônico, recorre-se ao método da modularidade, isto é, dos gestos. O 

                                                 
5
O conceito de corpus aqui corresponde ao explorado por Deignan (2008) para quem corpus pode ser qualquer 

coleção de textos falados ou escritos. Os textos escritos podem consistir no trabalho de um único autor, de certo 

número de questões de um ou mais jornais, de coleções de dados transcritos da fala, ou mais amplamente 

baseados em coleções de uma série de tipos de texto. Os temas linguísticos que podem ser investigados com 

um corpus variam. Conforme Deignan (2008), o corpus da pesquisa geralmente decorre do acúmulo de 

observações detalhadas sobre a linguagem em uso para questões teóricas. 
6
O GT integram Edwigens Morato, Neusa Salim Miranda, Solange Vereza, Heliana Mello, Márcia Zimmer, 

Heronides Moura, Tommaso Raso e Margarida Salomão. 
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Grupo ainda afirma que a Linguística, a partir do século XX, começa a se preocupar com os 

aspectos correlacionais e pragmáticos, uma vez que o semântico-pragmático, proposto pela 

Linguística Cognitiva, defende a interação com o meio, pela simples razão de o mapeamento 

não se sujeitar a restrições. Com isso, o GT busca explicar a questão do processamento de 

como as pessoas compreendem, apreendem o significado e também mapeiam questões 

gramaticais e neurolinguísticas. 

São dados derivados da percepção do sujeito. Do mesmo modo, utiliza-se o método de 

análise de corpus (GONZALEZ-MARQUEZ et al., 2007), em que se explora o fenômeno 

particular de interesse da pesquisa e observa-se a frequência com que a expressão é usada em 

vários contextos.  

Inicialmente, tomou-se como base o Procedimento de Identificação de Metáforas 

(PIM). Esse procedimento sistematiza um conjunto de métodos que refletem o processo de 

identificação de metáforas linguísticas, e envolve, entre outros critérios: leitura das 

unidades/conceitos, definições e observações do dicionário; identificação dos itens lexicais 

potencialmente metafóricos; determinação do seu significado no contexto; busca por um 

significado mais básico do item lexical; comparação dos significados contextual e mais básico 

desses itens e, no caso de oposição, a marcação do item lexical como metafórico (GRUPO 

PRAGGLEJAZ, 2009; SIQUEIRA et al., 2007). O PIM é assim detalhado: 

(i)- Ler todo o texto/ discurso para estabelecer um entendimento geral do seu 

significado. 

(ii)- Definir as unidades lexicais do texto/discurso 

      (iii)- (a) Para cada unidade do texto, determinar o seu significado no contexto, isto é, 

como ele se refere a uma entidade, relação ou atributo na situação evocada pelo texto 

(significado contextual). Levar em conta o que antecede e o que precede a unidade lexical. 

   (b) Para cada unidade lexical, determinar se há um significado atual mais 

básico em outros contextos do que no contexto em que estão. [...] significados básicos tendem 

a ser: 

- mais concretos (o que evocam é mais fácil de imaginar, ver, ouvir, sentir, 

cheirar e sentir o gosto); 

- relacionados ao funcionamento do corpo; 

- mais precisos (em oposição a vagos); 

- historicamente mais antigos; 

Significados básicos não são necessariamente os mais frequentes da unidade lexical. 

Se a unidade lexical tem um significado atual/contemporâneo mais básico em outros 
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contextos do que no contexto em questão, decidir se o significado contextual se opõe ao 

significado básico, mas pode ser entendido em comparação a ele. 

    (iv)- Caso afirmativo, marcar a unidade lexical como metafórica (GRUPO 

PRAGGLEJAZ, 2009, p. 79). 

Conforme a opinião desse Grupo,  

 

[...] Uma das aplicações mais importantes do PIM é que o conjunto de etapas 

permite aos pesquisadores saberem em que pontos não concordam, e também 

permite apontar a razão pela qual se presume que uma palavra tenha significado 

metafórico no contexto (GRUPO PRAGGLEJAZ, 2009, p.90). 

 

 

Ainda que se recorra ao  procedimento adotado por esse Grupo, é válido observar o 

que Gibbs (2009) assinala acerca dos métodos utilizados pela LC : 

  
[...] um fato notável é que há muito poucas publicações a respeito de métodos 

adotados na linguística cognitiva (com exceção de Kövecses) [...] não existe nenhum 

conjunto de métodos confiáveis e replicáveis que possam ser empregados para 

identificar palavras como sendo metafóricas ou para relacionar padrões sistemáticos 

de expressões inteiras com metáforas conceptuais subjacentes (GIBBS, 2009, 

p.199). 

 

Gibbs Jr. (2009)  menciona alguns métodos relevantes como técnicas para descrever as 

metáforas conceptuais e, como exemplo, recorre ao uso de imagens mentais. 

As ocorrências metafóricas foram divididas a partir de casos prototípicos, i.e., aqueles 

mais centrais ou de uma família de sentidos relacionados; a partir da frequência
7
, da 

ocorrência e da produtividade, sabendo-se que tais critérios podem servir como um fator 

representativo da recorrência de uma metáfora conceptual dentro dos diversos contextos que 

compõem o corpus.  

Apesar de a metodologia de estudo envolver de certo modo a introspecção, os 

exemplos não são soltos, as frases não são inventadas, pois essa é uma das críticas aos 

primeiros estudos de Lakoff e Johnson, em relação à TMC. 

Assim, teve-se o cuidado de considerar o que aponta Sardinha (2007), isto é, que há 

três métodos básicos para encontrar metáforas, a saber: o da introspecção, o da leitura e o do 

uso de um tipo de programa de computador (SARDINHA, 2007a, p. 139). Conforme o autor, 

o primeiro método diz respeito à retirada de exemplos de metáforas da própria mente. É o 

método mais tradicional de estudo da metáfora, e até hoje ele é muito usado. No que diz 

respeito ao método da leitura, presta-se atenção às ocorrências que se julgarem metafóricas 

                                                 
7
Concordando com Sardinha (2013), a frequência não mais como produto de identificação, ela vem antes. 
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(este é o método recorrente na presente pesquisa). É essencialmente manual e um 

procedimento antigo que continua sendo usado em projetos acadêmicos. Já o terceiro método, 

fundamenta-se na aplicação de um programa de computador
8
 específico para identificar 

metáforas
9
.  

  

Não há um método único que seja o melhor para todas as situações de pesquisa. 

Cada método tem suas vantagens e desvantagens [...] é possível combinar métodos 

de acordo com as necessidades [...] Mesmo nos métodos assistidos por computador, 

não podemos dispensar a análise humana [...] A razão disso é que o julgamento de 

metaforicidade é muito complexo e depende do entendimento da linguagem, do 

contexto, da multiplicidade de sentidos, das intenções dos falantes, entre outros [...] 

No caso da metáfora conceptual, que é abstrata, a situação é mais complicada ainda 

[...] A identificação se dá por meio da busca de palavras e expressões que expressem 

tais metáforas mentais (SARDINHA, 2007a, p. 140-141).  

 

 

 

E ainda afirma que “[...] não há critérios adequados para definir aquilo que não pode ser 

metáfora” (SARDINHA, 2007a, p.147). Fato que vem a corroborar com que o Grupo 

PRAGGLEJAZ (2009) argumenta: 

 

Especialistas em metáfora normalmente não oferecem critérios para as suas 

investigações empíricas. A falta de critérios pré-estabelecidos para a identificação de 

metáforas, em particular, dificulta qualquer análise de argumentos teóricos sobre a 

frequência das metáforas, sua organização no discurso e possíveis relações entre 

linguagem metafórica e pensamento metafórico (GRUPO PRAGGLEJAZ, 2009, p. 

78).         

 

                             

A respeito das tentativas automáticas para identificar metáforas, reconhece-se também 

as de Sardinha (2007a) e a de Luciana Pissolato de Oliveira (2010)
10

. 

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo se complementam, na justificativa de 

analisar teórica e empiricamente o processamento da metáfora. A base para a pesquisa é 

experiencialista, conforme desenvolvida em estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]; 

2008), mas considerando de igual modo outros pesquisadores
11

, a exemplo de: Macedo, Feltes 

                                                 
8
Conforme descreve Sardinha (2007a, p.152), “[...] a linguística de corpus é a área que se ocupa da investigação 

de grandes quantidades de dados linguísticos armazenados em arquivos de computador. Com o advento da 

Linguística de Corpus, recorre-se a textos orais para a análise dos fenômenos metafóricos”.   
9
Recentemente, no 61 º Seminário do GEL, USP, SP, 2013, Sardinha (2013) apresenta o ponto de vista sobre a 

metáfora a partir da metodologia cujas abordagens são de senso, e de amostragem. Para tanto, etiqueta o corpus 

semântica e lexicalmente. Nesse sentido, propõe que a metáfora seja interpretada a partir da identificação (as 

duas abordagens citadas anteriormente), e da variação (do tipo das cinco dimensões: informacional, narrativa, 

explicativa, interativa, referentes explícitos). Para ele, o ambiente informacional, com referência explícita é o 

ambiente de que a metáfora mais gosta. 
10

 Conforme também observação de Ieda Alves, durante defesa desta Tese. 
11

Tais estudiosos recorrem aos métodos que relacionam linguagem, introspecção, uso, discurso aplicado à   

realidade. 
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e Farias (2008); Vereza (2010); Zanotto (2007; 2010; 2011); Cameron (2003; 2008; 2010); 

Kövecses (2002; 2005; 2008b), pois, conforme declara Sardinha (2007a), adotar apenas uma 

visão como correta ou definitiva para entender o fenômeno estudado, seria empobrecer o que 

se entende por metáfora conceptual. E também por saber que, devido à disseminação no meio 

acadêmico, a metáfora conceptual acabou por ser a visão que mais transparece nesse âmbito, 

tornando-se inspiradora de tantas outras pesquisas, a exemplo desta. Daí, se recorrer a uma 

metodologia qualitativa de cunho empírico e descritivo-interpretativo.  

Na abordagem da metáfora sistemática aplicada ao discurso, explorada por Cameron 

(2003), por exemplo, a metodologia de estudo baseia-se no levantamento de usos linguísticos 

reais e metafóricos e não metafóricos. A aplicação desse método em um estudo de metáforas 

no discurso falado e escrito busca identificar termos veiculadores de metáforas, em vez de 

palavras usadas metaforicamente. Para a autora, depois de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), 

muitos pesquisadores têm se empenhado em identificar metáforas no discurso natural, 

baseando-se no critério de “entendimento de uma coisa em termos de outra”.    

São questões metodológicas que só recentemente começaram a ser solucionadas. De 

acordo com Cameron (2008, p. 209), “The methods and categories used in investigation and 

description need to capture the interactional and dynamic nature of metaphor in talk”
12

. 

Pensando em toda essa problemática que encobre a fonte metodológica, o corpus foi 

organizado conforme a natureza de seus exemplos e quanto à categorização.  Seguiu-se 

também esse critério, pensando nos dizeres de Geeraerts (2009), a saber: “[...] três 

características podem ser mencionadas como indícios para a existência de uma leitura 

específica localizada na posição central da categoria: saliência psicológica, frequência relativa 

de uso e vantagem interpretativa” (GEERAERTS, 2009, p. 58).   

Sendo assim, considerando os detalhes desta pesquisa, a autora deste trabalho 

procedeu à análise do corpus, ouvindo sempre a opinião da Professora Doutora Ana Cristina 

Macedo
13

, da orientadora Professora Doutora Teresa Leal Gonçalves Pereira, do co-orientador 

Professor Doutor José Sousa Teixeira e do Professor Doutor Augusto Soares da Silva sobre a 

pesquisa. Pois, como assegura o Grupo PRAGGLEJAZ (2009), 

  

                                                 
12

“As categorias e métodos utilizados na investigação e descrição precisam capturar a natureza interativa e 

dinâmica da metáfora na conversação.” (Tradução da autora deste trabalho). 
13

Um agradecimento especial a Professora Doutora Ana Cristina Macedo pelas sugestões de leituras e demais 

observações, especificamente às referentes à metodologia e à análise do corpus, pelos encontros presenciais e/ 

ou pelas trocas de mensagens on-line. 
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[...] a maioria dos projetos de pesquisa não se limita aos dados coletados. Sessões de 

discussão entre os analistas aumentam os valores de confiabilidade, de modo que 

testar a confiabilidade antes das discussões serve unicamente para se determinarem 

os valores mínimos do método de cálculo (GRUPO PRAGGLEJAZ, 2009, p. 99).  

 

 

Reconhece-se, contudo, que pode haver limitações nessa metodologia e, se necessário, 

deve o pesquisador recorrer a outros métodos para o seu entendimento. Diante disso, a 

pesquisa foi complementada pelos princípios de categorização prototípica. Esse recurso é 

comumente utilizado por Lakoff ao longo de sua obra para a descrição das metáforas 

conceptuais.  

Conforme Rosch (1975b), o protótipo é uma representação mental de um exemplar 

típico de uma dada categoria. É um modelo de memória conceptual e operação humana que 

pode ser traduzida por um membro central de uma categoria com o qual outros membros 

mantêm relação de semelhança.  

Do ponto de vista de Soares da Silva (1999; 2008; 2014), o protótipo funciona como 

modelo interpretativo de aquisição de novas experiências realizadas à luz de conceitos e 

categorias já existentes. Para ele, os protótipos têm duplo efeito: adaptar as categorias a novos 

contextos e interpretar novas realidades com base no conhecimento já existente.  

De acordo com Duque e Costa (2012), trata-se de uma metodologia alternativa de 

análise e apresentação da estrutura do significado. O enfoque é cognitivo, não só porque apela 

à competência lexical e pragmática do usuário de uma língua, mas, particularmente, porque 

parte do pressuposto de que a organização da categoria na mente do falante, em torno de 

exemplos representativos, determina seu rendimento nas tarefas experimentais, assim como a 

compreensão linguística e o modo em que estrutura sua experiência na vida cotidiana. 

Com base na exploração desses recursos teórico-metodológicos para a constituição do 

corpus, os campos delimitados para essa pesquisa são referentes à categoria semântica 

nominal do domínio da maré, em que se encontram os conceitos mais frequentes para as 

metáforas. A seleção obedeceu à representatividade ou à pertinência e clareza dos empregos 

das metáforas nos contextos. Também foram acatados os seguintes critérios: levantamento de 

unidades/conceitos a partir das mais gerais e prototípicas, frequência, produtividade e 

importância das unidades/conceitos, além do ineditismo.  
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Seguiram-se também os seguintes passos
14

 para a análise de dados: a) leitura constante 

do corpus e de materiais escritos; b) observação de situação real e linguagem de uso; c) coleta 

das expressões linguísticas que atualizam as metáforas conceptuais no vocabulário dos 

pescadores, identificação das unidades/conceitos; d) seleção das metáforas conceptuais; e) 

identificação e análise de metáforas/metonímias (veículos metafóricos e metonímicos); f) 

definição de uma categoria semântica (por exemplo, a categoria nominal), a fim de serem 

investigadas as metáforas e, como exemplo de metáfora nominal, analisaram-se metáforas 

com itens lexicais indicadores de profissão, de localização, entre outros; h) definição de uma 

lista de itens lexicais pertencentes à categoria semântica escolhida (construção da relação 

paradigmática); i) pesquisa no corpus das ocorrências de metáforas conceptuais identificadas 

através de itens lexicais; j) Para cada unidade lexical/conceito, resolveu-se apresentar o 

significado contextual, assim como o significado atual mais básico/literal; l) descrição dos 

dados.  

Os dados foram organizados de acordo com o domínio do MAR, de modo a se obter 

uma imagem mais clara dos mecanismos metafóricos e metonímicos mais produtivos da 

linguagem de especialidade da pesca. Contou-se com um corpus constituído de metáforas e 

metonímias conceptuais, além das expressões idiomáticas da pesca. Após cada exemplo, 

indicaram-se os informantes apenas com as suas iniciais seguidas da idade. As metáforas 

conceptuais, geradoras das expressões, são grafadas em maiúsculas e centralizadas na 

primeira linha do quadro. As expressões linguísticas atualizadoras dessas metáforas estão, 

logo em seguida, com destaque para os termos em negrito.  

Na primeira análise dos dados recolhidos, por exemplo, verificou-se a existência de 

um número significativo de metáforas conceptuais da língua corrente que integram a 

linguagem de especialidade da pesca, e de processos metonímicos.  

Observa-se que o critério de identificação da expressão metafórica baseia-se no que 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) afirmam, ou seja, que para se definir uma metáfora deve-se 

observar uma diferença no tipo de atividade e estruturação parcial. Assim, a metodologia 

proposta para esse trabalho identifica construtos necessários para uma descrição semântica do 

fenômeno da metáfora conceptual. Pensando nessa possibilidade, destacaram-se também as 

expressões idiomáticas ou unidades fraseológicas
15

, especificamente as fraseologias 

                                                 
14

Alguns dos passos aqui apresentados para a análise dos dados são de acordo com os propostos por Moura 

(2007). 
15

Conforme Mineiro (2005b), os elementos de grupo de palavra que constituem a combinação lexical variam de 

forma muito restrita e cuja variação tem um caráter lexical. Assim, de acordo com René Stehler, citado por 

Mineiro (2005b), as unidades fraseológicas são subdivididas em: 1- fraseologias referenciais: dentro delas as 
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referenciais de expressões, por serem essas as encontradas com mais frequência no corpus 

analisado.  

 

2.2.1 Delimitação do corpus   

 

 Os inquéritos foram aplicados a pessoas que trabalham na pesca da comunidade do 

Baiacu/Vera Cruz/Bahia, sendo 34 (trinta e quatro) homens e uma mulher, todos eles com 

idade compreendida entre 21 e 86 anos. A maioria estudou até à primeira série do primeiro 

grau, conhecido atualmente como segundo ciclo do Ensino Fundamental. As entrevistas 

duraram cerca de 40 minutos, no mínimo, ou 2 horas no máximo. No que tange à transcrição 

dos inquéritos, alguns critérios foram obedecidos:  

 

 Sinais adotados nas transcrições: 

 

 uma pausa menor é indicada por meio de reticências [...], uma maior, por meio de 

reticências entre parênteses [(...)];  

 

 incompreensões, dúvidas e suposições de algumas unidades conceituais foram 

indicadas pelo ponto de interrogação [?]; 

 

  as explicações do inquiridor figuram entre parênteses duplos [(( ))]; 

 

 cortes de trechos de fala são indicados por colchetes [[...]]; 

 

 Os nomes dos informantes são indicados apenas pelas iniciais maiúsculas;  

 

 Sobre o contexto das unidades conceituais: 

 

 a transcrição é grafemática; 

 

 todas as formas foram transcritas da mesma maneira que realizadas pelo falante, 

compreendendo os termos e/ou unidades/conceitos  que são objetos da questão e o 

contexto em que estão inseridos; 

 

 as metáforas conceptuais aparecem escritas em letras maiúsculas, como é 

convencional;   

                                                                                                                                                         
locuções; as fraseologias de frase, que por sua vez se subdividem em expressões e fraseologias com valor de 

textos (provérbios); 2- fraseologias estruturais; 3- fraseologias comunicativas.   
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 o contexto em que se encontram unidades/conceitos está registrado em itálico, e em 

negrito. 

 

A partir da leitura e análise do corpus, delimitaram-se os corpora e selecionaram-se 

aqueles mais relevantes, por serem os que compreendiam as unidades/conceitos mais 

frequentes. Utilizaram-se iconografias, e essas imagens são consensuais (v. no Anexo o 

Termo de consentimento). 

Fez-se necessário, de início, ler e levantar todas as informações acerca do fenômeno 

estudado e dos fatos relacionados à língua da comunidade em apreço, com o intuito de: a) 

fazer um levantamento prévio do vocabulário relacionado ao domínio da cultura pesqueira; b) 

realizar uma análise semântica.  

 

2.2.2  Técnicas de pesquisa: coleta e alinhamento do corpus 

 

Os procedimentos metodológicos e técnicas utilizados seguiram e respeitaram os 

seguintes passos: 

a) Etapas metodológicas 

A primeira etapa metodológica consistiu na pesquisa bibliográfica e pesquisa de 

campo. Para a pesquisa bibliográfica, foram realizados estudos teóricos dos principais autores 

que trataram do assunto. Realizaram-se, também, pesquisas na Internet, em revistas, teses, 

dissertações e dicionários especializados, a fim de fundamentar a reflexão e argumentação do 

trabalho. Para a pesquisa de campo, procedeu-se à observação constante e sistemática do 

corpus.  A segunda etapa metodológica consistiu em análise das transcrições dos dados. 

b)         Seleção dos Informantes  

O trabalho constou da participação de 35 (trinta e cinco) informantes, sendo que os 

depoimentos de 21 (vinte e um) deles estão gravados em fita cassette, CD-ROM, pen-drive e 

mp5, e transcritos, enquanto que os demais se encontram em caderno de notas, e também 

disponíveis em bibliotecas, por meio da dissertação de Moreira (2010). Desses informantes, 

constam uma marisqueira e trinta e quatro pescadores. A maioria dos inquiridos é constituída 

de homens, por ser a pesca uma atividade tipicamente masculina. Ao escolher os informantes, 

teve-se o cuidado de selecionar os nascidos na comunidade e que jamais tivessem fixado 

moradia em outro lugar. Cada um dos informantes deixou impressões acerca de suas vidas, 

sua lida e do papel que desempenha no ambiente do ramo pesqueiro. 
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2.3  O CAMPO DE ESTUDO: A COMUNIDADE DE BAIACU
16

 

 

[...] Baiacu [...] neste canto onde não existe nada e, 

portanto existe tudo (JOÃO UBALDO RIBEIRO, 1984, 

p. 262). 

 

 

A Vila de pescadores de Baiacu é uma comunidade pertencente ao município de Vera 

Cruz
17

, situado na Ilha de Itaparica
18

. Distante de Salvador 43 km, está localizada na contra-

costa da Ilha. Possui variação vegetal pertencente à província atlântica: manguezal, restinga e 

mata secundária. De acordo com Queiroz (2001), a restinga e o manguezal são as principais 

feições fitossociais da região, entrecortadas por capoeiras e áreas com cobertura vegetal 

similar à vegetação de cerrado. No mapa seguinte pode-se observar a localização de Baiacu 

(v. seta) em relação à subdivisão dos dois municípios, Itaparica e Vera Cruz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

Com algumas correções e alterações, a partir das observações feitas pela Professora Doutora Célia Leal Braga 

(durante encontro presencial e a conversar sobre a Tese) e pelo Professor Doutor Diegues (2011), em uma 

defesa de banca da tese, por ele ter sentido falta de referência contextualizada à vida social dos pescadores. 

Alguns dados mais recentes foram acrescidos a partir da observação do pronunciamento de Diegues (2011), e 

também dos pronunciamentos de Meirelles, durante defesa de Doutorado, em agosto de 2011, na Faculdade de 

Comunicação (FACOM), UFBA, BA. Diegues (2011) declarou-se surpreso por ainda existir este tipo de 

comunidade que mantém a tradição, e tem padrões éticos.  Acreditava não mais existir este tipo de grupo 

social. Daí afirmar que Baiacu pode ser classificado como uma comunidade de organização interna e formadora 

da história do país, por isso ser considerada tradicional. Cabe salientar também que se aproveitou parte do 

terceiro capítulo referente à Ilha de Itaparica, disponível na dissertação de Mestrado sobre “As denominações 

para pescadores e apetrechos de pesca da comunidade do Baiacu-Vera Cruz-Bahia” (MOREIRA, 2010).  
17

Conforme Meirelles (2011), Vera Cruz é considerado o terceiro maior produtor de pescado da Bahia. 
18

Em língua tupi, a expressão "itaparica" significa "cerca de pedra". A sua ocupação deu-se a partir de um 

pequeno núcleo de povoamento fundado por jesuítas na contra-costa em 1560, onde hoje se localiza a vila de 

Baiacu – então denominada como Vila do Senhor da Vera Cruz. Nesse período foi nela iniciada a primeira 

plantação de cana-de-açúcar, assim como a cultura do trigo, tendo recebido os primeiros exemplares de gado 

bovino. Conforme Caldas (1951), Itaparica era uma das freguesias das Vilas do Sul do Governo Eclesiástico da 

capitania da Bahia, e era designada “Santa Vera Crus de Itaparica” (CALDAS, 1951, p. 67). 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 Mapa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

A localidade de Baiacu é remanescente da primeira ocupação da Ilha, em 1560, sendo 

a mais antiga e importante colônia de pescador que tem a Ilha. De acordo com Osório (1928), 

Baiacu foi o primeiro povoado levantado nas terras doadas, em 1552, a D. Violante, mãe do 

conde de Castruhava, sendo ali também o local onde foi erguida a primeira igreja católica 

matriz do Brasil, sob a invocação de Nosso Senhor da Vera Cruz, catalogada entre as 

primeiras edificações religiosas do país.  

Inicialmente, no século XVI (1560), Baiacu era a mais importante e tradicional das 27 

(vinte e sete) comunidades existentes na Ilha de Itaparica, devido a ter sido o único vilarejo 

onde o jesuíta Luís da Grã e seus companheiros de catequese aportaram e por onde passaram 

os padres Manoel da Nóbrega e José de Anchieta. As ruínas da segunda capela erigida no 

Brasil, inaugurada em 1561, resistem à ação de gameleiras, árvores sagradas do candomblé-

irôco. Foi ainda em Baiacu que aqueles religiosos fizeram erguer a primeira obra de 

engenharia hidráulica da colônia: uma barragem para o suprimento de água potável e para os 

serviços da povoação. 

Baiacu tem como origem o termo mayacu [maya’ku]. Com base nos dicionários de 

Affonso Freitas (1976) e Lemos Barbosa (1951), esse é um termo tupi que caiu em desuso na 

época pós-clássica, devido à mudança fonética. A diferenciação pode se dever a causas 

histórico-linguísticas. O termo Baiacu deve ter surgido por influência do substrato no campo 

da fonética. Na conjuntura atual, o que se tem percebido na comunidade é que o topônimo 

Baiacu encontra-se em processo de mudança em curso, com variação entre os termos 

[ba’jaku] e [baja’ku]. A faixa etária 1 (F1), a mais jovem, faz uso da variante inovadora e 

considerada estigmatizada na comunidade [ba’jaku], e a F3, faixa dos idosos, mantém a 

variante considerada padrão, [baja’ku]. 

 Na concepção de alguns estudiosos, “Baiacu tem a origem do seu nome no pescado 

de mortífero veneno, descrito por  Pero de Magalhães Gandavo, no ‘Tratado da terra do 

Brasil: história da Província de Santa Cruz’” (OSÓRIO, 1979, p. 396-397). Encontra-se 

registro do termo Mayacús para os pequenos peixes “Há também hum certo gênero de peixes 

pequeninos da feição de xarrocos, a que chamam Mayacús os quaes sam mui perçonhentos 

por extremo, especialmente a pelle o he tanto[...]” (GÂNDAVO, 1980, p. 116). Os 

lexicógrafos assim designam o termo: “baiacu é da família do tupy baya’ku” (NASCENTES, 

1966, p. 83); “1. designação popular de espécies de peixes teleósteos, plectógnatos, que têm 

corpo revestido de escamas, espinhos ósseos ou placas ósseas, e vivem no mar ou água doce. 

[...].” (FERREIRA, Aurélio, 1999, p. 254). 
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Assim, a comunidade de Baiacu é designada em virtude de os moradores relacionarem 

uma quantidade significativa de peixes da espécie “baiacu” à localidade que tomaram por 

moradia, e associam o pescado à comunidade. De acordo com Diegues (2011), a comunidade 

de Baiacu tem padrões éticos com permanência da tradição e uma organização interna. Do 

ponto de vista de João Ubaldo Ribeiro (1984): 

 

[...] Baiacu [...] neste canto onde não existe nada e portanto existe tudo [...] haver 

tanta ciência naquela gente comum [...] pessoas como estas pudessem possuir 

conhecimentos e habilidades tão bonitos [...] Quantos estudos não haveria ali [...] e 

tudo isso requeria grande conhecimento e muitas coisas por dentro e por trás desse 

conhecimento [...] cada objeto um mundão com tantas outras coisas ligadas a ele 

(RIBEIRO, J., 1984, p. 262, 318).  

 

 

Dados e informações contidos na história da Ilha remetem especificamente à pesca, 

por exemplo, à questão da introdução das caçadas de baleias em 1603, na Ponta das Baleias, 

onde hoje é a cidade de Itaparica. Lá foi construída a primeira armação de caça às baleias. 

Esse fato sobre a pesca das baleias é o centro da história da pesca em Baiacu. No século XVI, 

até meados do século XIX, existia grande quantidade de baleia na comunidade, por isso, os 

antepassados (os índios tupinambás) construíram a estrutura
19

 da pesca em torno de ossos e 

óleos de baleia. Os tejupares – lugar onde os pescadores guardavam seus utensílios de pesca – 

eram o retrato fiel dessa “arquitetura”. Atualmente, existe ainda a estrutura da armação dos 

tejupares, porém o material é outro. Não são mais ossos de baleia, mas sim, estacas de pau ou 

palheiro, [paero], conforme pronunciam os pescadores, que é uma pequena habitação feita 

com palhas de coqueiro e estacas de pau. Alguns estão sendo construídos com base de tijolos, 

fato que pode desequilibrar o ecossistema.  

Observa-se na comunidade a herança da cultura primitiva, tradicional e primária, no 

que se refere ao manuseio da pesca, pois os pescadores ainda cultivam os hábitos e costumes 

indígenas, seja no uso de material da pesca, nos hábitos alimentares (farinha de mandioca, 

bebidas alcoólicas), seja para “perguntar” à natureza se a maré e o tempo estão bons para a 

pescaria. Quer dizer, há alguns hábitos vivenciados pelos pescadores da comunidade que os 

fazem se reconhecer enquanto sucessores daqueles ancestrais.   

Baiacu é uma vila que fica parada no sol. Os homens conversam ou em bares, ou 

“proseam pro ar”, ou nos palheiros. Gostam de admirar o mar e pensar. Reparam a areia, 

                                                 
19

Meirelles (2011) apresenta quatro categorias específicas referentes ao sistema pesqueiro em Baiacu, a saber: os 

artefatos, as funções, os arranjos produtivos e as práticas. As categorias foram organizadas a partir da 

constituição da própria comunidade. 
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seguem o vai-e-vem da maré. Aprendem o segredo da água. É raro, em Baiacu, a exogamia, 

casamento com alguém de fora de seu próprio povo.  A maioria casa com pessoas da própria 

comunidade, o que contribui, talvez, para manter o seu labor diário da pesca, sem outra 

perspectiva. A população residente de Baiacu tem um passado relativo ao primeiro povoado 

fundado pelos jesuítas.  

Como manifestações culturais, a comunidade é símbolo de uma das festas mais 

tradicionais da Ilha em 14 de setembro, dia de Nosso Senhor da Vera Cruz. Em Baiacu, esse 

dia é muito especial para os moradores e devotos. Os moradores ficam na expectativa do mês 

de setembro, referindo-se a ele como “a festa de setembro, evein o mês de setembro” (CS, 66 

anos).  

O 14 de setembro é considerado feriado em todo o município de Vera Cruz. A festa do 

Senhor da Vera Cruz é um evento religioso, consistindo na caminhada de fiéis até à sua 

Igreja, onde se celebra missa solene. A comunidade é a responsável principal pela 

organização da festa. 

O dia começa com o toque da alvorada. A rua principal da igreja e a praça ficam 

ornamentadas. De todas as partes, em romaria, homens, mulheres, crianças e visitantes 

chegam a pé, conduzindo a imagem do Senhor da Vera Cruz até à antiga colina sagrada. São 

aproximadamente três quilômetros e meio de caminhada. Após a celebração da missa, o 

pároco, em procissão frente ao andor, retorna à capelinha da comunidade, acompanhado pelos 

devotos.  

O Senhor da Vera Cruz tem a imagem representada em trajes iguais ao do Senhor do 

Bonfim da Bahia, com uma longa cruz de madeira e uma coroa de espinhos em sua cabeça. O 

corpo é desnudo, coberto apenas com um linho branco na parte da cintura. Os braços e os pés 

expõem os cravos pregados na cruz. Cada extensão da cruz de madeira se encontra ornada de 

ouro do século XVI. Apenas na data magna da Ilha é que se ornamenta o Senhor da Vera Cruz 

com esta relíquia dos antepassados portugueses. Em dias que antecedem à festa, realiza-se a 

novena com vários temas. São convidados membros de outras localidades para representar a 

temática da noite.  

Tanto a velha igreja como a imagem do Nosso Senhor da Vera Cruz e o dique são 

palcos para as histórias mais fantasiosas daquele povo. Servem para pesquisas etnográficas. 

Os moradores de Baiacu, sobretudo, os mais idosos creem, por exemplo, que existe no 

“tanque” (denominação pela qual o dique é conhecido pela comunidade) um caixão repleto de 

ouro, cuja chave se encontra nas mandíbulas e sob a guarda constante de um jacaré.  
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Em torno dessa história, há outro fato: quando não havia o sistema de abastecimento 

de água e esgoto e a população precisava lavar as roupas e buscar água no tanque, muitas 

pessoas encontravam porcelanas e ouro submersos ao redor do dique. Os moradores 

certificam também existir vários patinhos d’água encantados, isto é, aparecem à margem do 

tanque e, em seguida, desaparecem. 

Diante dessas histórias, muitos mergulhadores profissionais arriscaram sua própria 

vida em busca do ouro no tanque. Tentaram encontrar o caixão misterioso e esqueciam a lama 

movediça e os jacarés que ali existiam. Alguns acabaram sendo sugados. Daí a crença da 

população em dizer que o tanque é encantado, milagroso. Essa mítica popular em torno de 

fictícios tesouros é uma ideia fundada no fato de que a Ordem de Jesus teria escondido 

preciosidades, quando teve os bens confiscados por Portugal. 

Na comunidade de Baiacu, há uma crença também em torno da imagem do Senhor da 

Vera Cruz. Alguns idosos relatam que, de sete em sete anos, um cavaleiro todo vestido de 

branco e montado em um cavalo passeia, à meia-noite, em toda a localidade. Eles acreditam 

que seja o Senhor da Vera Cruz que aparece para bendizer a terra. 

Há outro exemplo de crença criado pelo imaginário fantasioso do povo baiacuense: o 

mito dos tijolos. Segundo alguns moradores, os tijolos que foram retirados da antiga igreja 

guardam consigo um bem precioso, o ouro. Para os habitantes, quem retirou os tijolos assim o 

fez porque, ao decifrar as palavras escritas em latim, logo descobriu que ali havia o metal 

amarelo. Mas, o fato é que muitos estudiosos, curiosos e visitantes além de retirarem tal 

objeto, também transcrevem o que se encontra sobre os tijolos, como se fosse um tipo de 

código, porém, nunca se soube da existência de ouro. 

Independente da fé religiosa de origem católica e das crenças, os moradores de Baiacu 

aderiram à prática do sincretismo religioso. O candomblé e a umbanda persistem junto aos 

moradores. Existiam até março de 2013, pelo menos, dois terreiros, frequentemente, 

homenageando os seus santos protetores, com oferendas e batuques. A Igreja Universal do 

Reino de Deus e a Assembleia de Deus têm deslocado a fé de algumas yaôs para seus cultos. 

A comunidade que ali se instalou é predominantemente negra, composta por 

marisqueiras e pescadores artesanais, que buscam na pesca de peixes e mariscos sua 

subsistência e única fonte de renda. Apenas algumas pessoas da localidade são funcionários 

da Prefeitura de Vera Cruz e do Estado da Bahia. Exercem cargos de professores primários, 

zeladores e garis.  A população é distribuída por variadas faixas etárias, sendo a predominante 

a de criança entre 0 a 13 anos. A predominância do sexo feminino é maior na comunidade. A 

família é constituída aproximadamente de oito ou mais membros; sobretudo os mais velhos e 
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alguns adultos, cumprimentam-se dando “bom dia” e, principalmente “a benção”. Esse é um 

ato antigo e simbólico, principalmente na época de Semana Santa em que, todos, inclusive 

crianças, saem de casa para “dar a benção” e ganhar algum dinheiro com isso. Nos dias úteis, 

que não o simbólico da Semana Santa, apenas algumas pessoas pedem ou dão a benção, 

sobretudo para parentes e pessoas mais velhas da comunidade.  

A cultura local é retratada também por meio do samba de roda, do Terno de Reis e do 

carnaval mascarado, com as denominadas “caretas”. Todas essas manifestações passaram a 

ser resgatadas no final de 2007. Segundo a Sr.ª Cleonice S. de Brito (74 anos), marisqueira
20

 e 

membro do samba de roda, as mulheres se reúnem todas as sextas-feiras para ensaiar, às 20 

horas, com o fim de apresentações em outras localidades da Ilha.  

Recentemente, o Samba de roda de Baiacu apresentou-se em um programa da TVE e, 

no município de Itaparica, a fim de prestigiar João Ubaldo Ribeiro, quando da festa de 

aniversário do escritor.  

A Sr.ª Cleonice e várias outras senhoras e jovens participam do samba de roda, uma 

variação do batuque de Angola. Uma das participantes puxa o canto que logo é respondido 

pelas demais sambistas, acompanhado por palmas, orquestrado por viola e pandeiros. Com 

saias rodadas ou de vestidos, mãos na cintura, com movimento rápido e curto dos pés, as 

mulheres entram no samba, dançam, sapateiam, requebram os quadris, em cadência com o 

ritmo da música, levantam a cabeça, rodopiam. De repente, uma das participantes vira e dá 

uma umbigada. Todos participam com sentimento nativista na arte de sambar, herança 

cultural dos ancestrais negros africanos. 

Durante muitos anos, a localidade ficou isolada do restante do município, por terra, 

por falta de uma estrada asfaltada. O acesso era feito a pé ou por via marítima, com a 

utilização de embarcações do tipo canoa. Principalmente, pelo isolamento e dificuldades de 

acesso a cidades mais desenvolvidas, e pela tradição da população, os moradores de Baiacu 

guardaram o convívio da cura pelas plantas. Pelo menos, trinta ervas, de emprego distinto, 

foram identificadas pelo pessoal do projeto “Parque Ecológico do Baiacu”. São ervas que 

curam desde verminose até aquelas de uso abortivo, todas catalogadas. 

Simbolizada também como “aldeia dos pescadores”, a comunidade de Baiacu tem à 

sua disposição os serviços da Colônia dos Pescadores Z-11 e do Projeto Repescar
21

. A colônia 

Z-11 possui seus regulamentos vigentes pela lei da Aquicultura e Pesca e busca promover 

                                                 
20

De acordo com Meirelles (2011), na atualidade, há aproximadamente, 273 (duzentas e setenta e três) mulheres 

que trabalham com a pesca. 
21

 Desativado. 
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ações que possam associar o desenvolvimento social e econômico das comunidades 

pesqueiras, por meio do ordenamento e comercialização dos pescados, visando à 

sustentabilidade ambiental dos ecossistemas marinhos e dos estuários, assim como o 

cadastramento e a regularização dos pescadores. Para o seu presidente, hoje também vereador, 

Sr. Antônio Monteiro, o objetivo é “servi aos pescadores em termo de documentação e 

geração de empregos formais, com um resultado operacional em que deixasse o pescadô 

satisfeito.” Ainda de acordo com o presidente,  

 

[...] existe, aproximadamente, setecentos pescadores cadastrados, no sentido geral, 

que engloba Baiacu, Campinas, Ponta Grossa e Matarandiba. O que equivale a 

70% de pescadores artesanais que antes não tinha documentação e que agora se 

pode dizê cidadão brasileiro.  

 

 

Com base em depoimento de Sr. Antônio Monteiro,  

 

A Colônia é o órgão legal que tem autoridade para fazê qualqué serviço social com 

o pescadô, para depois com 60 anos, os homens, e 55 anos, as mulheres, serem 

aposentados. Mas, tem que está associado, contribuí com a Previdência, num 

período de doze anos e meio. A maioria dos pescadores de Baiacu e adjacências 

começó a se recadastrá em 2001, através do CNP-Cadastro Nacional da Pesca, que 

serve para dizé que o pescadô é um segurado especial. 

 

 

Ao ser indagado acerca dos eventos ou projetos sociais existentes na comunidade, ele 

informa que:  

 

Durante o dia 29 de junho, anual, a Colônia Z-11 realiza eventos para comemorá o 

dia dos pescadores, com festas, churrascos, cachorro-quente. Existe também um 

Projeto, o Pescando Letras, fundado em novembro de 2006. Serve para alfabetizá 

os pescadores, em um período de cinco meses e conforme período melhô para o 

pescadô. 

 

 

Até ao ano de 2012, entretanto, não se viu funcionar tal projeto. Segundo a SEAP/BA 

(BAHIA (Estado), 2006), na pessoa da coordenadora Ivonildes Santos, o Pescando Letras é 

uma parceria entre a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SEAP) BAHIA (Estado), 2006) e o 

Ministério da Educação, para estender às comunidades pesqueiras, e segue a linha do 

Programa Nacional de Alfabetização. O Projeto Pescando Letras é executado mediante 

convênios com prefeituras, governos estaduais, entidades da sociedade civil e até organismos 

internacionais. 
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No que se refere ao Projeto Repescar, existente na comunidade, ele se refere à 

Cooperativa dos pescadores e marisqueiras de Vera Cruz. Fundado em 2005, foi constituído 

sob a forma de Sociedade Cooperativa de natureza civil, sem fins lucrativos. Segundo 

depoimento do mobilizador social e professor da localidade, Geraldo Assis, membro do 

Projeto, o objetivo da Cooperativa é estritamente social. Para tanto, obrigam os seus 

associados a receber, beneficiar e colocar diretamente, nos mercados consumidores, o marisco 

e o pescado de seus associados; promover assistência social e educacional aos associados e 

respectivos familiares, utilizando-se do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

(FATES). Conforme o coordenador geral, Rogério Santana, o projeto Repescar é um plano do 

PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais – que beneficia 13.000 pessoas de 

comunidades do município de Vera Cruz, na contra-costa da Ilha de Itaparica. Ao todo, são 

nove comunidades pesqueiras e agrícolas tradicionais que participam desse projeto; as 

localidades são: Baiacu, Cacha-Pregos, Campinas, Catu, Jiribatuba, Juerana, Matange, 

Matarandiba e Ponta Grossa. 

De acordo com a diretora da Cooperativa, Elineuza S. Barbosa, marisqueira da 

comunidade de Baiacu, 

 

Existem 250 pescadores cadastrados, incluindo as nove comunidades. Mas, devido 

às questões políticas, a Cooperativa e a Unidade de Beneficiamento de Mariscos 

não está em pleno funcionamento. Dez marisqueras e dez pescadores trabalharão 

com o beneficiamento do produto, isto é, lavage, catação, e embalage. A maioria 

que faz parte do projeto é marisquera. O projeto serve para reuní as pessoas, 

compartilhá informações sobre o meio ambiente, a fim de buscá uma solução para a 

melhoria dos manguezais, conscientizá as pessoas. No momento, estamos 

analisando o motivo porque o siri de Baiacu está morrendo rapidamente. Talvez 

porque se tem pescado com isca de pexe, antes era com caranguejo e o siri 

demorava para morré. O projeto vai ajudá a descobrí isso.  

 

A agressão que ocorre com o siri talvez seja em função da não sustentabilidade 

ambiental do ecossistema, decorrente da poluição e, também, do novo modo de se pescar. Não 

se pesca mais com cordão e jereré, mas, sim, com uma gaiola feita de rede e arames, que eles 

denominam “gaiola de siri”. Até ao ano de 2009, também não havia sinal de ativação da 

Cooperativa. 

A comunidade de Baiacu é uma comunidade tradicional e depende do manguezal, 

para continuar a viver, depende da atividade extrativista para sobreviver. A pesca de xangó - 

um peixe bem minúsculo, conhecido em alguns lugares como pititinga -, de baiacu, de tainha, 

de camarão, de aratu, de siri, a captura de caranguejos e a cata de diversos tipos de mariscos 
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são a base da economia e do sustento dos seus habitantes. Por isso, a canoa
22

 é a embarcação 

típica da localidade, serve como meio específico para a aquisição dos pescados, e como 

símbolo do quadro socioeconômico daquele lugar.  De acordo com Ribeiro (1984, p. 12), “o 

trabalho de pescar embora incerto pela própria natureza, era coisa que sucedia como as noites 

e os dias e, se demandava atenção e disciplina, também despertava um sentimento arrebatador 

de liberdade”. 

Sabe-se que é de característica particular da pesca artesanal que as populações 

envolvidas habitem espaços próximos aos locais da pesca. A comunidade de Baiacu é uma 

dessas populações. De acordo com estudos direcionados à pesca, é habitando junto ao mar, 

nas áreas de terra ribeirinhas, nas comunidades pesqueiras, que o pescador desenvolve o saber 

empírico sobre a sua atividade e controle do meio ambiente. É na relação entre a comunidade 

pesqueira e os recursos naturais, na forma particular com que ela lida com esses recursos, que 

se cria e recria o saber, passado de geração em geração, permitindo que os habitantes desses 

grupamentos detenham o mínimo de controle sobre os recursos materiais e explorem-nos 

como forma de sobrevivência. 

Cerca de 22% da população brasileira se concentram na faixa considerada como beira-

mar, e a pesca é uma atividade importante do ponto de vista econômico, social e cultural. A 

atividade de pesca extrativa marítima e estuarina gera aproximadamente oitocentos mil 

empregos diretos e cerca de três milhões de pessoas que dependem direta ou indiretamente do 

setor. Isso não é diferente em Baiacu. Os pescadores, mesmo surpreendidos por ventos fortes, 

chuva e mar agitado, utilizavam todas as tentativas de manter sob controle as embarcações, o 

medo e o pânico que porventura os envolviam na eminência de um naufrágio. Naquela época, 

conforme o Sr. JSP (86 anos)
 23

, “ tĩa tẽpo que os pescadore tĩa sempre a certeza  do sucesso, 

retornava livre com seus petrecho de pesca pro porto de Baiacu,  e dava  graças a Deus e ao 

Senhô da Vera Cruz”. 

Sérios problemas foram constatados na comunidade, tais como: devastação do 

manguezal, pois, devido à falta de saneamento básico, os dejetos residenciais acabam se 

                                                 
22

Em finais de março de 2013, entre os dias 28 e 29, a pesquisadora pode constatar, mediante conversa informal 

com os pescadores e observações in loco, a escassez do número de canoas e o número significativo de barcos a 

motor, denominados por eles “barcos de fibra”. De acordo com os pescadores, a canoa está em fase de 

desaparecimento e de desuso, sendo utilizada apenas pelos pescadores mais idosos. Quanto aos barcos a motor, 

estes são produzidos no município de Salinas, tendo como preço médio o valor de, aproximadamente, R$ 

3.000,000 (três mil reais), o qual é dividido em n vezes para o pescador. Na concepção dos pescadores mais 

jovens, este tipo de embarcação facilita a pesca em ambiente de maior profundidade do mar, além de caberem 

mais pescadores. 
23

Um dos mestres mais antigos e respeitados entre os pescadores e os moradores da localidade do Baiacu. 

Faleceu durante o período de recolha dos dados. 
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destinando ao esgoto sem tratamento para a maré; redução dos mariscos, peixes; 

empobrecimento das pessoas da comunidade; falta de informação; exploração de mão de 

obra; dupla ou tripla jornada de trabalho na pescaria; falta de reconhecimento do trabalho 

realizado. A população carece de expansão dos serviços públicos e sociais, como exemplo: o 

acesso ao local é deficiente, dificuldade de assistência médica, falta de ginásio escolar, 

supermercado e transporte coletivo.  

O único meio de transporte atualmente são carros terceirizados que transportam 

passageiros. Não tem horário para sair. O valor da passagem, até março de 2013, era de R$ 

5,00 (cinco reais). O custo de vida é alto, em vista de ser o local longínquo. Mas, mesmo 

assim, a população é alegre, hospitaleira. A ociosidade dos jovens talvez contribua para o alto 

índice de gravidez e uso de drogas, concorrendo para o aparecimento da violência, fato nunca 

antes presenciado na comunidade. As pessoas são modestas, mas existem algumas moradias 

humildes, contrastando com outras mais exuberantes. 

A arquitetura das casas é muito simples. A construção é do tipo duas águas, com sala, 

quartos e cozinha, interligados por um corredor. A maioria é de sopapo ou taipa, porém, 

atualmente, há casas sendo construídas com dois ou três andares. Houve um aumento 

significativo de casas, calcula-se mil ou mais de mil casas:  

 
[...] nos meados do século XVIII, em Baiacu existia 367 casas e uma população 

calculada em 2897 habitantes. Eram raras habitações com estacadas de ossos de 

baleia protegendo velhas construções e uns tejupares onde os pescadores guardavam 

seus utensílios de pesca (OSÓRIO, 1979, p. 308-309). 
 

Pode-se observar também o aumento de bares, duas panificadoras, igrejas evangélicas. 

Até 2011, existiam duas igrejas. Atualmente, são quatro (Católica, Universal, Testemunha de 

Jeová, e Batista). Há um campo de futebol. Um fato curioso e preocupante que ocorre é a 

devastação rapidamente de toda a mata que existia na estrada que liga Coroa a Baiacu. Estão 

construindo casas e fazendas em toda a extensão. 

Outro fato alarmante que ocorre na comunidade é o das queimadas florestais. Grande 

parte das árvores foram derrubadas e queimadas, em virtude da produção de carvão mineral, 

da construção de novas casas e da escavação de areia com fins comerciais, para as casas de 

materiais de construção da Ilha. Não há fiscalização. Esse fato é visível logo nos primeiros 

quilômetros que levam à estrada que dá acesso a Baiacu. Próximo a esse desmatamento, 

encontra-se uma das fontes de água mineral, cuja riqueza é singular e reconhecida por 

moradores e veranistas: é a Fonte de Catita, considerada como uma das melhores de água 

mineral existente na Ilha. Mas, o desmatamento pode vir a prejudicar essa riqueza natural. É 
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desolador. Os próprios moradores da comunidade e o presidente da Colônia dizem que “daqui 

a pouco, não teremos nenhuma mata, nem estrada, só casas”.  

Os serviços sociais disponíveis para essa população estão assim distribuídos: um posto 

de saúde, duas escolas públicas de 1º grau, uma creche que atende crianças de dois a seis anos 

e um posto policial. No entanto, há muita carência na comunidade. Por exemplo, quando os 

moradores necessitam de assistência médica especializada, farmácias e serviços bancários, 

dirigem-se a Mar Grande, Itaparica e Salvador. 

Na atualidade, existem, aproximadamente, 6050 (seis mil e cinquenta)
 24

 habitantes em 

Baiacu. De acordo com Meirelles (2011), com base no SIAB, em Baiacu existem 

aproximadamente 750 (setecentos e cinquenta) famílias. Geralmente, essas pessoas se 

alimentam apenas de peixe e marisco e farinha de mandioca. Têm o hábito de comer com as 

mãos, relembrando os hábitos indígenas. Vestem-se sempre com o básico: jeans, short, saias e 

camisetas para os mais jovens, vestidos para as mulheres mais idosas. Os homens vestem-se 

de calça, apenas em ocasiões de festa, ou se viajam para ‘alguma diligência’, conforme 

garante o mestre CG, de 54 anos. São raros os que ficam constantemente de calça, como 

exemplo, o mestre JSP, de 86 anos. E quando não há festas, eles se vestem apenas de shorts, 

bermudas e camisas simples. 

As mulheres aproveitam o lazer, conversando com as amigas, ou então, em bares. Os 

homens, da mesma forma. Apenas algumas pessoas na comunidade vão à igreja católica, aos 

domingos, período em que o padre aparece para celebrar missa. Entretanto, tem aumentado o 

número de fiéis às igrejas evangélicas existentes na comunidade.  

O ambiente e o perfil da população tradicional da localidade de Baiacu são definidos 

como cultura tradicional, pois seus padrões de comportamento são transmitidos socialmente, e 

usados para perceber, relatar e interpretar o mundo, símbolos e significados compartilhados, 

além de seus produtos materiais. Mas isso não significa dizer que a população, por ser 

tradicional, não esteja sujeita a mudanças oriundas de fatores extrínsecos. Apesar de tudo, o 

povo de Baiacu é,  como afirma Ribeiro (1984):    “[...] gente de Baiacu e possui 

conhecimentos e habilidades tão bonitos. Gente que pescava o peixe, que plantava verdura, 

que fiava pano, gente de toda espécie [...] muitas coisas por dentro e por trás desse 

conhecimento” (RIBEIRO, J., 1984, p. 318). 

Os habitantes de Baiacu têm dois traços singulares que os diferenciam dos demais: a 

receptividade e o sorriso. Seja quem for, venha de onde vier, será sempre recebido de braços e 

                                                 
24

 Mais detalhes ver dados do IBGE (BRASIL 2010). 
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portas de casas abertos. Todos são convidados para almoçar e rir com essa simples gente. 

Gente que expressa muito misticismo, acredita em muitas histórias. Gente com seus costumes, 

tradições familiares, e faz uso próprio da linguagem. Gente que, apesar das adversidades, 

sobrevive.  

Sujeitos históricos como os pescadores e demais pessoas da Ilha podem ter suas 

memórias e lembranças preservadas para o conhecimento humano de gerações futuras, através 

do reconhecimento da atividade pesqueira. Entende-se, nesse sentido, que a comunidade de 

Baiacu, assim como da própria Ilha de Itaparica, possui particularidades que afirmam a 

existência do sujeito histórico e a própria realidade concreta. 

Baiacu é uma comunidade de fala, é uma unidade social, nos termos da teoria 

sociolinguística. Em outras palavras, é um grupo de falantes que compartilham traços 

linguísticos e que se distinguem dos demais grupos. Compartilham características comuns.  

No dizer de Guy (2000), é uma comunidade de fala onde os processos 

sociolinguísticos de acomodação e convergência ocorrem. Dito sucintamente, fala-se como as 

pessoas COM as quais se fala.  Nesse sentido, depreende-se que a comunidade de fala de 

Baiacu é um grupo que representa possibilidades várias de identidade e de diferença 

significativas tanto no que se refere ao campo da língua, como aos demais fenômenos sociais 

e culturais. Conforme se pode perceber, o povoado de Baiacu revela ser um campo riquíssimo 

para pesquisas linguísticas, cognitivas e etnográficas, detentor de um vocabulário 

antiquíssimo relativo à linguagem de especialidade da pesca que precisa ser registrado, a fim 

de que não seja ignorado ou até mesmo perdido.  

Por certo, a produção deste capítulo implica uma perspectiva empírica e 

experiencialista da atividade cognitiva da linguagem. Assim, tenta-se mostrar um movimento 

que caminha da noção de função para o de modo de existência da linguagem. Espera-se que, 

com isso, os especialistas da área, os investigadores e demais interessados possam contribuir 

com esse quadro teórico-metodológico ainda inacabado. 
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3 AS METÁFORAS E OS TERMOS DA LÍNGUA DE ESPECIALIDADE DE BAIACU  

 

Discorreu-se, na primeira seção, sobre o procedimento adotado para a realização desta 

pesquisa, demonstrando que é uma possibilidade de metodologia com a qual a autora do 

estudo trabalhou para identificar as metáforas conceptuais e, com isso, descrever a parte 

experimental da investigação, assim como apresentar a comunidade que serviu de base para o 

trabalho. Já no presente capítulo, o principal objetivo é tecer considerações acerca do 

fenômeno da metáfora a partir da ciência que se preocupa em descrever os discursos 

especializados nas áreas de atividade, a Terminologia, notando que toda profissão possui 

vocabulário próprio, que permite comunicação mais efetiva entre os que trabalham em 

determinada área do conhecimento humano. Expor de modo conciso algumas ideias sobre a 

Fraseologia, especificamente no que diz respeito às Expressões Idiomáticas (EIs), faz parte 

também deste capítulo.  

 

3.1 A IMPORTÂNCIA DAS METÁFORAS NO VOCABULÁRIO DE ESPECIALIDADE 

  

A metáfora, na ciência, é uma parte central da maneira como as teorias sobre o mundo 

são expressas. A ciência, assim como a arte e a religião, é um produto de fluidez cognitiva. 

Sabendo-se que o uso da metáfora permeia a ciência (exemplos bem conhecidos “o coração é 

uma bomba mecânica”; “os átomos são sistemas solares em miniatura”; “DNA egoísta”) 

contribui para compreender o motivo pelo qual o fenômeno das metáforas tem sido 

amplamente discutido por filósofos, que reconhecem seu papel crítico não apenas na 

transmissão de ideias, mas na própria prática científica. A metáfora se infiltra nos aspectos do 

pensamento e forma o cerne da expressão da arte, da religião e da ciência. Para especificar os 

atributos da mente, tem-se que mencionar o uso de metáforas. Para entender as ideias, os 

cientistas estão predispostos não apenas a valer-se de metáforas, mas também a escolher 

aquelas que recorrem ao mundo social dos humanos. 

A isso cabe delinear o percurso da ciência terminológica dos primórdios à atualidade, 

a fim de tentar justificar o que se propõe como título deste capítulo e chegar a exprimir a 

importância das metáforas no vocabulário de especialidade. 

A utilização de termos dentro de áreas técnico-científicas é uma prática que remonta 

desde a Antiguidade. Crátilo, de Platão, é o primeiro texto básico de Terminologia. Mateus e 
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Correia (1998) registram que “[...] as primeiras tentativas de ordenação sistemática de 

vocabulários específicos remontam ao início da Idade Média, início do século XVI [...], e 

situam-se nas áreas das ciências exatas” (MATEUS; CORREIA, 1998, p. 13). Assinalam, 

ainda, as autoras que o estudo em torno da especificidade da linguagem encontra-se associado 

ao léxico e à própria Terminologia: “[...] de modo diverso, uma terminologia é caracterizada 

pelo facto de os elementos que a constituem serem unívocos, ou seja, a cada termo 

corresponder apenas um significado no universo de referência” (MATEUS; CORREIA, 1998, 

p. 9). E para ratificar essa ideia, citam Castellví:  

 

Si la ordenación del pensamiento  y la conceptualización representa  la  dimensión  

cognitiva  de la terminología, la transferencia  del  conocimiento  constituye  su  

dimensión  comunicativa: la terminología es la base de la comunicación entre 

profesionales
25

 (CASTELLVÍ apud MATEUS; CORREIA, 1998, p. 23). 

 

Não era bem vista a ideia de um texto especializado conter termos ou definições 

terminológicas polissêmicas. Os elementos fundamentais na linguagem técnico-científica 

eram objetividade, clareza e precisão. Era uma crença objetivista (SIQUEIRA et al., 2007). 

De acordo com Alves (1996), a Terminologia é um conjunto organizado de unidades 

léxicas de uma língua que são utilizadas em uma mesma sincronia. A autora, ao citar Francis 

Aubert, assegura que as linguagens de especialidade entendem que os termos não existem em 

isolamento, nem derivam sua existência apenas de um arcabouço lógico-conceptual, mas se 

manifestam, circulam e exercem sua função em situação, em uso efetivo. Afinal, como 

assegura Alves, uma ciência se faz com terminologia. 

 À base de uma percepção crítica em torno da Terminologia, Coseriu (1986) afirma que 

as terminologias científicas e técnicas não pertencem à linguagem, posto que a utilização visa 

apenas às classificações científicas e, por conseguinte, estão fora da língua como sistemas de 

significação. A esse respeito, assegura: “[...] para as ciências e as técnicas, as palavras são 

efetivamente o substituto das coisas, isto é, desse ponto de vista, a significação coincide com 

a designação, o que não ocorre na linguagem como tal” (COSERIU, 1986, p. 96). 

 O autor posiciona-se em relação à Terminologia clássica, pois, hodiernamente, há 

outro conceito em torno de se estudar a ciência das línguas de especialidade. Outrora, a 

Terminologia se preocupava com a visão estática e normalizadora dos termos, cujo objetivo 

era sistematizar os discursos especializados nas áreas do saber ou de atividade. No sentido 

mais estrito, a representação que se tinha para a Terminologia era a de ciência da 

                                                 
25

“Se a ordenação do pensamento e a conceptualização representam a dimensão cognitiva da terminologia, a 

transferência do conhecimento constitui sua dimensão comunicativa: a terminologia é a base da comunicação 

entre profissionais”. (Tradução da autora deste trabalho). 
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sistematização de termos e conceitos. De acordo com Siqueira et al.(2007), o princípio da 

teoria tradicional da Terminologia da Escola de Viena afirma que se deve considerar a 

comunicação sem ambiguidades como o ideal para a linguagem científica, sendo preferível 

substituir um termo metafórico pelo seu equivalente literal. Para essa teoria, a metáfora é 

apenas relevante enquanto recurso da capacidade linguística de nomear as coisas:  

 

Terminólogos mais tradicionais [...] acreditam que um conceito surge 

independentemente da linguagem, pois ele deve existir de maneira clara e objetiva, 

fazendo parte do mundo real. [...] A teoria tradicional da Terminologia é coerente 

com um modelo objetivista da realidade. No fundamento da teoria está a crença de 

que há um mundo objetivo a ser estudado de forma também objetiva. A 

Terminologia tradicional acredita que a linguagem deve ser controlada 

(padronizada) para que se assegurem a objetividade, a eficiência e uma compreensão 

bem definida. Ora essa razão, afirma-se que lexicalizações literais são preferíveis a 

metaforizações. (SIQUEIRA et al., 2007, p.  220; 231). 

 

Na atualidade, a evidência do trabalho terminológico consiste em representar o campo 

conceptual e não apenas estabelecer as denominações precisas que garantirão uma 

comunicação profissional rigorosa. Hoje, entende-se o funcionamento da Terminologia em 

um contexto mais amplo, no espaço da interação social, com o objetivo de descrever e 

analisar as variantes terminológicas, levando-se em consideração os avanços da Ciência 

linguística e da Socioterminologia, em detrimento dos propósitos normalizadores.  Para Alves 

(2015), durante defesa dessa Tese, as definições prescritiva e social não se separam, 

relacionam-se.  A definição prescritiva é necessária, especialmente na Medicina, quando a 

variação pode levar a risco de morte. 

A Terminologia é uma disciplina que deve explicitar o semanticismo do termo como 

signo linguístico, como fenômenos variáveis que ocorrem no sistema interno da língua, na 

qual estão redigidos os textos de especialidade. E como tal, devem-se criar critérios de 

sistematização que dividam as variantes em dois grandes grupos: variantes linguísticas e 

variantes de registro. A autora classifica as variantes linguísticas, obedecendo aos seguintes 

princípios: o da interpretação semântica, base para análise do termo; o das unidades 

terminológicas complexas, analisadas sob o ponto de vista funcional; o dos subsistemas da 

língua portuguesa constituídos por fundo linguístico de análise e o dos usos escrito e oral, em 

que  são considerados os termos. (FAULSTICH, 2002). 

Outro pressuposto em torno da Terminologia é o apresentado por Krieger e Finatto 

(2004), que observam os dois pontos de vista distintos dessa ciência. De um lado, encontra-se 

uma visão estática e normalizadora dos termos, expressão da dimensão conceitual sob a qual a 

Escola de Viena define seus princípios e métodos; de outro, a óptica linguística que entende o 
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funcionamento das terminologias no contexto de sua naturalidade aos sistemas linguísticos e 

às formas pragmáticas de sua materialização nos textos especializados, em que a 

Terminologia adquire uma identidade própria e independente em relação à Lexicologia e à 

Lexicografia. Assinala que, na origem das reflexões sobre o nome e a denominação, base da 

Terminologia, encontra-se toda a reflexão sobre a linguagem e o sentido. Para ela, a relação 

entre a Semântica de cunho linguístico e a Terminologia é marcada por algumas 

peculiaridades, uma das quais se refere ao estatuto das unidades lexicais, quando elas 

assumem vínculo à sua face conceitual e às relações estabelecidas entre conceitos que se 

inserem no interior de uma área de conhecimento, dada sua orientação fundamentalmente 

onomasiológica.  

Krieger e Finatto (2004) verificam que a Terminologia assume um caráter 

metodológico, de natureza prescritiva e normalizadora em detrimento da apreensão quanto 

aos modos de funcionamento dos léxicos terminológicos, mesmo porque, outrora, o estudo da 

Terminologia era somente no campo conceitual, mas atualmente se alarga para outras áreas, 

havendo um redimensionamento, pois a moderna concepção informa que os termos são 

unidades lexicais, podendo ser metafóricas e metonímicas. Essa concepção passa a ser 

analisada, de acordo com Krieger e Finatto (2004), a partir da década de 90, época em que se 

intensificam os estudos fundamentados na complexidade que envolve o funcionamento dos 

termos, tal como qualquer unidade da língua natural.  

Contribuem para esse redimensionamento importantes investigações de linguistas, 

destacando-se a preocupação sociolinguística, bem como de pesquisadores de formação 

filosófica e tradutológica, além de contribuições provenientes da inteligência artificial que 

motivam a Terminologia a avançar na perspectiva de estudos descritivos. Do mesmo modo, 

garante a autora que, no caso das denominações técnicas, o componente lexical especializado 

permite ao homem denominar objetos, processos e conceitos que as áreas científicas, técnicas, 

tecnológicas e jurídicas criam e delimitam conceitualmente. Por isso, os termos realizam duas 

funções essenciais: a de representação e a de transmissão de conhecimento especializado. Do 

ponto de vista dessa autora, alguns temas são principais da Teoria Geral da Terminologia, tais 

como: a essência, as características e as relações dos conceitos dentro dos elementos 

conceituais; a descrição dos conceitos (mediante definições); a atribuição de termos e 

conceitos, e ou de conceitos e termos, a essência de termos e a sua formação. Krieger e 

Finatto (2004) ressaltam que os conceitos são elementos da estrutura do conhecimento e, 

como tal, ocupam um lugar importante dentro da filosofia das ciências e das teorias 

cognitivas. 
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Para Velasco (2004), a Terminologia, enquanto campo de estudo, observa os discursos 

das áreas de especialidade,  propondo metodologias para a descrição de seus termos, com a 

finalidade de estruturar o campo nocional da especialidade. De igual acordo, é possível inferir 

que a Terminologia desenvolve reflexões teóricas sobre suas bases conceituais, como 

metodologias de trabalho. Seus objetivos são aplicados na observação dos discursos 

especializados nas áreas do saber ou de atividade, visando principalmente à construção de 

dicionários e glossários especializados. Dessa forma, comenta que, funcionalmente, a 

Terminologia é veículo de conhecimento, aspecto importante para a descrição e recuperação 

da informação, além de explicar o termo, a palavra especializada, os conceitos inerentes às 

diversas matérias especializadas.   

Embora se tenha conhecimento de que a Terminologia, que se ocupa das linguagens 

de especialidade, surgiu como uma disciplina prescritiva, opondo-se aos estudos científicos da 

linguagem, aos poucos, tem essa ciência se colocado em uma relação de complementaridade 

com a Linguística. Ao que se percebe, essa tendência de comportamento já se faz presente em 

alguns estudos terminológicos. Dentro dessa linha da Terminologia
26

 da linguística moderna, 

tenta-se interpretar e, ou descrever os termos
27

, na medida do possível, em paralelo com a 

descrição semântica, embora, até bem recentemente, quase não se encontrava alternativa que 

encobrisse essa temática.   

 Do ponto de vista de Siqueira et al. (2007), a Teoria Sociocognitiva da Terminologia é 

um exemplo dessa conduta, pois “[...] propõe que [...] tanto a univocidade quanto a polissemia 

e a sinonímia podem ser funcionais e que as expressões figuradas são parte da descrição 

terminológica”(SIQUEIRA et al. 2007, p. 184).  

 

Entre as pesquisas mais recentes em Terminologia [...] já é consenso a ideia de que 

esse é um campo de estudo que deve ampliar seu escopo, de modo a englobar a 

diversidade linguística em todos os seus aspectos, inclusive o figurado. Todavia, 

                                                 
26

Em estudos de Krieger e Finatto (2004), explica-se que Eugênio Wuster é o fundador da teoria terminológica, 

considerando-a como um campo interdisciplinar, no qual a linguística é um dos campos de convergência, ao 

lado da lógica, da ontologia, da ciência da informação e das diversas áreas do saber. Deve-se a Wuster, 

explicita a autora, os primeiros princípios de tratamento dos léxicos especializados, proposição desenvolvida a 

partir dos anos 30 a que se convencionou chamar Teoria Geral da Terminologia (TGT). Para Krieger e Finatto 

(2004), a concepção de Wuster é a de que a Terminologia expressa conceitos e não significados e perpassa a 

concepção de uma estrutura conceitual de uma especialidade, mas conceitua estruturas científicas e não 

linguísticas, porque estáveis, paradigmáticas e universais. Essa mesma afirmativa se percebe nos estudos de 

Isabelle Oliveira, que também assinala ter sido Eugênio Wuster fundador da Terminologia, e de acordo com a 

concepção wusterienna, o termo não pode ser considerado como uma unidade que abarca a teoria lexicológica, 

a Terminologia se apoia na prescrição, em detrimento da descrição. O objetivo da Terminologia é estabelecer 

os sistemas de noções para a base da normalização (OLIVEIRA, 2009). 
27

“Termo” é aqui utilizado no sentido de Cabré (1999), isto é, como associação de uma forma e um conteúdo, 

que corresponde a um conjunto de traços expressos linguisticamente como uma definição ou uma explicação e 

coincidentes com um nódulo cognitivo em uma estrutura conceitual. 
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ainda são raras as pesquisas enfocando o tópico ‘metáfora’ em Terminologia 

(SIQUEIRA et al., 2007, p. 182).  

   

Esse tipo de interpretação é também reconhecido em trabalhos como o de Mineiro 

(2005a), que entende que nas linguagens de especialidade o fenômeno da metáfora tem um 

papel significativo na construção da terminologia.   

 Do mesmo modo, em um estudo sobre “Color perception, color description and 

metaphor”, Plümacher (2007) chama a atenção para o fato de metáforas serem transformadas 

em termos técnicos, por definirem a extensão de aplicação com respeito a categoria particular 

de segmentações de um continuum de cor e, certamente, perceber os efeitos psicológicos dos 

efeitos de interação entre as cores: 

 

Metaphors could be transformed into ‘technical terms’, because they were 

considered merely a made of speaking, of  verbalizing a particular impression of the 

interacting colors of a picture and referred to ‘lows’ of color perception, to specific 

groupings of colors , i.e., general color concepts.[...] Many metaphors inherent it our 

general language only have an indirect relation to an alleged original domain as 

Lakoff and Johnson show in their Metaphors we live by (1980). In many cases 

metaphors in art descriptions are used to designate particular phenomena of color 

and color perception. The more they are used to not only to define the phenomenon 

of the target domain in concepts of a source domain, but also to general categorial 

distinctions between phenomena of the so-called target domain, [...] a meaning of 

their own, i.e., they receive an original meaning, althoug an analogy to another 

domain persists
28

 (PLÜMACHER, 2007, p.75).  
 

A metáfora como termo técnico passa a ser definida a partir da experiência e 

percepção entre domínios.  

Algo bem próximo a esse papel atribuído à metáfora na ciência é a formulação 

apresentada pelo filosófo Richard Boyd (apud PINKER, 2007): 

 

[...] o uso da metáfora é um dos muitos dispositivos disponíveis à comunidade 

científica para realizar a tarefa de adequar a língua à estrutura causal do mundo. 

Com isso, quero dizer a tarefa de introduzir terminologia, e modificar o emprego da 

terminologia existente, para que categorias linguísticas se tornem disponíveis para 

descrever a causalidade e as características explanatórias significativas do mundo. A 

metáfora, na ciência, [...] é uma versão do processo cotidiano pelo qual uma 

metáfora é convocada ao serviço para preencher vácuos no vocabulário de uma 

língua. [...] a palavra em seu novo sentido científico é distinta da palavra no 

                                                 
28

“Metáforas podem ser transformadas em ‘termos técnicos’, porque elas eram consideradas apenas uma forma 

de falar, de verbalizar uma impressão particular da interação das cores de uma imagem, e se referem a ‘ baixas’ 

de percepção de cores, para grupos específicos de cores, ou seja, conceitos de cor em geral. [...] Muitas 

metáforas inerentes à nossa língua geral apenas têm uma relação indireta a um domínio, alegado original como 

Lakoff e Johnson mostram em Metaphors we live by (1980). Em muitos casos, as metáforas em descrições da 

arte são usadas para designar os fenômenos particulares de cor e percepção de cores. Quanto mais elas são 

utilizadas não só para definir o fenômeno do domínio alvo em conceitos de um domínio fonte, mas também 

para gerais distinções categoriais entre os fenômenos do assim chamado domínio alvo, [...] um dos seus 

significados próprios, ou seja, eles recebem um significado original, embora haja uma analogia que persiste 

com outro domínio.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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vernáculo [...] A metáfora evolui até virar um termo técnico para um conceito 

abstrato, que inclui tanto o fenômeno alvo como o fenômeno fonte (PINKER, 2007, 

p. 296). 

 

Esse enfoque busca explicitar a questão de como se iniciar uma investigação 

cuidadosa dos termos para indicar um fenômeno no mundo e, a partir disso, perceber como as 

metáforas científicas funcionam de um exemplar mais bem compreendido para um menos 

compreendido. 

Nas pesquisas de I. Oliveira (2009) é também evidente a natureza e a função da 

metáfora na ciência. Para tanto, a autora utiliza o domínio da cardiologia, a fim de apresentar 

as metáforas lexicológicas e as metáforas terminológicas como fatores de comunicação 

indispensáveis para a descrição do domínio da língua geral assim como da linguagem de 

especialidade. A priori, aborda os fundamentos teóricos da terminologia e informa que se 

deve a Eugen Wuster o título de precursor dos estudos terminológicos modernos. Ao legitimar 

a importância de Wuster para os estudos da Terminologia, a autora demonstra o termo não 

como conceito taxionômico, mas como aspecto de um grupo social, passível de variações, não 

uma denominação precisa, unívoca, homogênea, como quisera a terminologia clássica. Para 

explicar a metáfora terminológica, ela posiciona-se assim: “[...] Il apparait clairemennt que le 

processus metaphorique s’infiltre tout autant dans le langage scientifique que dans la prose 

quotidienne’’
29

 (OLIVEIRA, 2009, p. 29). Equivale à não redução do estatuto da metáfora, 

enquanto ornamento de homogeneidade:   

 

[...] le  spécialiste devrait écarter tout emploi figuré de son discours scientifique, 

mais nous verrons que la métaphore demeure soit une ressource linguistique 

important pour brisser les barrières de l’indicible soit un  outil métalinguistique 

essentiel dans certaines situations de comunication et sa place dans l’univers 

scientifique [...] la métaphore en terminologie [...] est essentiellement un processus 

de pensée et non seulement une question de mots comme le présente la tradition 

aristotélicienne [...] la métaphore comme une clef linguistique aux 

conceptualisations cognitivess dans le domaine des sciences
30

 (OLIVEIRA, 2009, p. 

30, 31).  

 

 

A fim de reconhecer a existência de metáforas terminológicas a autora recorre a Assal, 

para quem : 

                                                 
29

“[...] Parece, claramente, que o processo metafórico se infiltra tanto na linguagem científica quanto na prosa 

cotidiana.” (Tradução da autora deste trabalho). 
30

“[...] o especialista deveria afastar todo emprego figurado do seu discurso científico, mas nós veremos que a 

metáfora permanece seja como recurso linguístico importante para quebrar as barreiras do indizível, seja uma 

ferramenta metalinguística essencial em algumas situações de comunicação e seu lugar no universo científico 

[...] a terminologia metáforica [...] é essencialmente um processo de pensamento e não somente uma questão de 

palavras como apresenta a tradição aristotélica, [...] a metáfora como uma chave linguística às 

conceptualizações cognitivas no domínio das ciências.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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La métaphore terminologique est loin d’être une simple façon de parler, elle est 

essentiellement une manière de penser. Certes elle est  un emprunt imagé, mais une 

fois que cet emprunt [...] une pratique socciale, une fois que sa signification est 

réglée par les acteurs agisssant dans le cadre de cette pratique, elle devient 

l’expression d’un nouveau concept
31

 (OLIVEIRA, 2009, p. 30).  

 

 Vê-se que a metáfora é revestida de um conceito que encobre aspectos relacionados 

com o pensamento, mas I. Oliveira (2009) apresenta duas possibilidades: a da metáfora 

terminológica e a da metáfora lexicológica. A metáfora terminológica é proveniente de uma 

prática social, mediante expressão de um novo conceito. Sua importância reside na apreensão 

de novos conceitos semânticos, conforme assegura  essa autora, ao citar Hermans: “Les 

épistémologies actuels affirment que toute science se fonde sur une opération de 

métaphorisation, où les glissements de sens, les analogies et l’ambiguité des concepts de base 

fournissent les hypothèses et guident l’observation’’
32

 (OLIVEIRA, I., 2009, p. 31). 

 A identificação da metáfora terminológica dirige-se ao reconhecimento do nível 

cognitivo: 

[...] Il est important de signaler dès maintenant que la métaphore terminologique 

n’est pas uniquement une question de langage mais essentiellement une structure 

conceptuelle [...] le spécialiste pense lui aussi à travers un système conceptuel 

métaphorique et il s’appuie sur tout sur la ‘métaphore conceptuelle’ qui assimile en 

science compréhension et vision. La métaphore devient ensuite le langage 

analogique qui l’analyse et qui suggère[...] les pistes de l’observation
33

 (OLIVEIRA, 

I.,  2009, p. 31). 

 

Essa autora parte do pressuposto de que a metáfora terminológica não constitui um 

sistema caótico e desestruturado, mas serve-se de uma ordem determinada, susceptível de 

guiar os termos científicos quando a estrutura conceptual une nova zona de domínio “[...] En 

évoquant la métaphore, le spécialiste tente de construire une catégorisation du monde en 

adéquation avec sa propre perception du monde’’
34

 (OLIVEIRA, I.,  2009, p. 32). Isabelle 

                                                 
31

“A metáfora terminológica está longe de ser uma simples maneira de falar, ela é, essencialmente, uma maneira 

de pensar. Na verdade, ela é um empréstimo figurado, mas, uma vez que este empréstimo [...] uma prática 

social, uma vez que sua significação é pautada pelos atores que agem no quadro desta prática, ela transforma-se 

na expressão de um novo conceito.” (Tradução da autora deste trabalho). 
32

“As epistemologias atuais afirmam que toda ciência se fundamenta sobre uma operação de metaforização, na 

qual os deslizes de sentido, as analogias e a ambiguidade dos conceitos de base fornecem as hipóteses e guiam 

a observação.” (Tradução da autora deste trabalho). 
33

“[...] É importante sinalizar de imediato que a metáfora terminológica não é unicamente uma questão de 

linguagem, mas, essencialmente, uma estrutura conceptual [...] o especialista, também, pensa através de um 

sistema conceptual metafórico e se apoia, sobretudo, na  ‘metáfora conceptual’ que assimila em ciência 

compreensão e visão. A metáfora torna-se logo a linguagem analógica que a analisa e que sugere [...] as pistas 

da observação.” (Tradução da autora deste trabalho). 
12”

[...] Evocando a metáfora, o especialista experimenta construir uma categorização do mundo, em adequação 

com a sua própria percepção do mundo.” (Tradução da autora deste trabalho).  
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Oliveira revela ainda que na metáfora as asserções não são tomadas literalmente, isto é, 

interpretar o nome como uma referência fixada por um determinado universo do discurso. Ao 

contrário, a metáfora representa um quadro de reflexão adaptado à realidade. Ao abordar a 

questão sobre as metáforas lexicológicas e metáforas terminológicas, língua geral e linguagem 

de especialidade, ela assegura que:  

 

[...] Par métaphore lexicologique, nous entendons ‘unité lexicale simple ou 

complexe du domaine du lexique général de la langue introduisant une comparaison 

implicite entre deux référents’. La métaphore lexicologique est donc un trope par 

ressemblance qui consiste à donneer à un mot un autre sens une fonction d’une 

comparaison impliccite. Ainsi, on parlera de métaphore à propos d’une unité 

lexicale simple ou complexe, lorsque le signifiant (Sa1) abandonne le signifié auquel 

il est habituellement lié (Sé 1) pour un autre  (Sé 2) en vertu d’une analogie implicite 

entre les deux réeférents. [...] Il en va différemment en langue de spécialité qui 

autorise également l’entrée de métaphores vives, mais celles-ci devront très 

rapidement être consacrées par l’usage. [...] la métaphore terminologique se présente 

sous la même  forme que la métaphore lexicologique
35

 (OLIVEIRA, I.,  2009, p. 43; 

51 ; 53).    

 

 

Os elementos presentes nas metáforas lexicológicas também se fazem presentes nas 

terminológicas “[...] Il nous semble que cette voie mérite d’être explorée car elle peut nous 

conduire à une différenciation plus nette entre lexique général et terminologie’’
36

 

(OLIVEIRA, I., 2009, p.50). E é nesse contexto que a autora apresenta o conceito para 

metáfora  

 

[...] une métaphore es à l’origine une association d’idées c’est- à-dire une 

representation née par analogie dans la mémoire singulière d’un individu. D’une 

façon générale, la métaphore lexicologique est porteusee de connotation 

psychhologiques et sociales subtiles exprimant la personnalité de l’énonciateur et la 

spécificité de la comunication alors qu’en terminologie le spécialiste recherche au 

contraire l’univocité à l’intérieur de son domaine
37

  (OLIVEIRA, I.,  2009, p. 51).  

 

 

                                                 
35

“[...] Por metáfora lexicológica, nós compreendemos ‘unidade lexical simples ou complexa do domínio do 

léxico geral da língua introduzindo uma comparação implícita entre dois referentes’. A metàfora lexicológica é, 

portanto, um tropo por semelhança que consiste em dar a uma palavra outro sentido, uma função de 

comparação implícita. Deste modo, falar-se-á de metáfora como uma unidade lexical simples ou complexa, 

quando o significante (Sa1) abandona o significado ao qual ele é, geralmente, ligado (Sé 1) por outro (Sé 2), em 

virtude de uma analogia implícita entre os dois referentes. [...] Acontece de forma diferente em língua de 

especialidade que autoriza igualmente a entrada de metáforas vivas, mas estas deverão ser muito rapidamente, 

consagradas pelo uso [...] a metáfora terminológica apresenta-se sob a mesma forma que a metáfora 

lexicológica.” (Tradução da autora deste trabalho). 
36

 “Parece-nos que esta via merece ser explorada, visto que ela pode nos conduzir a uma diferenciação mais 

nítida entre léxico geral e terminologia.” (Tradução da autora deste trabalho). 
37

“[...] Uma metáfora é em sua origem uma associação de ideias, isto é, uma representação nascida por analogia 

na memória singular de um indivíduo. De maneira geral, a metáfora lexicológica é portadora de conotações 

psicológicas e sociais sutis, exprimindo a personalidade do enunciador e a especificidade da comunicação 

enquanto, na terminologia, o especialista pesquisa ao contrário a univocidade no interior de seu domínio.” 

(Tradução da autora deste trabalho).  
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Essa definição propõe uma modificação dos conceitos habituais entre língua geral e 

linguagem de especialidade.  I. Oliveira (2009) classifica esse estudo como uma construção de 

uma perspectiva em Terminologia. Em mesa-redonda do 61º Seminário do GEL (2013), a 

autora, apesar de entender a metáfora como já em si um desvio, assegura que esta pode ser 

considerada como via de acesso para expressar o conhecimento. É assim que apresenta três 

noções prévias para a metáfora, tendo como base a metáfora no discurso jurídico: o que é a 

metáfora na especialidade (para ela, é contrária à retórica: visa a uma sistematização 

conceptual); a de direito (não técnica, mas comum, entendida por todos); e a de discurso da 

especialidade (ou linguagem especializada). Na linha de raciocínio dessa pesquisadora, há 

uma interação entre os planos conceitual e verbal. Há graus de diferença semântica e 

pragmática. Para ela, é fundamental definir o subdomínio. A metáfora é um fenômeno 

linguístico, paradigmático e sintagmático. Mas é, antes, o conhecimento sobre o 

conhecimento.  

A coerência de pesquisas sobre metáforas presentes na área terminológica se faz 

perceber igualmente em um artigo de Luciano Pontes (2009) que, ao partir do domínio de 

especialidade do fruto caju, citando Coracini, afirma que os conceitos metafóricos estão de tal 

modo arraigados à cultura que estruturam as atividades diárias e científicas de forma 

imperceptível e inconsciente e são, aliás, constitutivos da forma de pensar e agir de uma 

época. Por isso, muitas metáforas passam a ser percebidas como literais, ou como metáforas 

convencionais. Luciano Pontes posiciona-se no modelo cognitivo proposto por Lakoff e  

Johnson (2002[1980]),  para identificar metáforas conceptuais e reestruturar os domínios de 

experiência humana, a partir de metáforas de uma área de especialidade. Vem corroborar  o 

que Siqueira et al. (2007) propõem: 

 

[...] a disciplina teórica da Terminologia deveria desenvolver diretrizes para a 

descrição de modelos metafóricos (ontologias) com o intuito de ajudar terminólogos 

a incorporarem aspectos da interconexão entre termos em bancos de dados 

terminológicos. [...] Pois, a teoria dos modelos metafóricos dá suporte às 

categorizações e compreensões humanas [...] Mais importante que isso, os modelos 

metafóricos existem de forma independente da linguagem (SIQUEIRA et al., 2007, 

p. 232). 

 

A existência do uso efetivo da metáfora no processo de categorização e compreensão 

humanas coincide como sistema de significação, que amplia o significado de um termo 

agrupando-o, em situações tanto específicas quanto genéricas. 



57 

 

Já  Luciana P. de Oliveira (2010)
 38

 trata esse assunto, afirmando que, 

 

[...] esse apelo às metáforas na denominação de conceitos científicos se dá graças às 

exigências de uma comunicação especializada concisa e coerente, e requer o recurso 

às denominações que remetem à própria conceptualização desses fatos técnico-

científicos. [...] quando da especialização dos conceitos via metáfora, o que faz 

parecer haver, de fato, uma metáfora conceptual subjacente [...] as metáforas são 

elementos constituintes das ciências extremamente produtivas em função 

denominativa e recorrentemente usadas quando das lacunas de denominação de 

novos referentes (OLIVEIRA, 2010, p. 671; 673). 

 

 

Ao estudar a metáfora terminológica no domínio da Génetica, argumenta que o 

sistema conceptual que orienta o processo denominativo entende a motivação pela qual são 

construídas as denominações dos conceitos científicos como capacidade linguístico-cognitiva 

de uma dada comunidade, uma vez que explica os diversos papéis que desenvolvem as 

metáforas em ambiente científico presentes nas associações de conceitos pré-existentes, assim 

como nas funções em que se evidenciam particularidade e produtividade.  

Em sessão de comunicação intitulada Cognition and naming processe in terminology, 

na V Conferência de Linguística e Cognição, salienta Luciana P. de Oliveira (2010) que a 

metáfora na terminologia da Genética pode aparecer de duas maneiras: em termo culto e 

metafórico, e organiza-se coerentemente nas línguas de especialidade. As metáforas 

terminológicas apresentam as funções cognitiva, heurística, denominativa, metalinguística e 

didática. E  as de divulgação científica apresentam a função estilística. Essa distinção é útil, 

pois serve para esclarecer o conceito que Alves
39

 atribui  ao termo, o de ser este muito mais 

do que uma simples designação; ele expressa também as sensibilidades, o imaginário e a 

maneira de ver e de pensar de uma determinada sociedade. Assim, entender a motivação e os 

vieses cognitivos pelos quais são construídas as denominações dos conceitos científicos pode 

dizer muito sobre a maneira de se pensar e atuar linguisticamente, revelando uma identidade 

linguístico-cognitiva relevante para o atual momento da Terminologia. Ou, conforme Teixeira 

(2014), o conhecimento científico implica estruturação metafórica, não apenas porque uma  

teoria científica é sempre um modelo que retrata a realidade, mas mesmo porque relações 

como “5 é maior do que 4” se baseiam numa estrutura metafórica: QUANTIDADE É 

GRANDEZA. Afinal, a metáfora cumpre o papel de tornar as verbalizações mais próximas, 

menos difusas e menos distanciadoras, menos técnicas, mais perceptíveis.   

                                                 
38

Em comunicação oral sobre “Metáfora e terminologia: aspectos linguísticos, comunicativos e cognitivos”, 

durante o IV Congresso internacional sobre metáfora na linguagem e no pensamento, de 26 a 28 de outubro de 

2011, Universidade Federal do Rio Grande do Sul.  
39

 Durante defesa de dissertação de Mestrado e exame de qualificação de Doutorado de Moreira, na Universidade    

Federal da Bahia, maio de 2010. 
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Para esses e outros especialistas, a Terminologia é o reflexo formal da organização de 

uma especialidade. É consensual o fato de a Terminologia ser considerada interdisciplinar e 

transdisciplinar, cuja função é a de representar e transmitir o conhecimento especializado. É 

interdisciplinar, por configurar em outras disciplinas, como a linguística, a filosofia, as 

ciências da comunicação e as diferentes especialidades. E é transdisciplinar por  ter papel 

ativo em todas as disciplinas especializadas.  Seu objeto de estudo mais prototípico são os 

termos ou unidades terminológicas e  revela cada área específica do conhecimento humano. A 

base da comunicação entre profissionais, dimensão cognitiva, apresenta a Terminologia como 

transferência do conhecimento. 

 

3.1.1  A Socioterminologia 

 

Ainda é preciso lembrar, também, que os estudos sobre a Terminologia chamam a 

atenção para a Socioterminologia, área que se preocupa em estudar os diferentes discursos 

especializados, entre os quais se incluem os contextos orais, por entender que os termos 

variam e que as variantes devem ser levadas em conta na elaboração de produtos 

terminográficos. As variantes são aparentes, muitas vezes originárias de variações temáticas e 

nocionais próprias dos setores profissionais (VELASCO, 2004).  

Como bem assinalou Alves
40

, a vertente socioterminológica tem origem, 

sobremaneira, com a leitura sociocultural da terminologia proposta por Boulanger, reforçada 

por Auger e mais profundamente por Gaudin, como uma técnica que leva em conta não 

apenas as práticas linguísticas, mas também as práticas sociais em que se emprega a 

terminologia. 

A esse respeito, Krieger e Finatto (2004) afirmam que essa “reviravolta” em torno dos 

estudos terminológicos ocorreu a partir dos trabalhos de Maria Teresa Cabré em deferência à 

determinação dos aspectos comunicativos das linguagens especializadas em detrimento dos 

propósitos normalizadores. Percebe-se que, no percurso de renovação dos estudos 

terminológicos, destacam-se as proposições em favor de uma Socioterminologia. O 

desenvolvimento do pensamento estrutural, como lembram Krieger e Finatto (2004), provoca 

um alargamento do conceito de ciência, alterando os paradigmas científicos, culturais e 

tecnológicos. 

                                                 
40

 Durante defesa de dissertação de Mestrado e exame de qualificação de Doutorado de Moreira, na Universidade 

Federal da Bahia, maio de 2010 
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As consequências dessa herança fazem-se presentes nos resultados dos estudos de 

Cabré (1993; 1999), que sugerem uma teoria suficientemente ampla, a Teoria Comunicativa 

da Terminologia (TCT), definida por ela como uma teoria linguística das unidades 

terminológicas, de base cognitiva e propósito comunicativo que dê conta dos seguintes 

aspectos: linguístico, cognitivo, sociocomunicativo. Como bem ressalta a autora, o sintagma 

modelo de las puertas representa a tendência de se observar, em estudos mais recentes, a 

adoção de um ponto de vista discursivo que busca explicar o funcionamento da unidade léxica 

das redes conceituais a partir do marco da comunicação especializada. A definição de Cabré 

(1993; 1999), se faz a partir de fatores funcionais, situacionais, semânticos e formais que 

incidem no discurso especializado.  

Na visão de Faulstich (2002), para se falar de Socioterminologia, é preciso, antes de 

tudo, situar a Terminologia no espaço da interação social. A Socioterminologia origina-se em 

reação a TGT, que privilegiava um modelo de padronização das línguas especializadas, 

baseado na monossemia e na monorreferencialidade dos termos. Para ela, a Socioterminologia 

nasce como uma nova corrente depois que Boulanger declara no seu artigo Une lecture sócio-

culturelle de la terminologie, que a perspectiva socioterminológica vem atenuar os efeitos 

prescritivos exagerados de algumas proposições normativas.  Essa corrente busca suas origens 

no cruzamento da sociologia da linguagem e da harmonização linguística. A 

Socioterminologia é, por assim dizer, uma área de estudo mais propriamente descritiva, não 

intervencionista. Assim, conforme observa a autora, a pesquisa socioterminológica considera 

que os termos, no meio linguístico e social, são entidades passíveis de variação e de mudança. 

Além disso, as comunicações entre membros da sociedade são capazes de gerar conceitos 

interacionais para um mesmo termo, ou de gerar termos diferentes para um mesmo conceito.  

O principal objetivo da pesquisa em Socioterminologia é a descrição e análise das 

variantes terminológicas. Dessa forma, ela compreende que nas linguagens de especialidade 

forma e conteúdo podem variar, na diacronia ou na sincronia, pois cada estágio da língua está 

limitado por complexos de variedades linguísticas, as quais se entrecruzam por impulso na 

linguagem e tendem a apresentar i) a variação, como processo; ii) as variantes, como 

protocolos naturais de evolução; iii) a mudança, como produto da alteração nos esquemas 

comunicativos. O que revela, portanto, que uma unidade terminológica pode ter ou assumir 

diferentes valores, de acordo com a função que uma dada variável desempenha nos contextos 

de ocorrência. Um termo será funcional dentro de uma linguagem de especialidade porque 

assumirá uma função específica de determinado valor, de acordo com o contexto de uso 

(FAULSTICH, 2002). 
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Krieger e Finatto (2004) explica que os princípios socioterminológicos consistem em 

uma forma de evitar o apagamento das variações que os léxicos terminológicos também 

comportam na diversidade de seus contextos de ocorrência. É uma redefinição sobre a 

natureza e o funcionamento do léxico representativo dos saberes científicos e técnicos. 

Análogo a isso se pode deduzir que o postulado máximo da Socioterminologia é ter na base 

da pesquisa a variação linguística dos termos no meio social e o modelo sociolinguístico 

funcionará como um guia para o exame da funcionalidade socioterminológica, cujo corpus é a 

linguagem de especialidade.  

Observe-se, todavia, que Socioterminologia não é Sociolinguística. A primeira se 

ocupa da variação social que o termo sofre nos diversos níveis e planos hierárquicos do 

discurso científico e técnico. A Sociolinguística, por sua vez, trata da variação social por que 

passa a língua geral, no decorrer de sua sincronia, em vista da mudança que poderá vir a 

ocorrer. 

De uma dimensão normativa, que tem por objeto o termo isolado, afastado dos estudos 

linguísticos, a Terminologia passa, no início do século XXI, a uma dimensão descritiva em 

que o objeto passa a ser um termo integrado a um todo de significação (KRIEGER; 

FINATTO, 2004). Entender essa lógica depende da compreensão das categorias constituídas 

pelo conhecimento lexical dos falantes de uma língua, de reconhecer um vocabulário 

específico como resultante da própria experiência do sujeito. E isso se constitui em um 

complemento a par das contribuições da Terminologia, da Socioterminologia e da Teoria 

Sociocognitiva (que será brevemente descrita),  para a compreensão dos mecanismos que 

interveem na denominação de conceitos, nomeadamente na seleção de uma dada 

denominação para um conceito determinado. Esse procedimento consiste no nível da 

ordenação do pensamento e da conceptualização e representa a dimensão cognitiva da 

Terminologia:  

 

[...] Esforços têm sido realizados para compreender melhor as interligações entre as 

metaforizações existentes na linguagem de um domínio de experiência específico. 

Essas interligações constituem os modelos cognitivos metafóricos [...] ao contrário 

do que acreditam as escolas tradicionais de Terminologia, as pesquisas sobre 

metáforas em linguagens especializadas são relevantes [...] deve-se rebater a 

afirmação feita pela teoria tradicional da Terminologia de que é preferível o signo 

linguístico ser arbitrário a motivado quando se busca garantir a univocidade e evitar 

a polissemia. Se a cognição e a linguagem são vistas como faculdades interligadas, 

então grande parte dos signos linguísticos estruturados em um MC metafórico 

mostra sistematicidade e, portanto, são motivados (TEMMERMAN, 2009, p. 218-

9). 
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3.1.2 A Terminologia Sociocognitiva 

 

Sobre a Terminologia Sociocognitiva são viáveis as reflexões de Temmerman (2000; 

2009), que propõe uma metodologia fundamentada na hermenêutica, na semântica cognitiva e 

no desconstrutivismo. Para ela, a Terminologia Sociocognitiva (doravante TS) é descritiva e  

parte do pressuposto de que “[...] as palavras não significam objetivamente, mas podem ser 

interpretadas em um processo de comunicação linguística sobre uma realidade fora da 

linguagem que também deve ser interpretada” (TEMMERMAN, 2000, p. 42). Daí a autora 

definir Terminologia, com T maiúsculo, para se referir à disciplina que se ocupa dos estudos e 

das teorias daí resultantes, e com t minúsculo, para representar o conjunto de termos de uma 

linguagem de especialidade.  

Ela estabelece cinco princípios para a TS: 1- a TS parte de unidades de entendimento 

que, com frequência, têm uma estrutura com protótipo; 2- o entendimento é um evento 

estruturado. Uma unidade de entendimento tem estrutura intracategorial, intercategorial e 

funcional em modelos cognitivos; 3- a TS depende do tipo de unidade de entendimento e do 

nível de especialização do emissor e do receptor na comunicação; a informação mais essencial 

ou menos essencial para a definição pode variar; 4 - a sinonímia, a polissemia são funcionais 

para o progresso do entendimento e, dessa forma, necessitam ser descritas; 5- as unidades de 

entendimento são constantemente envolventes (TEMMERMAN, 2000). É uma concepção que 

argumenta sobre os modelos cognitivos, enquanto desempenhadores de  um papel no 

desenvolvimento de novas ideias, e implica que os termos são motivados. 

Para Finatto (2007),  

 

[...] boa parte da base dos trabalhos dessa autora [Temmerman] baseiam-se nos 

diferentes trabalhos de Lakoff e Johnson. Temmerman tomou como referência a 

ideia de que um dado sistema conceptual também vigorará em uma dada ciência ou 

área de conhecimento e que esse sistema poderá ser compreendido e apreendido 

através da descrição de especificidades tais como a metáfora, presentes na 

linguagem que a veicula [...] Temmerman acredita que o raciocínio metafórico, no 

âmbito científico, é inerente e historicamente estabelecido, sendo responsável pela 

compreensão de novos tipos de fatos, de processos ou de outras categorias do saber 

(FINATTO, 2007, p. 121-2). 

 

 

É nesse sentido que a autora pode dizer que Temmerman traz de atual para a 

Terminologia o projeto de descrever a maneira como o raciocínio metafórico se expressa, 

como é utilizado na denominação e na categorização, no âmbito das áreas do saber científico 

e tecnológico. Para tanto, evidencia como os neologismos metafóricos ou neolexicalizações 
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que integram uma determinada terminologia estão relacionados com o processo de 

pensamento analógico criativo:  

 

[...] Desse processo, a autora [Temmerman] considera que provêm dois tipos de 

metáfora: as metáforas didáticas (que só servem para uma situação didática) e as 

criativas (que dão origem a neologismos que podem se consolidar e vir a ser aceitos 

como ‘termos técnicos de uma linguagem especializada’) (FINATTO, 2007, p. 122).  

 

A metáfora criativa é de ordem, essencialmente, cognitiva; e a didática, de ordem 

comunicativa, cumpre a função de ajudar a compreender saberes técnicos e científicos. 

Entretanto, Finatto (2007) assinala a ressalva feita por Temmerman, de que, antes de se 

estudar a metáfora no cenário das linguagens científicas, faz-se necessário estudar a história 

da área de especialidade em foco, devido ao fato de a diacronia desempenhar um papel 

fundamental na constituição das metáforas em quatro aspectos históricos diferentes: “[...] o 

aspecto social, o técnico, o cognitivo e o terminológico” (FINATTO, 2007, p. 122), pois, 

  

Terminologia [...] é uma área de estudos relativamente nova no Brasil, que se dedica 

ao reconhecimento dos fenômenos que integram a comunicação técnico-científica de 

acordo com uma perspectiva linguística, social, cognitiva e comunicativa [...] as 

terminologias revelam, sim, associações metafóricas, quer em suas denominações, 

quer em suas definições ou explicitações [...] o estudo da metáfora em Terminologia 

revela o fato de que as terminologias, tomadas isoladamente, apenas nos mostram 

um pouco sobre a feição das linguagens especializadas [...] já é chegada a hora de 

investir na ideia da apreciação descritiva e crítica de todo um meio ambiente 

linguístico e cognitivo da comunicação técnico-científica. A complexidade do tema, 

o enorme desafio de reconhecer, criteriosamente, o que é ou que não é metafórico e 

em suas variações só o torna mais instigante e necessário (FINATTO, 2007, p. 120; 

127). 

 

 

Corroborando o que ela assinala acerca dos estudos de Temmerman, Siqueira et al. 

(2007) afirmam que Temmerman ressalta a necessidade de uma nova abordagem na 

Terminologia e dizem que a pesquisa das metáforas na linguagem especializada possui 

relevância para essa disciplina. Um de seus postulados é o de que a metáfora é um fenômeno 

de importância fundamental para os processos de lexicalização: 

 

A Teoria Sociocognitiva da Terminologia (TSC) defende que parte do conhecimento 

científico e tecnológico é apreendido através de nossas percepções sensoriais, como 

resultado de interação entre a linguagem, a mente, e o corpo humano e o mundo [...] 

(SIQUEIRA et al., 2007, p. 184). 

 

 

Tanto Finatto como Siqueira et al. declaram que Temmerman (2009) investiga o 

possível impacto da teoria do modelo cognitivo metafórico na teoria terminológica, a partir de 
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categorizações tais como: metáfora do lexema, metáfora da categoria e metáfora da área 

(FINATTO, 2007; SIQUEIRA et al., 2007). 

Com efeito, nos últimos anos tem-se assistido à integração progressiva dos avanços da 

Linguística em geral e, em particular, nos estudos em Terminologia, fato que contribui para 

explicar os processos envolvidos na constituição e uso das terminologias nos diferentes 

domínios da especialidade. Na proposta defendida por Cabré, por exemplo, e  ratificada por 

Correia (1999):  

 

[...] no âmbito da teoria comunicativa da Terminologia, os termos são unidades 

lexicais de fato que assumem significados
41

 especializados quando usados em 

determinados âmbitos de especialidade [...] Tal explicação é válida para as palavras 

de língua corrente que assumem significados especializados, sobretudo em virtude 

de processos metafóricos e metonímicos usados dentro deste registro linguístico 

específico (CORREIA, 1999, p. 33; 399) .  

 

O significado “encaminha-se” para o termo, pois ainda não se uniu à denominação e 

permanece no plano cognitivo, na unidade de pensamento via procedimentos metafóricos e 

metonímicos.  A esse respeito, é válido considerar o que pensa Sager (1990:  

 

[...] a base semântica da terminologia permite seu estudo a partir de três pontos de 

vista: o do referente, o da designação e o do uso que se faz da equação 

referente/designação. Esses três pontos de vista dão à terminologia [...] uma dupla 

dimensão: a cognitiva, que se preocupa com as formas existentes e potenciais de 

representação das terminologias; e comunicativa, focalizando não apenas o uso das 

terminologias como também  a atividade humana de compilação e processamento 

delas (SAGER, 1990, p. 13). 

 

Pode-se entrever que o autor faz referência ao caráter polissêmico da terminologia. 

Com base em Sager (1990) e Alves (2002, 2010
42

) qualquer transformação semântica 

manifestada em um item lexical ocasiona criação de um novo elemento, é criada uma nova 

unidade que corresponde aos elementos comuns que os seres humanos percebem em um 

grande número de objetos que utilizam como meio de classificação mental (para entender), 

por conseguinte, também para comunicar-se (SAGER, 1990; ALVES, 2002).  

                                                 
41

Para Malinowski, o significado de uma palavra deve ser sempre depreendido com referência à cultura dada. 

Cada tribo primitiva ou bárbara, assim como cada tipo de civilização, tem o seu universo de significados e o 

mecanismo linguístico desse povo só pode ser explicado em relação com os seus requisitos mentais. O 

vocabulário, o significado das palavras usadas em seu tecnicismo característico, não está menos subordinado à 

ação. Pois a linguagem técnica só adquire o seu significado através da participação pessoal nesse tipo de ação; a 

linguagem em suas formas primitivas deve ser encarada e estudada como um modo de comportamento humano 

em assuntos práticos. Em seus usos primitivos, a linguagem funciona como um elo na atividade humana, é um 

modo de ação (MALINOWSKI, 1972). 
42

 Durante defesa de disertação de mestrado de Moreira. Salvador : UFBA, 2010. 
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Por meio desse argumento é possível perceber que não existe o que se chama emprego 

exclusivo da abordagem onomasiológica, apesar de as teorias mais tradicionais da 

terminologia seguirem esse tipo de  investigação,  em que se parte de um conceito para 

buscar-lhe uma denominação. Hoje, reconhece-se que os termos, semanticamente, são 

unidades que fazem referência a uma realidade, complementando tanto a estrutura 

onomasiológica, como a semasiológica (BALDINGER, 1970; HEGER, 1974) e, também, os 

mesmos podem ser identificados  enquanto genéricos e  particulares; com traços em comum 

nos níveis superiores da estrutura conceitual, cada um tem suas especificidades que os 

diferenciam no nível mais inferior, o que se pode  considerar  como uma perspectiva 

prototípica. Nesse sentido, não se deve fazer terminologia sem levar  em consideração a face 

semântica dos termos, o que implica identifcar as relações existentes entre os conceitos que 

eles representam e comunicam. Tal procedimento possibilita o uso do recurso denominado 

extensão do significado, transferência semântica, ressemantização ou metáfora de termos 

existentes para abranger outros conceitos, ampliar  o significado de um termo para que 

recubra uma realidade próxima, de modo que sempre existe uma espécie de parentesco entre o 

significado original e o novo. Atribui-se a um termo um conceito que acresce ao que já 

representa (SAGER, 1990).  

 

3.2 UM POUCO SOBRE A FRASEOLOGIA: CONSIDERAÇÕES SOBRE AS 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS (EIs)
 43

 

  

Com o renovado interesse pela linguagem situada social e culturalmente a ser 

reconstruída com os sujeitos de língua apresentada a eles, a existência de diferentes 

considerações para provar que a linguagem reflete amiúde a visão humana pode explicar tanto 

as diversidades fundamentais de uma língua em comparação a outras, assim como os modos 

peculiares de expressão representados, por exemplo, na fraseologia, nos idiomatismos dos 

sujeitos. Considerando que o léxico
44

 de uma língua engloba o conjunto de signos linguísticos 

                                                 
43

A inclusão desta seção deve-se, em primeira razão, à necessidade de contextualizar a fraseologia especializada 

coexistente às expressões idiomáticas e por se terem encontrado alguns exemplos destas no corpus da pesquisa. 

A segunda razão ratifica o que Krieger e Finatto (2004, p. 85) assinalam:  “[...] o interesse da Terminologia 

pela Fraseologia Especializada explica-se porque se trata de um elemento constitutivo das comunicações 

profissionais”.  
44

De acordo com Isquierdo e Oliveira (2001), três ramos do saber se ocupam do estudo do léxico: a Lexicologia, 

a Lexicografia e a Terminologia. A primeira se ocupa dos problemas teóricos que embasam o estudo científico 

do léxico, a segunda está voltada para as técnicas de elaboração dos dicionários. Já a terceira área tem como 

objeto de estudo o termo, a palavra especializada, os conceitos próprios de diferentes áreas de especialidades. 

Conforme sustentam as próprias autoras, a partir da análise de Andrade, a Terminologia pode ser encarada 

como uma especificidade da lexicologia, uma vez que se trata não de todas as palavras da língua, mas daquelas 
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por meio dos quais o homem não só se expressa, se comunica, mas também cria novos 

conhecimentos e/ou assimila conhecimentos que outros homens criaram. 

As expressões idiomáticas (EIs) são consideradas, dentro desse conjunto, como uma 

das manifestações relevantes de uma língua, como demonstram suas imagens, a originalidade 

das suas metáforas e a variedade e flexibilidade dos termos e das suas formas estruturais. Tais 

expressões revelam a capacidade imaginativa do falante de uma língua, e como ele sabe 

explorar essas virtualidades do signo. 

As EIs cristalizam nelas experiências históricas. Refletem-se nelas valores morais e 

atitudes sociais. Por tal motivo, representam um “mar” fértil seja para a Linguística Histórica, 

como para a Linguística Aplicada, a Semântica, a Terminologia, a Lexicologia, a Lexicografia 

e a Sociolinguística, pois nelas poderão detectar-se as origens, a evolução e o significado das 

suas variantes geográficas, formais e culturais. As EIs são definidas em função de suas 

características formais e semânticas, sendo apontadas como aspectos especiais da 

idiomaticidade (FARIA, 1999). Podem ser resultados de um processo metafórico de criação. 

Aqui, há um problema a ser discutido: há relação entre elas e o fenômeno da metáfora? as EIs 

são sempre resultantes de metáforas? 

Além de proporcionar informação cultural, as EIs oferecem também materiais 

funcionais e cognitivos. Uma das propriedades definidoras das EIs é a sua especialização de 

sentido. Como alude Gibbs (2009, p.205), “[...] as metáforas conceptuais parecem ser a 

principal ligação entre muitas expressões idiomáticas e seus significados figurados”. Isso 

sugere que as expressões idiomáticas devem refletir semelhante informação de mapeamento 

metafórico. Mesmo porque, como ele assinala, a maior parte das línguas dispõe de expressões 

idiomáticas com sentidos figurados semelhantes, e uma forma de revelar a existência de 

conhecimento metafórico na idiomaticidade é através de exame detalhado das imagens 

mentais que os falantes têm para as expressões idiomáticas que utilizam. 

Para I. Faria (1999), o conhecimento das ligações metafóricas entre DF e DA constitui 

a base para o uso e interpretação apropriados das EIs. Estas refletem os mapeamentos 

metafóricos entre F e A, possuem significados mais complexos. A autora afirma que muitas 

das EIs revelam modos de pensamento metonímico, combinando com conceptualização 

                                                                                                                                                         
que constituem as linguagens especializadas, cabendo-lhe o estudo das relações de significação (expressão e 

conteúdo) do signo terminológico, o que inclui a complexa dinâmica da criação desse signo (neonímia), e da 

renovação e ampliação dos universos de discursos terminológicos (ISQUIERDO; OLIVEIRA I., 2001). 
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metafórica, por exemplo: baixar a bolinha, em que, metonimicamente, baixar a cabeça é sinal 

de respeito por alguém; metaforicamente, a relação cabeça-bola
45

.  

Estudiosos e pesquisadores da língua asseguram que as expressões idiomáticas 

formam estruturas sintagmáticas complexas que resultam em uma unidade lexical conotativa, 

e fazem referência a uma realidade específica com um sentido particular. As particularidades 

das expressões idiomáticas abrangem dois vetores/segmentos: a forma (as EIs são constituídas 

por um grupo de palavras) e o conteúdo (o significado idiomático). O sentido é oculto, 

específico, não se infere dos elementos constitutivos. Caracteriza-se pela projeção de um 

sentido que não se depreende da soma de seus constituintes (KRIEGER; FINATTO, 2004). O 

significado das EIs independe do significado dos lexemas isolados que as compõem. 

Dessa forma, a área que representa as EIs é a Fraseologia, estudo da construção das 

frases que dão origem a pequenos textos. A Fraseologia situa-se no campo dos estudos do 

léxico. Ocupa-se das combinações estáveis de unidades léxicas, constituídas por mais de duas 

palavras gráficas, recobre os compostos, colocações, expressões idiomáticas, locuções, entre 

outros. O seu limite superior é a frase. 

Na perspectiva de Krieger e Finatto (2004, p.84) “A ideia de fraseologia está associada 

a uma estruturação linguística estereotipada que leva a uma interpretação semântica 

independente dos sentidos estritos dos constituintes da estrutura”. Para as autoras, evidencia-

se uma diversidade de pontos de vista sobre a Fraseologia, seja no plano conceitual, seja no 

denominativo. Devido a sua complexidade, não existe um consenso quanto às cadeias 

sintagmáticas ou fraseologias: 

 

[...] Dessa forma, conforme o contexto comunicacional, fala-se em fraseologias da 

língua geral ou em fraseologias especializadas. Estas últimas passam a integrar o 

quadro de objetos da Terminologia, porquanto são formas de expressão recorrentes 

nas comunicações especializadas e semanticamente vinculadas aos conteúdos em 

pauta. [...] A razão primeira do interesse da Terminologia pela Fraseologia 

Especializada explica-se porque se trata de um elemento constitutivo das 

comunicações profissionais (KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 84). 

  

 Ressaltam as autoras algumas das principais tendências que se debruçam sobre o 

assunto: 

 

A primeira tendência define as unidades fraseológicas como colocações, 

compreendendo-as como combinações pluriverbais fixas ou semifixas formadas 

basicamente por duas unidades léxicas. Nessa visão, a fraseologia aproxima-se dos 

sintagmas terminológicos [...]; a segunda tendência concebe as unidades 

fraseológicas como fórmulas ou frases feitas, próprias de determinados âmbitos 
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especializados. [...] Tal tipo pode também ser chamado de fraseologia discursiva 

(KRIEGER; FINATTO, 2004, p. 86). 

 

 

Nessa perspectiva, a segunda tendência importa com a relação extralinguística, 

implica mais a relação com a área de conhecimento do que os aspectos morfossintáticos dos 

constituintes das estruturas fraseológicas. 

Do ponto de vista científico, a Fraseologia conheceu grande desenvolvimento nos anos 

cinquenta, especialmente na antiga URSS, com os trabalhos de V. Vinogradov. Nas últimas 

décadas, têm-se publicado vários estudos teóricos em várias línguas. Em se tratando da língua 

portuguesa, há pouco estudo sistemático sobre a Fraseologia. Não há conformidade quanto ao 

âmbito de estudo da Fraseologia.  Para Maria Luiza Ortiz Alvarez (1998), o termo fraseologia 

tem sido utilizado como noção genérica, integrando os coloquialismos e os idiomatismos, ou 

seja, as expressões idiomáticas, os provérbios, as frases feitas, os refrãos, e os ditos populares, 

sem que seja estabelecida nenhuma diferenciação entre estes lexemas, nem nada que se 

permita discernir qualquer propriedade linguística específica, quer a nível semântico, quer 

sintático. Ainda na linha desse autor, as EIs são combinações metafóricas que se cristalizaram 

pelo uso e frequência de emprego (passando do individual para o social), em uma determinada 

língua apoiada na sua tradição cultural. As EIs passam por dois estágios: o processo de 

cristalização que as torna estáveis em significado e a frequência de seu emprego.  

  

A figuratividade de expressões idiomáticas também pode ser explicada por meio da 

interligação entre metáfora e metonímia [...] tradicionalmente, são tratadas como 

fenômenos linguísticos, com propriedades sintáticas específicas e cujos sentidos não 

podem ser abstraídos de seus elementos constituintes. Na visão tradicional, essas 

expressões são independentes dos processos cognitivos e não compartilham 

qualquer aproximação conceitual, ou seja, seus sentidos são aprendidos e ensinados 

de forma isolada (FARIAS, 2007, p. 90-1). 

 

Também em Kövecses (2011a), encontra-se argumento em favor da existência de um 

grande número de expressões idiomáticas que têm como motivação metáforas e metonímias 

conceptuais, a exemplo de RAIVA
46

 É FOGO (GERE IS FIRE), AMOR É FOGO (LOVE IS 

FIRE). 

                                                 
46

Os estudos de Kövecses e Lakoff (1986, 1987a, 1988, 1990) sobre a linguagem das emoções concluíram que 

na conceptualização das emoções e dos sentimentos está presente um princípio metonímico geral de tipo 

EFEITO PELA CAUSA, pelo que a ira, a tristeza, o medo, a alegria, o amor e outras emoções e sentimentos 

são referidos por sintomas fisiológicos correspondentes, tais como aumento/abaixamento da temperatura do 

corpo, rosto corado/pálido, gritos e lágrimas, abraços, suor, alteração das pulsações e do ritmo cardíaco, e 

várias metáforas conceptuais que estão na base destas metonímias fisiológicas. 
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Cabe ressaltar que os linguistas não parecem ter chegado a um acordo acerca das 

unidades de estudo da Fraseologia e escolhido o termo para se referir a elas e, também, não 

unificam critérios na hora de classificar essas expressões. Contudo, alguns acreditam que se 

pode dividir o sistema fraseológico, tendo como suporte teórico a fórmula “sistema-norma-

fala” proposta por Eugenio Coseriu (1986), em três grandes áreas: locuções, colocações e 

enunciados fraseológicos. Por sua vez, dentro de cada área, as unidades fraseológicas 

agrupam-se de acordo com a sua categoria gramatical, a função sintática, o grau de 

mobilidade ou independência textual etc. Exemplos
47

·: 1) Locuções: Loc. Prepositivas –“[...] 

em cima de; [...] em frente dessa bóia”; loc. adjetiva - duro de roer; 2) Colocações: Verbo (V) 

+ Nome (N) (função sujeito)- “[...] chame àgua”; V + N + Preposição (Prep)- “[...] descê mão 

pra dentu”; Advérbio (Adv) + Adjetivo (Adj.), Adj + N etc; 3) Enunciados fraseológicos. 

Duque (2012) revela que as expressões idiomáticas dizem respeito à informação 

idiossincrática, e só podem ser encontradas no léxico. Para ele, há, porém, uma classe de 

fenômenos sintáticos que não pode ser submetida às grades de subcategorização; não pode ser 

analisada pelo modelo de “componentes gramaticais”  e  nem se adapta ao princípio de que, 

acima do nível da palavra, a gramática só pode ser explicada por meio de regras gerais. A essa 

classe de fenômenos sintáticos, o autor denomina expressões idiomáticas, constructos que, por 

definição, são unidades gramaticais mais amplas do que palavras, mas apresentam as mesmas 

características idiossincráticas dos itens lexicais. Ainda na linha de Duque (2012), que toma 

por base as ideias de Nunberg, Sag e Wasow, (apud DUQUE, 2012) para estabelecer as 

propriedades caracterizadoras das expressões idiomáticas, estas apresentam um traço 

essencial e alguns traços típicos. O traço essencial seria a convencionalidade, de acordo com o 

qual o significado, ou o uso, de uma expressão idiomática prototípica não pode ser 

(totalmente) predizível com base no conhecimento dos constituintes da expressão, ou melhor, 

o significado global da expressão é diferente da soma dos significados dos itens que a 

integram. Nesse sentido, a convencionalidade seria uma propriedade fundamental para um 

modelo baseado em componentes, uma vez que reforçaria a existência de uma forte coesão 

(determinada por regras) entre os elementos constituintes, ou seja, as expressões idiomáticas 

integrariam o conhecimento gramatical dos falantes.  

Duque (2012) demonstra ainda que, em 1988, Fillmore, Kay e O’Connor propuseram 

outra maneira de lidar com o fenômeno. Após analisarem várias expressões idiomáticas, esses 

autores compreenderam que a organização gramatical como um todo corresponde a um 

                                                 
47

Alguns dos exemplos são extraídos do âmbito da pesca. 

http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/02/niveis-linguisticos/
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/modelo-baseado-em-regras/
http://lingo.stanford.edu/sag/papers/idioms.pdf
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/o-termo-convencao/
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/o-termo-convencao/
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/02/niveis-linguisticos/
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/modelo-baseado-em-regras/
http://lingo.stanford.edu/sag/papers/fillmore%2B88.pdf
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conjunto de expressões idiomáticas mais ou menos cristalizadas, aspecto que passou a servir 

de argumento favorável a uma visão construcional de gramática.  

Nessa perspectiva, parece não ser suficiente para o usuário saber (a) como dizer 

expressões idiomáticas, ou (b) como compreender os significados dessas expressões, ou (c) 

determinar a convencionalidade desses constructos idiossincráticos. A fim de cobrir esses 

aspectos, esses pesquisadores classificaram as expressões idiomáticas em: codificadas x 

decodificadas; gramaticais x extragramaticais; substantivas x formais; e com ponto 

pragmático x sem ponto pragmático.  

Uma expressão idiomática de decodificação só é compreendida se for aprendida 

anteriormente, enquanto uma expressão idiomática de codificação pode (ou não) ser 

compreendida sem experiências prévias. Nesse caso, não havendo experiências prévias, a 

expressão é compreendida como uma forma não convencional de se dizer alguma coisa. As 

expressões idiomáticas gramaticais podem ser analisadas por meio de regras sintáticas, como 

é o caso da expressão chutar o balde, em que o verbo chutar subcategoriza o sintagma 

nominal o balde, o que sintaticamente caracteriza a transitividade. Tanto as expressões 

idiomáticas de codificação quanto as de decodificação podem ser gramaticais.  

As expressões idiomáticas extragramaticais, por outro lado, não podem ser analisadas 

por meio de regras sintáticas, como é o caso da expressão estar em-si-mesmado (p. ex.: estou 

em-si-mesmado com a situação). Uma expressão idiomática substantiva, ou expressão 

lexicalmente preenchida, é aquela em que os elementos da expressão idiomática são fixos. Por 

exemplo, a expressão idiomática quem tudo quer, tudo perde é completamente fixa, pois não é 

permitido que se lhe flexione nem mesmo o tempo (*Quem tudo queria, tudo perdia). No 

caso de uma expressão idiomática formal, ou expressão idiomática lexicalmente aberta, pelo 

menos uma parte da construção pode ser preenchida por uma gama habitual de expressões 

sintática e semanticamente adequadas. Expressões com ponto pragmático são expressões 

idiomáticas que, além de apresentarem um significado no sentido habitual do termo, são 

usadas em contextos pragmáticos específicos. Os exemplos mais comuns de expressões 

idiomáticas com o ponto pragmático são aqueles usados para abrir e fechar diálogos, tais 

como Bom dia ou Até mais, e para outros contextos discursivos específicos, tais como os das 

histórias infantis (Era uma vez…). Por outro lado, expressões idiomáticas como em um piscar 

de olhos não têm nenhum ponto pragmático específico. Dessa forma, a distinção entre 

com/sem ponto pragmático caracteriza expressões idiomáticas quanto à estrutura de 

informação ou componente do discurso.   

http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/02/gramatica-de-construcoes-corporificada/
http://cognicaoelinguagem.wordpress.com/2012/01/01/o-termo-convencao/
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Conforme ressalva Duque (2012), a análise de Fillmore, Kay e O’Connor demonstra 

que expressões idiomáticas variam em suas propriedades sintáticas, semânticas e pragmáticas, 

oscilando de expressões completamente fixas a expressões mais gerais, que podem ser 

semanticamente mais ou menos opacas e, até mesmo, não corresponder às regras sintáticas da 

língua. Essas distinções propostas pelos autores favorecem uma distribuição contínua das 

construções linguísticas.  

Assim, o presente capítulo pode ser considerado como uma contextualização acerca da 

Terminologia, procurando mostrar que essa ciência surgiu como uma tentativa de buscar a 

univocidade na comunicação entre especialistas, exigida pelo avanço do conhecimento em 

diversos domínios de saber, mas que, com o desenvolvimento dos estudos linguísticos, 

permitiu novos objetos de estudo, por exemplo, a consideração de se analisarem termos de 

especialidade em combinação com processos cognitivos como a metáfora, e não poder mais 

se limitar a Terminologia a uma idealização dos fatos de uma linguagem especializada. Do 

mesmo modo,  procura-se  apresentar a Fraseologia, no âmbito das expressões idiomáticas, 

como uma estrutura de informação, a partir de princípios semânticos, pragmáticos e 

discursivo-funcionais.  

Pode-se dizer, também, que as possibilidades multifacetadas de abordagem no 

presente espaço abrem diferentes compreensões para o que seja a Terminologia. Nesse 

sentido, o que se propõe é o delineamento das linhas gerais desse campo de pesquisa  à 

medida que ele se desenvolve em novas linhas e em novos pensares. Para isso, faz-se 

neccessário abordar opiniões que exprimam confiança nessa temática  vinculada à questão da 

metáfora. 

 Esta seção deve, pois, ser encarada como um convite à discussão dos termos de 

especialidade, associada ao conceito de metáfora. Não se pretende com essas considerações 

diminuir a importância do domínio da linguagem de especialidade, ao contrário, é importante 

colocar objetivos mais realistas para a compreensão de uma língua.  

Espera-se que o resultado seja propício à dimensão empírica associada à linguagem de 

especialidade e à cognição, mesmo porque a partir do desenvolvimento dos estudos 

linguísticos, presencia-se, nos últimos anos, a possibilidade de se pensar em uma prática 

teórica que concilie linguagem de especialidade a um todo de significação. E aí se encontra a 

raiz da seguinte questão: que tipo de relação existe entre um vocabulário de especialidade e o 

domínio das metáforas? Esse questionamento pode ser esclarecido através da pesquisa da tese 

que aqui se arrisca a desenvolver em termos de “As metáforas da Maré: metáforas 

conceptuais na linguagem de especialidade da pesca em Baiacu-Vera Cruz-Bahia”, em que o 

http://lingo.stanford.edu/sag/papers/fillmore%2B88.pdf
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vocabulário é pleno de particularidades familiares aos que dele partilham nas práticas de 

pescar. Pode-se ainda sustentar-se em vários trabalhos que associam pensamento, 

figuratividade, cultura e linguagem de especialidade.  

Entretanto, é preciso salientar que não se conhece nenhum trabalho que considere 

especificamente a Teoria da Metáfora Conceptual no campo de estudo da linguagem de 

especialidade da pesca. Pretende-se, assim, discutir a possibilidade de ocorrências metafóricas 

em termos e definições desse campo de estudo. Assim, em uma linguagem de especialidade 

como a da pesca, o conceito de metáfora adquire significados que também dependem da 

compreensão dos termos específicos utilizados pelas pessoas que compartilham contextos 

peculiares.   

Uma abordagem pragmática da metáfora vai além de apenas indicar que este é um 

processo que implica não uma forma convencional de se referir a qualquer tipo de pessoa, 

objeto ou localização, mas funciona como uma inferência do tipo experiencialista. Ao que 

parece, na linguagem de especialidade, o mapeamento se mantém no nível genérico para tratar 

de alguma circunstância, revelando a possibilidade de representação de conceitos abstratos em 

detrimento de verdades absolutas, únicas, incondicionais.  

Há complexidades inevitáveis, daí os linguistas cognitivistas adotarem a perspectiva 

de que a verdade depende da percepção humana e a metáfora pode ser um veículo essencial 

para sua compreensão, e também depreendem que este é o ponto chave em que a noção de 

metáfora mais contraria o pensamento aristotélico. Nessa perspectiva, propõe-se uma 

interface entre a TMC e o campo da Terminologia.  
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4 A TRAJETÓRIA DOS ESTUDOS SOBRE A METÁFORA 

 

As palavras comuns transmitem somente o que já 

sabemos; é pela metáfora que podemos melhor produzir 

algo novo (ARISTÓTELES, 2007). 

 

 

 Na seção anterior, teceram-se apreciações acerca do fenômeno da metáfora, a partir da 

ciência dos discursos especializados nas áreas de atividade, a Terminologia. Além disso, 

apresentou-se breve entendimento sobre as Expressões Idiomáticas. Na presente seção e, 

graças aos investigadores que apresentaram formulações teóricas sobre a metáfora, lançam-se 

redes sobre essa temática, a fim de interpretá-la como uma possível relação entre cognição e 

linguagem. Transforma-se assim no conjunto de considerações tecidas sobre a metáfora, do 

percurso da metáfora desde Aristóteles até os estudos atuais
48

. 

 

4.1 A METÁFORA SOB A PERSPECTIVA ARISTOTÉLICA 

 

 Sabe-se que um dos princípios e uma das primeiras declarações sobre a metáfora 

foram dos gregos, e deve-se a Aristóteles a parcela dessa contribuição. Segundo ele, uma 

metáfora é o uso do nome de uma coisa para designar outra. Esta é também a razão pela qual 

o estudo da metáfora, em sua origem, não estava integrado nos estudos da linguagem
49

, 

pertencia ao campo da Retórica. Assim a metáfora passou a ser entendida como uma das 

figuras de linguagem, uma concepção artística de uso da língua, uma figura verbal, uma 

função decorativa, a ponto de vários autores considerarem que, nessa perspectiva, linguagem 

científica e metáforas seriam elementos completamente incompatíveis, devido aos ideais de 

univocidade e precisão para a expressão científica. 

                                                 
48

Do ponto de vista de Sardinha (2007a), é viável também definir a metáfora com base em dados etimológicos, 

contribuindo para revelar a ideia que se tinha sobre o fenômeno, isto é, como transferência de sentido de uma 

coisa para outra: “[...] metáfora vem do grego ‘metapherein’, que significa ‘transferência’ ou ‘transporte’. 

Etimologicamente, é formada por ‘meta’, que quer dizer ‘mudança’ e por ‘pherein’ que significa ‘carregar’” 

(SARDINHA, 2007a, p.21-22). 
49

No 58º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL), que ocorreu entre os dias 21, 22 e 23 

de julho de 2010 na Universidade Federal de São Carlos-SP, a professora Maria Helena de Moura Neves, ao 

proferir Conferência de abertura sobre a temática “Uma visão da Gramática na vivência da linguagem”, 

afirmou que a linguagem para a filosofia grega era algo distinto das coisas, ou não a ideia de que o ato de 

linguagem é uma força da ação. Não era a linguagem o foco da especulação filosófica e sim, a verdade. A 

filosofia clássica é eminentemente teleológica, as coisas são as mesmas, os filósofos estavam definindo 

identidade de linguagem e não teoria linguística. 
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Le Guern (1973) faz conhecer que a retórica tradicional, e mais particularmente a 

retórica latina, desde Cícero à De Doctrina Christiana de Santo Agostinho, atribuem três 

funções à linguagem: docere (transmitir uma informação), placere (expressão da função 

estética), movere (função conativa, persuasiva). Cícero via, em geral, a metáfora como um 

meio de agradar e de comover.  

Há de convir que Cícero tenha invertido o ponto de vista aristotélico e apresente a 

metáfora como uma comparação abreviada, visão que, durante muito tempo se sobrepôs à de 

Aristóteles, em que a comparação era encarada como uma expansão da metáfora por analogia 

e o confronto era explicitado por um termo "como", por exemplo.  

Há duas questões que se destacam na metafísica aristotélica: a da unidade do ser e a da 

existência de essências separadas. Quanto à primeira, Aristóteles admite diferentes maneiras 

de ser, denominadas categorias, das quais se ressaltam dez: essência, qualidade, quantidade, 

relação, lugar, tempo, situação, o ter, ação e paixão. A segunda são os "gêneros supremos do 

ser", uma vez que a ele se reportam diretamente, como suas determinações mais radicais. A 

ciência do ser tem um objeto real, aquele a que, direta ou indiretamente, se referem todos os 

"gêneros supremos": a essência. Aí se fundam, para muitos, a unidade e a pluralidade do ser. 

Mas, também, o âmbito da metáfora abarcando todo o tropo e figura.  Daí o porquê de a 

forma mais popular de metáfora ter sido baseada na analogia de quatro termos. 

Desse modo, é preciso possuir normas de pensamento que permitam mostrações 

corretas: “[...] O estabelecimento dessas normas confere a Aristóteles o papel de criador da 

lógica formal, entendida como a parte da lógica que prescreve regras de raciocínio 

independentes do conteúdo de pensamentos que esses raciocínios conjugam” 

(ARISTÓTELES, 2007, p.137).    

A relação entre o signo material e o conteúdo psíquico não é estabelecida como um 

problema pré-platônico da correspondência entre os nomes
50

 (sons) e a realidade 

extralinguística, mas como um problema lógico da função dos signos. A linguagem do 

homem seria produzida principalmente pelo movimento da língua e dos sons. É possível que 

a proposta de Aristóteles tenha sido fenomenológica, no sentido de ser descritiva-funcional, e 

não se referir à origem do signo. Ele foi o primeiro a romper a relação entre nome e coisa, e 

sustentar que a mente opera por categorias do pensamento. Mas, curioso é que Aristóteles 

também mostra a capacidade de a metáfora produzir conceito, embora revele que o 

                                                 
50

De acordo com Tripicchio (2004), na filosofia clássica, o relacionamento do nome a seu objeto continuou a ser 

o ponto focal nas discussões sobre a linguagem, nomear e linguagem eram sinônimos. 



74 

 

pensamento é de natureza puramente metafísica, e que a razão é o único meio, única fonte de 

conhecimento. É o objetivismo, distinguindo o que é literal do figurado. 

Sob a perspectiva aristotélica, a metáfora situa-se entre o discurso retórico e o poético. 

Poético, por se tratar de uma figura de linguagem; e retórico, por fazer com que seja mais 

elegante, mais a ação do que a intenção. Daí atribuir a ela quatro conceitos: poético, retórico, 

gênero e espécie, comparação e predicação. Essa concepção é considerada como um engenho 

de transporte e de englobamento, como assinala Sonia Maria Cândido da Silva (2009), como 

um fenômeno exclusivo da linguagem. É um entendimento implícito sobre a metáfora, 

calcado nos princípios da analogia, posto que acontece quando é atribuída a uma palavra uma 

nova acepção por sua forma ou função. O primeiro referente faz lembrar outra realidade, em 

que a comparação ocorre em função de uma semelhança no aspecto; o segundo, quando a 

semelhança se estabelece com base no uso do objeto.  

Nos estudos de I. Oliveira (2009), também há considerações sobre a metáfora no que 

toca à retórica clássica:   

 

Durant  de longs siècles la problematique de la métaphore n’a pas suscité un grand 

intérêt en dehors des cercles de la rhétorique. [...] les réflexions sur la notion et 

métaphore remontent à Aristoteles qui l’inscrit dans deux domainnes distincts, à 

savoir la poétique et la rhétorique [...] et divisée en quatre catégories: transfert du 

genre à l’espèce, de l’espèce au genre, de l’espèce à l’espèce, ou de faisant selon le 

principe de l’analogie [...] Le recours à la notion de ressemblance pour définir la 

métaphore constitue une constante de la rhétorique classique où un certain lien de 

parenté fonderait la genèse de la métaphore
 51

 (OLIVEIRA, 2009, p. 33-34). 

  

  Ela cita alguns estudiosos que censuram a concepção tradicional da metáfora:  

 

[...] D’ après I. A. Richards, tout énoncé métaphorique contient une ‘teneur’  [...], un 

‘véhicule’ [...] et un fond [...] Black part d’une analyse sémantique de la métaphore 

au niveau de l’énoncé et le changement de sens se focalise toujours sur le mot. Black 

définit la métaphore comme le conflit entre un  ‘cadre’ [...] et un  ‘foyer’ [...] et il 

propose trois modèls pour l’analyse métaphorique : substitution, similitude et le plus 

puissante, la dimension interactive
52

 (OLIVEIRA, 2009, p. 35). 

 

                                                 
51“Durante longos séculos, a problemática da metáfora não suscitou grande interesse fora dos círculos da 

retórica. [...] as reflexões sobre a noção e metáfora remontam à Aristóteles que a inscreveu sob dois domínios 

distintos, a saber: a poética e a retórica [...] e dividiu em quatro categorias: transferência de gênero à espécie, da 

espécie ao gênero, da espécie à espécie, ou fazendo segundo o princípio da analogia [...] [...] O recurso à noção 

de semelhança para definir a metáfora constitui uma constante da retórica clássica onde certo laço de 

parentesco constituiu a gênese da metáfora.” (Tradução da autora deste trabalho). 
52

“[...] Segundo I. A. Richards, todo enunciado metafórico contém um ‘teor’ [...], um ‘veículo’ [...] e um fundo 

[...] Black parte de uma análise semântica da metáfora no nível do enunciado e a troca de sentido se focaliza 

sempre sobre a palavra. Black define a metáfora como o conflito entre um ‘foco’ e um ‘espaço’ [...] e propõe 

três modelos para a análise metafórica: substituição, semelhança e a mais poderosa/eficaz, a dimensão 

interativa.” (Tradução da autora deste trabalho).  
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Na visão tradicional, a metáfora é considerada como a forma mais importante de 

linguagem figurativa e atinge o seu maior uso na linguagem literária e poética, em que a 

metáfora passa a ser considerada como uma comparação, uma identificação de semelhanças e 

transferência dessas semelhanças de um conceito para o outro (CANÇADO, 2005). De posse 

desse saber,  na Filosofia Ocidental, havia uma tendência de negar à metáfora e ao seu estudo 

qualquer seriedade filosófica de primeira ordem “[...] qualquer capacidade de conter ou 

transmitir conhecimento; qualquer conexão com os fatos; qualquer significado real” 

(COHEN, 1992 apud SACKS, 1992, p. 11). O fato de a Filosofia se fundar em metáforas 

básicas tornou-se um lugar comum nos estudos clássicos. O positivismo clássico negava que a 

metáfora tivesse um conteúdo cognitivo, além do literal, inadequado ao discurso científico ou 

filosófico. Assim é que o que para os gregos era chamado de metaphorá, para os latinos, 

translatio. 

   

4.2 A METÁFORA E A TEORIA DOS PROTÓTIPOS 

 

Ponderada pela retórica como figura de estilo com atributos tais como comparação, 

substituição e instrumento linguístico, a metáfora, nesse aspecto, é interpretada como uma 

comparação implícita entre uma expressão metafórica e uma paráfrase literal, baseada na 

analogia ou similaridade, conceito que é atribuído a Aristóteles, por exemplo, que pensa a 

metáfora como uso desviante da palavra com vistas a atingir um determinado efeito. Desse 

modo, a metáfora passa a ser interpretada como uma expressão substitutiva de outra 

literalmente equivalente. 

Quanto à metáfora e a teoria dos protótipos, que relação existe que constitui ao mesmo 

tempo pontos de partida para outros estudos?  

Reconhece-se que um dos critérios de categorização é o protótipo, e a metáfora é uma 

das formas de o protótipo ser percebido, configurado. Assim é que o protótipo pode ser 

explicado em termos de certas propriedades não objetivas, pois representações que preservam 

propriedades perceptuais são mais eficientes do que as puramente simbólicas, o que só se 

explica em termos da corporeidade humana. Na interação cotidiana com o mundo real, não se 

classificam objetos, o que se aprende na interação com os mesmos é incorporado ao seu 

conceito e afeta a categorização. Trata-se da compreensão de que conceitos são estruturados 

por diferentes padrões de interações perceptuais, ações corpóreas e manipulação de objetos.  

Segundo Saraiva,  
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As teorias do protótipo surgiram com o intuito de explicar as falhas do ponto de 

vista de definição de atributos [...]. Elas possuem como fundamento básico o fato de 

que as categorias são organizadas em torno de protótipos (exemplares) principais.  

(SARAIVA, 2008, p. 49). 

 

 Os protótipos utilizam-se de hierarquias para representar mentalmente as relações de 

inclusão de classes entre as categorias. Citando como exemplo os elementos da pesca, o nível 

básico, no caso, pescador, é mais informativo do que moço, nível subordinado.  

A teoria do protótipo apresenta-se, conforme os estudos de Rosch (1975b), como um 

modelo que vai de encontro à autonomia da linguagem, por considerar a capacidade cognitiva 

do homem.  

No pensamento de Vilela (1996), a noção de prototipicidade começou a aplicar-se, 

sobretudo, a nomes, mas depois foi levada para outros elementos, quer morfemas, quer 

construções mais amplas. O protótipo é a representação mental do exemplar típico de uma 

dada categoria, tendo em linha de conta outros elementos mais ou menos próximos do 

exemplar do qual podem ser extensões.  

De certa forma, a noção de protótipo é compreendida como áreas de significado mais 

ou menos próximas de uma categoria central. 

Para Soares da Silva (2006): 

 

[...] a prototipicidade ou categorização com base em protótipos está na origem tanto 

da flexibilidade, pela qual os falantes podem adaptar uma categoria a novas 

circunstâncias e experiências e nela integrá-las, quanto da estabilidade estrutural, 

pela qual os falantes interpretam novos factos através do conhecimento já existente 

(SOARES DA SILVA, 2006,  p. 60). 

 

Desse modo,  admite Soares da Silva (2006), que são as próprias características do 

sistema cognitivo humano que explicam os efeitos de prototipicidade. E cita como exemplo o 

verbo deixar, o qual envolve duas categorias conceptualmente distintas: abandonar e não 

intervir, que se opõem entre si por esquemas imagéticos distintos, apresentam centros 

prototípicos diferentes, e são funcionalmente diversos. Na pesquisa sobre a polissemia do 

verbo deixar, Soares da Silva (1999; 2006) declara que a LC atribui importância aos aspectos 

funcionais
53

 dos fenômenos linguísticos e ao desenvolvimento da análise linguística, com 

base na observação do uso da língua, cuja função é constituir o objeto de investigação 

                                                 
53

A esse respeito, assim se posiciona Luciana P. de Oliveira (2010, p. 672) “As unidades já não são mais 

estudadas como entidades estruturadas a priori como propunha o estruturalismo, tampouco como estruturas 

autônomas e inatas - segundo predizia o gerativismo, mas como organização conceptual, categorização e 

experiência [...] Os aspectos funcionais dos fenômenos linguísticos e a observação do uso linguístico são 

fatores que impulsionam a Linguística Cognitiva a uma orientação pragmática”.  



77 

 

sistemático e coerente, pois a categoria do verbo deixar apresenta interação entre pensamento 

e ação humanas. 

 Ao abordar a polissemia do verbo deixar, Soares da Silva (2006) explica que esta é 

“[...] um fenómeno graduável, prototípico, no sentido de estruturar a maior parte dos 

conceitos, com base em um protótipo e em extensões mais ou menos distantes desse centro” 

(SOARES DA SILVA, 2006, p. 64). O que, para Geeraerts (2009), equivale ao fato de “A 

natureza estruturada da polissemia envolver, basicamente, uma estrutura polissêmica de 

agrupamento radial” (GEERAERTS, 2009, p. 56).  

Há, nesse caso, o duplo efeito do protótipo: adaptar as categorias a novos contextos e 

interpretar novas realidades com base no conhecimento já existente. Nesse sentido, os 

protótipos são modelos de interpretação, pois mostram o modo pelo qual o centro 

relativamente estável de uma categoria se transforma em múltiplas interpretações (SOARES 

DA SILVA, 2006, p. 66). 

Críticas há em torno dessa teoria, em virtude de não explicar algumas concepções 

abstratas e a capacidade de coesão na categoria com o mecanismo de semelhança (SARAIVA, 

2008). Diante de tais críticas, houve uma reformulação do modelo anterior “[...] o protótipo se 

converte em efeitos de prototipicidade e o conceito de semelhança de família passa a ter um 

papel decisivo” (SARAIVA, 2008, p. 52). 

Na linguagem corrente, o protótipo significa o primeiro exemplar de um objeto 

construído antes de seu fabrico em série, é o modelo original; do ponto de vista da Linguística 

Cognitiva, pode ser compreendido como uma classificação sistemática, as diferentes espécies 

se apresentam como variações de um mesmo tema, o gênero. Todos os tipos de peixes, por 

exemplo, revelariam uma estrutura básica comum, em que cada qual se manifestaria 

diversamente (tal exemplo se espelha no de Rosch, citado por Lakoff (1999), ao classificar as 

categorias para pássaros). 

Lakoff (1987a), com base em Rosch, admite que os protótipos não são os elementos 

organizadores de uma categoria e interpreta-os como fenômeno de superfície, relativo à 

existência de categorias com diferentes graus de representatividade 

De acordo com Geeraerts (2006a), os protótipos são fenômenos complexos, pois a 

interdependência e a aquisição de novas experiências são feitas à luz de conceitos e categorias 

já existentes, que funcionam como modelos interpretativos, como paradigmas.  

Vários membros ou propriedades de uma categoria possuem diferentes graus de 

saliência, uns são mais prototípicos, outros mais periféricos, agrupam-se por similaridades 

parciais ou parecenças de família. A ideia fundamental de Geeraerts (2006a) é a de que a 
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prototipicidade não se reduz a um único fenômeno, a uma única característica ou efeito, mas 

compreende vários fenômenos, características distintas e seus efeitos (estrutura de centro x 

periferia, redes radiais, entre outros). 

 Segundo Duque e Costa (2012), o estudo das cores básicas realizado por Berlin e Kay 

(1969) serve como um bom argumento para a noção de protótipo, e para a linguística 

cognitiva em geral
54

. A evidência experimental desse estudo assinala que existe um inventário 

universal de onze cores focais. Essa organização e divisão não se constituem em termos de 

unidades discretas, mas sim, em torno de entidades focais (mais centrais, mais estáveis), e 

cuja existência está determinada por fatores biológicos, cognitivos e ambientais. As categorias 

de cor têm centro e periferia e seus membros, em consequência, não têm o mesmo status, e 

não formam, portanto, um sistema, no sentido saussuriano. Duque e Costa (2012) retomam as 

ideias de estudiosos a exemplo de Rosch (1974), e dos achados de Berlin e Kay ( 1969 ), e da 

pesquisa de Labov (2004), e concluem que cores focais são perceptualmente mais salientes 

dos que cores não focais, que uma categoria pode emergir gradualmente da outra, não 

apresenta divisões arbitrárias. Diferentemente da proposta aristotélica, as categorias
55

 

possuem uma flexibilidade que permite acomodar dados novos e não familiares. Assinalam 

ainda que, de acordo com Rosch e Mervins, existe de fato um nível de categorização que é 

cognitivo e linguisticamente mais saliente do que os outros – o nível básico de categorização; 

há uma organização intercategorial hierárquica, a saber: nível supraordenado, nível de base e 

nível subordinado. Trata-se de uma dimensão vertical das categorias. Esses níveis podem 

apresentar informatividade e economia. É uma concepção multirreferencial, polissêmica. É a 

versão estendida da teoria do protótipo, em que ele se converte em efeitos prototípicos para 

explicar as extensões de uma mesma categoria: o protótipo deixa de ser causa para se tornar 

efeito, as relações cognitivas remetem aos diferentes sentidos de um termo polissêmico, e 

envolvem as relações entre linguagem e cognição (mente/cérebro) (DUQUE; COSTA, 2012).

  

                                                 
54

Ferrari (2011) também recorre aos experimentos de Berlin e Kay para explicar os princípios norteadores do 

processo de categorização, e explica que esses antropólogos investigaram a nomeação de cores em mais de 

noventa línguas, descobrindo que o espectro cromático é estruturado por um conjunto de pontos de referência 

para orientação, as chamadas cores focais. Com isso, comprovaram que a categorização das cores não é 

arbitrária, mas ancorada em pontos centrais. As cores focais são compartilhadas por falantes diferentes e 

mesmo por comunidades linguísticas diferentes, são universais perceptuais. 
55

Para Antuñano (2009), as categorias conceituais humanas e o significado das estruturas linguísticas em 

qualquer nível não são um conjunto de características universais abstratas ou símbolos sem interpretações; são 

motivadas e fundamentadas, de alguma forma, diretamente na experiência, nas nossas experiências corporais, 

físicas e socioculturais. Essa noção de linguagem “motivada” é conhecida em Linguística Cognitiva como 

corporificação”.  
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 Para ilustrar os novos campos de ação e explicação da linguagem cognitiva via 

protótipos,  Duque e Costa (2012) recorrem também ao exemplo utilizado por Lakoff (1987a)  

sobre o dyirbal dos aborígenes australianos. O termo bayi, em Dyirbal, agrupa elementos 

como homens, cangurus, morcegos, a maior parte dos peixes, os bumerangues etc porque eles 

compartilham um traço comum, formam parte do mesmo âmbito de experiência. Bayi é uma 

categoria complexa, estruturada por uma série de encadeamentos vinculada aos efeitos de 

prototipicidade (por tomar diferentes formas) e aos processos metonímicos (DIXON apud 

LAKOFF, 1987a; DUQUE; COSTA, 2012). 

O protótipo vai de encontro ao limite do imanentismo que caracteriza tanto a lógica, o 

estruturalismo como o gerativismo. Com Wittgenstein descobriu-se, por exemplo, que nem 

todas as categorias têm características semelhantes e estanques, tal qual propaga a lógica 

aristotélica, mas que há permeabilidade, algumas coisas podem, simultaneamente, ser e não 

ser. Wittgenstein dá o exemplo dos jogos e é esta visão que prenuncia a teoria dos protótipos. 

Segundo essa perspectiva, as categorias são constituídas por membros que se encontram numa 

relação de family resemblances, quando similaridades são percebidas por meio de membros 

categoriais representativos entre os quais alguns se apresentam com ponto de referência 

cognitiva e os seus melhores exemplos, os protótipos, e estes são proeminentes como 

conceitos e introduzem outros conceitos que os acompanham. É a interdependência 

enfatizada. Um conceito
56

 pode ser metaforicamente universal, mas isso não significa que seja 

idêntico, homogêneo. Pois, o conceito metafórico emerge de uma experiência do mundo, em 

forma de Gestalt57, marcada pela cultura e experiência. 

Isso vem a corroborar a filosofia de Wittgenstein  que explica a categorização por meio 

de semelhança de família, e rejeita a teoria componencial do sentido, enfatizando-o a partir do 

contexto e do sistema conceptual do indivíduo. Remete à ideia, também presente nas ciências 

da linguagem, de que não se vive em mundo real, mas em um mundo artificialmente criado 

pela própria língua, e muitos dos conflitos existenciais e ideológicos dependem basicamente 

                                                 
56

É interessante registrar o que Teixeira (2014) chama a atenção quanto aos pares conceito e categoria “Embora 

frequentemente conceito e categoria sejam usados como sinónimos denominando as mesmas realidades, 

parece-nos ser útil fazer alguma distinção. Na verdade, o processamento conce (i) tual pode não implicar um 

processamento linguístico. A estruturação dos conceitos nos seres humanos deve ser independente e anterior à 

estruturação linguística. Assim, parece mais acertado aceitar que, as ‘imagens não linguísticas que representam 

entidades, eventos, relações e inferências’ são a matéria para os conceitos que os mecanismos linguísticos 

ajudarão a organizar em categorias linguísticas” (TEIXEIRA, 2014, p.4). Uma das funções do conceito é a 

categorização, porque pode inferir propriedades.  
57

Para Ogden e Richards (1972) a Gestalt equivale à configuração e serve para explicar as ocorrências anteriores 

causadas pelo estímulo original. A partir de uma lógica positivista, estes estudiosos afirmam que as pessoas 

organizam várias espécies de significado no uso da linguagem. 
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do significado (arbitrário e culturalmente estabelecido). De tal modo, as categorias não são 

discretas, absolutas, mas, sim, incertas.  

Muitas relações podem ser reconhecidas entre os membros, diferentemente do ponto 

de vista aristotélico de que as categorias são discretas e absolutas. Os “jogos da linguagem” 

de que Wittgenstein menciona se estruturam de formas várias, são heterogêneos, pode-se 

parar de se seguir uma regra e seguir outras. Esses jogos são também jogos de pensamento.

 Wittgenstein (apud PEARS, 1971) nota que os vários membros, por exemplo, da 

categoria jogo, não possuem propriedades comuns e que as bases dos jogos podem ser 

claramente distinguidas de não jogos. O limite da categoria é vago. Ao contrário da teoria 

clássica, a categoria não é estruturada em termos de normas características, mas, 

preferencialmente, de similaridades. Os atributos são associados com a categoria, alguns 

membros compartilham esses atributos, outros compartilham outros atributos. Não há, 

necessariamente, um atributo comum para todos os membros. Há casos em que alguns 

membros não têm praticamente coisa alguma em comum com outro. Com Wittgenstein (apud 

PEARS, 1971), reformula-se a lógica aristotélica pela lógica simbólica. Ele subordina o 

significado de um sistema de expressões a convenções sociais que o governam. O significado 

de uma palavra é relacionado ao conceito de uso, não se prende tanto ao objeto que ela 

representa, quanto à aplicação que se lhe dá correntemente, equivale ao “jogo da linguagem”. 

Os “jogos da linguagem” sempre contam com um quadro referencial, envolvendo 

causa, efeito e função, e integram certos contextos sociais, tais como ambientes, costumes, 

instituições, os quais obedecem à adequação imposta pela língua, mas também à liberdade de 

sistematização do desempenho linguístico.  

Ao comparar as ações humanas a jogos como, por exemplo, o jogo de xadrez, 

Wittgenstein refere-se ao fato de que os “jogos” podem ter objetivos bem variados, assim 

falar uma língua é conhecer as regras dos jogos que a constituem. Ele utiliza a metáfora da 

semelhança para descrever a estrutura do jogo, e demonstra que, não é preciso delimitar as 

fronteiras
58

. É o jogo de nomear como paradigma de todos os jogos da linguagem. É o “ver” e 

o “ver como”
59

. O que, de acordo com a teoria dos protótipos
60

, é a relação intuitiva que 

                                                 
5
Tal qual aponta Geeraerts (2009), para quem a fronteira das categorias não é sempre delimitada de modo claro. 

Tal delimitação tomará a forma de uma definição que seja geral e distintiva: ela é geral, no sentido de nomear 

características que sejam comuns, por exemplo, a todas as frutas, e ela é distintiva no sentido de ser suficiente 

para distinguir a categoria de qualquer outra categoria.  
59

Seguindo a explicação de Ricoeur (1977, p. 317) “Ver como es la relación intuitiva que mantiene unidos el  

sentido y la imagen. Em Wittgenstein, el ‘ver como’ no concernia ni a la metáfora  ni tampoco a la imaginacion 

[...] el ‘ver como’ es pues un semi-pensamiento y uma semi-experiencia” [“ Ver como é a relação intuitiva que 

mantém unidos o sentido e a imagem. Em Wittgenstein, o ‘ver como’ não correspondia nem à metáfora nem 

tampouco à imaginação [...] o ‘ver como’ é, pois, um semi-pensamento e uma semi-experiência.”] (Tradução da 
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mantém em conjunto o sentido e a imagem.  São conceitos representados por termos e 

probabilidades, o que equivale a dizer, segundo Rosch (1974), que cada palavra será 

representada em relação ao protótipo de cada categoria, e essa seria uma das vantagens da 

teoria dos protótipos: na categorização representada por protótipo, extrai-se a categoria a 

partir de objetos especiais. A ideia central é a de que existe o melhor conceito entre todos os 

conceitos, há elementos cujos traços têm “peso” maior. O conceito central é apenas evocado, 

e não referenciado, representado. O protótipo em si é que é representado e atua como ponto de 

referência cognitivo. 

Nessa perspectiva, não há o menor sentido em separar a mente do corpo, pois o ser 

humano constitui-se de uma unidade psicofísica ‘jogada’ no fluxo da vida, no plano da 

linguagem e da ação. O papel do pesquisador, filósofo ou linguista seria, antes e acima de 

tudo, esclarecer o sentido das indagações filosóficas por meio do esclarecimento do uso que 

se faz da própria linguagem. 

Corroborando essa afirmativa, Martínez (2010) assinala que Wittgenstein, quando  fala 

em uso, não está pregando que cada um utilize a linguagem como queira, mas que ela está 

enraizada em formas de vida, em atividades que lhe dão significados em regras que precisam 

ser seguidas ou, se modificadas, precisam ser explicitadas, para que o jogo possa ocorrer 

normalmente:  

 

[...] O mundo com o qual a linguagem deve se defrontar e que ela deve descrever é o 

mundo dos fatos [...] se a linguagem descreve o mundo [...] o mundo e a linguagem devem 

compartilhar da mesma forma lógica (MARTÍNEZ, 2010, p. 26-27).  

 

 

É a famosa analogia wittgensteiniana entre a palavra e a caixa de ferramentas: as 

palavras são ferramentas determinadas segundo um contexto específico (jogo da linguagem).  

 Em conformidade com Martínez (2010), dado um contexto específico, a aplicação de 

um conceito, equivale ao jogo da linguagem, e este pode ser entendido também como 

                                                                                                                                                         
autora deste trabalho). O “Ver como” pode ser também compreendido como o dar sentido à operação de 

descrição e interpretação, percepção, possibilidade de agrupar semelhanças (categorias básicas) em diferenças 

(metáforas mais inovadoras), a organização do fluxo das coisas para descrever um evento. 
60

Sobre o protótipo, Gibbs (1999, p.52), assim se posiciona: “The prototype and exemplar models of concepts 

both rely on the some similarity principle. That is  category  membership is determined by whether or not some 

candidate is sufficiently similar to the prototype or to a set of already represented examples, where similarity is 

based on matches and mismatches of independent, equally abstract features” [“O protótipo e os modelos  

exemplares de conceitos ambos invocam algum princípio de similaridade. Essa semelhança da categoria é 

determinada pela relação ou não de alguns modelos suficientemente semelhantes ao protótipo ou um conjunto 

de exemplos já representados, onde a similaridade é baseada em jogos e desencontros independentes, apresenta 

igualmente recursos abstratos.” (Tradução da autora deste trabalho)]. 
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conjunto da linguagem e das atividades com as quais está interligado, como sistemas 

linguísticos parciais, como entidades
61

 funcionais ou como contextos que formam um todo 

orgânico. Mas, salienta o autor que o próprio Wittgenstein advertia que compreender o jogo é 

saber jogá-lo, sem que se tenha necessariamente a capacidade de descrever e de definir suas 

regras. E seguir uma regra é aplicá-la segundo o contexto, isto é, aplicá-la de modo diferente. 

É assim que:  

 

[...] linguagem [...] Ela é também comunicação, mas, ao mesmo tempo, uma forma 

de organizar a experiência [...] o que significaria que a linguagem não depende de 

um sujeito metafísico e solipsista, mas do grupo humano que a fala [...] a linguagem 

se relaciona diretamente com a vida. Da vida que falamos é daquela que dá usos, 

costumes,  regularidades em nossas ações e uso da linguagem (MARTÍNEZ, 2010, 

p. 38-39; 40).  
 

 

Novamente, deixa claro o autor que a prática cotidiana da linguagem mostra como 

funciona efetivamente a linguagem, daí apontar para o seu caráter plástico, prático e plural. 

Trata-se do conceito de representação e de como os conceitos organizam a experiência, da 

caracterização da significação: o que é e como funciona a linguagem. 

Duque e Costa (2012) e Ferrari (2011) compartilham essa ideia que é atribuída aos 

estudos do filósofo Wittgenstein, i.e., de uma rede entrecruzada de semelhanças ser 

compreendida como um conceito de limites difusos, as categorias tendem a fundir-se em 

outras. Essa perspectiva semântica é uma alternativa à teoria clássica que, com a sua 

inflexibilidade das categorias, exigia que um elemento de determinada categoria possuísse 

todos os atributos definidores da mesma. Nesse caso, a categorização não permite apenas dois 

graus de participabilidade, a entidade é ou não é membro da categoria; ao contrário, com o 

modelo de protótipos, a expectativa é de que, distribuídos em um continuum, diversos 

membros possam ser agrupados em uma mesma categoria, novas entidades e novas 

experiências podem ser prontamente associadas como membros periféricos em relação a uma 

categoria prototípica, sem necessariamente exigir a reestruturação do sistema da categoria. As 

categorias prototípicas encontram a flexibilidade da constante mudança (DUQUE; COSTA, 

2012; FERRARI, 2011).       

De acordo com autores cognitivistas, o protótipo fornece um modelo realista das 

representações mentais que estão na base da atividade linguística. Tais representações 

                                                 
61

Também nos experimentos de Labov, o autor assume a discussão de que as entidades são categorizadas na base 

de outros atributos, diferentemente da concepção clássica. Conforme Labov (2004), é o equivalente ao 

continuum variável. Os atributos não são propriedades inerentes do objeto (em si mesmo), mas com a função de 

um objeto intimamente relacionado à cultura particular (Nota da autora deste trabalho).  
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mentais, no nível semântico, correspondem, em grande parte, às categorias cognitivas que se 

baseiam no saber extralinguístico (conceptual e perceptivo), que não são homogêneas nem 

estanques, possuindo, pelo contrário, uma estruturação interna que se organiza em centro-

periferia; que se organizam segundo o modelo das taxionomias lógicas. Os diferentes níveis 

taxionômicos não são equivalentes, o que implica um nível de base (sempre preferencial) 

oposto aos níveis superordenado e subordinado. Distingue os aspectos extralinguísticos 

(informação semântica) do significado e os traços semânticos extralinguísticos. Ambos 

adquirem um status categoricamente diferente, na medida em que refletem oposições 

semânticas que em certas línguas são expressas por um só lexema e noutras há o recurso a 

uma palavra complexa, a uma paráfrase ou mesmo não se realiza. As categorias contribuem 

para a informação relevante da organização do significado, e podem ser estruturadas 

prototipicamente, ou não. Tal informação também pode ser organizada em redes conceptuais 

em frames, cenários, domains, dinamismo discursivo. 

  

4.3 APRESENTAÇÃO DA METÁFORA SEGUNDO OS ESTUDOS ATUAIS                           

 

Metáforas, nos termos de Wittgenstein, quando assumidas como questões de fato, 

possibilitam que problemas aparentemente intratáveis se instituam em filosofia. Essa 

concepção propõe que todos os predicados mentais sejam aplicados ao ser humano como um 

todo, e não a uma só parte do corpo, por exemplo, o cérebro. 

Schrӧder (2004) afirma que: 

 
[...] Wittgenstein não fala diretamente da metáfora, mas sim, da ‘imagem’ que ‘mantinha-

nos prisioneiros’. Ele vê como sua tarefa principal o retrocesso das palavras metafísicas ao 

seu uso cotidiano, distanciando-se do ‘primeiro Wittgenstein’ (SCHRӦDER, 2004, p.  06). 

 

Certamente, já salientado por autores que buscam interpretar Wittgenstein, as palavras 

e frases adquirem significados específicos no contexto da sua aplicação (o jogo de 

linguagem). Em razão disso, na interpretação de Ricoeur (1977), em Wittgenstein 

desconstrói-se o que: “[...] Aristóteles designa así una de las funciones de la metáfora que es 

llenar una lacuna semántica”
62

 (RICOEUR, 1977, p.20; 34). Nessas condições, note-se que a 

metáfora não reflete uma única estrutura, não é uma interpretação apenas racional, em que são 

equiparados a designação metafórica e o designado.  

                                                 
62

“[...] Aristóteles designa assim uma das funções da metáfora que é preencher uma lacuna semântica.” 

(Tradução da autora deste trabalho). 
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Então, considerando, pois que a metáfora é importante na comunicação humana, é 

praticamente impossível falar e pensar sem recorrer à metáfora. Muitos autores notam ser a 

metáfora capaz de representar duas ideias por uma.  Richards, por exemplo, aponta que a 

função de uma metáfora surge pela ação recíproca de ideias incongruentes que se manifestam 

em uma expressão específica. É com Richards que se instaura a interpenetração das partes do 

discurso sobre a qual a teoria interacional se sustenta, a metáfora procede da ação conjunta 

entre teor e veículo. Este autor afirma que a metáfora apresenta uma ideia sob o signo e 

propõe designar por teor (tenor) a ideia em questão, que pode ou não estar expressa na 

superfície textual, e por veículo (vehicle) a ideia sob cujo signo a primeira é apreendida. O 

traço ou traços de sentido que estes dois termos apresentam em comum constituem o 

fundamento (ground) da figura. A metáfora não se resume ao veículo, mas consiste no 

conjunto dos dois termos; engendra-se precisamente da sua percepção simultânea e da sua 

interação. Nessa perspectiva, as teorias da interação consideram tanto o fundamento como a 

tensão metafóricas (SILVA-E-COIMBRA, 1999). 

 Para Ricoeur (1977), em Richards, a metáfora não é interpretada como uma figura que 

diz respeito apenas à denominação, mas como algo que envolve a semântica de toda a frase, 

constituindo, na sua essência, um fenômeno de predicação. 

 Para aprofundar os estudos de Richards, Black, teórico interacionista, interpreta a 

metáfora com base nos termos filtro, lente, e desenvolve as teorias de substituição (criada a 

partir de Aristóteles, a metáfora substitui um termo literal por outro figurado), de comparação 

(similaridade entre os termos comparados) e de interação (interação entre o tópico e o 

veículo, cria-se similaridade) (apud SARDINHA, 2007a). No âmbito da teoria interacionista 

da metáfora, originalmente desenvolvida por Black
63

, interagem o sentido do tópico e o 

sentido do veículo. Black introduz as noções respectivamente de foco (focus), 

correspondendo à expressão figurada, e quadro (frame), ao seu contexto literal. É 

precisamente da sua relação com o quadro que resulta o uso metafórico do foco.  Há de se 

perceber que a teoria da interação (esta se esforça para dar conta da semelhança) se opõe à 

teoria da substituição. Como adverte Black (1962; SACKS, 1992), definições de dicionários 

podem ser desnecessárias para a compreensão da metáfora. É assim que, nas teorias da 
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De acordo com Moura (2007), deve-se a Black a virada cognitiva da metáfora, pois mostrou que a tradição 

clássica de análise da metáfora assentava na ideia de que uma expressão metafórica envolvia a troca de uma 

palavra por outra, uma substituição de itens lexicais. A proposta de Black é demonstrar que o significado 

metafórico é o resultado do complexo de implicações ou interação entre uma expressão metafórica designada 

foco a sua moldura literal. Na visão clássica, a metáfora é definida pela sua novidade em relação a sistemas 

conceptuais estabelecidos. 
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interação metafórica, o relacionamento veículo/teor é encarado como levando à redescoberta 

de sentidos em relação a ambos os termos. 

 Embora as teorias da interação semântica tenham contribuído para o avanço dos 

estudos sobre a metáfora, ainda assim têm sido objeto também de críticas. Nesse sentido, é 

válido investigar s e a metáfora é antes uma predicação alterada, em vez de uma denominação 

alterada, ou nenhuma das alternativas se aplicam ao caso? Conforme Black (1962), a 

metáfora subentende certas coisas complexas à força de um significado especial e, desse 

modo, realiza seu trabalho de fornecer um insight, através de outros intermediários. É o 

frame
64

 e a sentença como um todo. Para Black (1962), as metáforas veiculam conhecimento. 

O ato cognitivo viabilizado apenas pela metáfora está no fato de que, ao interpretar uma 

sentença metafórica, organiza-se um evento através da instauração de uma perspectiva. 

Além desses argumentos, podem ser expostos outros, como o apresentado por 

Gooldman (1976), ao comentar que as metáforas têm características descritivas (de fatos), 

veículos potenciais de conhecimentos, possuidores de um significado especial, além daquele 

pertencente às suas acepções literais: “[...] metaphor always involves transfer in the sense that 

some labels of the schema are given new extensions […]”
65

 (GOOLDMAN, 1976, p. 79-80; 

83). 

Essa visão equivale a considerar que a metáfora realiza um trabalho adicional, envolve 

retirar um termo de uma aplicação literal e aplicá-lo de uma nova maneira para realizar uma 

nova separação de uma mesma ou de diferentes esferas. A metáfora é vista como um princípio 

de transferência comum.  

Sob a expectativa dos estudos de Searle, pragmaticista, por exemplo, a metáfora é 

considerada como discurso indireto, artifício da linguagem, como uma relação entre sentidos 

e crenças associados a referências. Na visão de Moura (2007), Searle não acredita que a 

metáfora tenha algo a ver com semântica, e que embora a metáfora tenha valor cognitivo não 

depende da cognição linguística entre signo e significação.  
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Conforme Fillmore (2009), com o termo ‘frame’, ele tem em mente qualquer sistema de conceitos 

relacionados, de tal modo que, para entender qualquer um deles, é preciso entender toda a estrutura na qual se 

enquadram. Um frame é um sistema de categorias estruturado de acordo com um determinado contexto 

motivador, uma vez que a semântica de frames deriva mais das tradições da semântica empírica do que da 

formal. Nesse sentido, palavras representam categorizações de experiências, sendo que cada uma dessas 

categorias baseia-se em uma situação motivadora que ocorre em determinado contexto de conhecimento e de 

experiência.  “[...] ninguém será capaz de realmente entender os significados das palavras de tal domínio se não 

entender as instituições sociais ou as estruturas da experiência que essas palavras pressupõem [...] o frame ou o 

contexto no qual o significado de uma palavra é definido e entendido consiste de uma porção bastante 

significativa da cultura circundante, e tal compreensão do contexto é mais bem entendida como um ‘protótipo’ 

do que como um conjunto de suposições sobre como é o mundo” (FILLMORE, 2009, p.25-32). 
65

“[...] metáfora sempre envolve a transferência, no sentido de que, a alguns rótulos do esquema são dadas novas 

extensões [...]” (Tradução da autora deste trabalho). 
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 Em Searle, a metáfora é uma estratégia de recuperar o sentido que o falante quis dizer, 

diante de um sentido não literal de natureza pragmática. É o princípio da inferência 

pragmática, pois o significado de uma sentença não é exatamente metafórico, uma vez que tal 

significado dado no ato de fala é o que significa, de modo que não poderá haver mudança de 

significado das estruturas que formam uma metáfora (SILVA, 2009). 

 De acordo com Johnson (2008), Searle pesquisa a metáfora a partir de uma perspectiva 

do ato de fala, em que a possibilidade de reivindicações de verdade requer que todos os 

significados sejam redutíveis a conceitos literais e proposições que possam corresponder aos 

estados de coisas no mundo. Na teoria de Searle, o significado da frase literal [S é P] é usado 

para uma forma de expressão metafórica e é interpretado por um ouvinte de um discurso com 

significado literal diferente. Johnson (2008) ressalta que a teoria da metáfora conceptual 

resolve esse problema, rejeitando literalismo e reconhecendo a pervasiva estruturação de 

conceitos. O que equivale a reconhecer que as metáforas são baseadas em correlações 

experimentais. 

    Ao comentar os trabalhos de Searle e Grice,  Salomão (2011b) explica que tanto este 

como aquele priorizam a procedência do significado literal, isto é, a significação metafórica 

processada como ajuste e contexto. De acordo com esta investigadora, não há fundamento 

empírico para a concepção grice-searliana da metáfora. A base da teoria de Searle parte da 

associação de um termo P (significado das palavras) a um termo R (significado do 

enunciado). As duas faces da metáfora são, deste modo, encaradas como, por um lado, o 

significado das palavras ou da frase (word or sentence meaning) o que as palavras querem 

dizer, ou seja, o que é considerado equivalente na língua em questão e, por outro lado, o 

significado do falante ou do enunciado (speaker's meaning or utterance meaning) o que o 

locutor quer de fato dizer. Já na teoria de Grice, as leituras metafóricas são calculadas a partir 

do princípio da cooperação, e desenvolve este princípio geral em quatro máximas de 

relevância, a saber: máxima da quantidade, da qualidade, da relevância e do modo. São as 

implicaturas conversacionais, i.e., inferências retiradas do enunciado. 

Já autores como Ricoeur (1977) interpretam a metáfora como o lugar no discurso, 

viva
66

, inovação de sentido no nível do enunciado inteiro: “[...] La metáfora desarrolla su 
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 Ricoeur (1977) torna claro que a expressão viva é aquilo que diz a existência viva.  Esta seria a função 

ontológica do discurso metafórico, a capacidade de ação como efetiva, como concepção discursiva da metáfora. 

Na visão de Silva (2009), Ricoeur, ao utilizar o sintagma “metáfora viva”, mostra que a metáfora entra em um 

processo de sentido da experiência, através da linguagem, cujo sentido se estabelece além da visão logicista 

mais pela fala, percepção, sentido da imaginação e da vontade de quem fala. E essa questão deve ser discutida 

com base filosófica, uma vez que a problemática da avaliação do fenômeno metafórico é oriunda da natureza 

da tradição aristotélica. Daí Ricoeur apresentar uma explicação para a “metáfora viva”, a partir da Teoria da 
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poder de reorganizar la visión de las cosas desde que es todo un ‘reino’ lo que se transpone”
67

.  

Ou ainda,  [...] “La teoria de la metáfora remete circularmente a la metáfora de la teoria, la 

cual determina la verdad del ser en terminos de presencia
68

” (RICOEUR, 1977, p.430-31).  

Conforme Ricoeur (1977), a metáfora é, antes, um ato de predicação do que de 

denominação. A metáfora é interpretada em termos de discurso, em contraposição à definição 

em termos da palavra, de nome e de denominação, ou em termos de tropos, de mudança de 

sentido das palavras (RICOEUR, 1977; 1992; FIORIN, 2011). 

É possível que os indivíduos descubram os significados metafóricos, não se baseando 

primeiramente no conhecimento lexical, mas em virtude de sua sensibilidade ao contexto 

cognitivo, visual, corpóreo ou situacional, e os estudos em ciências cognitivas em finais da 

década de 70 trazem uma nova maneira de encarar a linguagem, opondo-se ao que George 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) chamam de 'cognição objetivista', que, segundo estes autores, 

ignora o papel do corpo humano na caracterização de significados.   

A justificativa é a de que o problema filosófico da metáfora é saber como ocorre o 

processo de compreensão. A metáfora passa a ser vista como sendo primeiramente uma 

questão da mente, como um conjunto de mapeamentos entre dois domínios conceptuais: o 

domínio-fonte e o domínio-alvo ou o resultado do mapeamento, ou seja, consiste em 

domínios conceptuais metaforicamente estruturados, a metáfora não se restringe apenas ao 

plano da linguagem, pois a sua essência é compreender e experienciar uma coisa em termos 

de outra.  Lakoff e Johnson afirmam que as metáforas ocupam qualquer aspecto da 

compreensão humana (não apenas na linguagem, mas também nos pensamentos e ações). Os 

processos cognitivos que operam na conceptualização metafórica incluem o reconhecimento 

de algum tipo de semelhança entre dois conceitos. Tais autores recusam qualquer 

característica de desvio ao fenômeno metafórico, com base na hipótese de que a metáfora 

conceptual é um processo de pensamento comum e generalizado. Retomando a máxima de 

Lakoff, a metáfora é uma questão de pensamento, para quem se fala metaforicamente assim 

(de uma dada família de metáfora) é porque se pensa assim.  

As teorias cognitivas da metáfora criticam nas teorias clássicas o encarar desta figura 

como dizendo respeito à linguagem e não ao pensamento. Lakoff e Johnson (2002 [1980]), 

                                                                                                                                                         
Tensão, que seria uma terceira tensão: entre a palavra e a expressão metafórica e o sentido global do significado 

em que aparece. É uma direção Semiótica [diria, Hermenêutica]. 
67

A metáfora amplia seu poder de reorganizar a visão das coisas desde que é todo um ‘reino’ o que se transpõe 

(Tradução da autora deste trabalho). 
68

A teoria da metáfora remete circularmente à metáfora da teoria, a qual determina a verdade do ser em termos 

de presença (Tradução da autora deste trabalho). 
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pelo contrário, salientam que a metáfora é em primeiro lugar uma questão de pensamento e só 

depois uma questão de linguagem. 

A teoria da metáfora conceptual de Lakoff e colaboradores explora a conexão entre 

conceitos na representação conceptual do falante. Um falante ou conjunto de falantes 

correlaciona, por exemplo, os conceitos de AMOR e VIAGEM; ENAMORADOS 

VIAJANTES; LOCAIS PASSAGENS, entre outros. De acordo com Lakoff  e Johnson (2002 

[1980]), isso seria afirmar que a natureza convencional dessas setas é evidente, não há 

nenhuma necessidade lógica de que o AMOR seja vivenciado como VIAGEM, e culturas 

diferentes podem conceptualizar o AMOR de forma distinta, pois, a maneira convencional de 

falar sobre VIAGEM e AMOR pressupõe uma metáfora da qual raramente se tem 

consciência. Significa dizer que existe uma maneira convencional de ligar conceitos. 

Seguindo esse raciocínio, as estruturas conceptuais
69

 servem como referência para os 

diferentes domínios (se metáforas), ou alguns domínios (se metonímias). Há autores que 

assinalam que esses dois domínios são principais na investigação diacrônica de inspiração 

cognitivista: o primeiro refere-se à renovada procura da regularidade no desenvolvimento do 

significado, a exemplo do estudo sobre a gramaticalização e do estudo sobre padrões e 

trajetórias de conceptualização e lexicalização (as metáforas conceptuais dominantes ou 

universais). O segundo diz respeito à aplicação da teoria do protótipo sobre a estrutura interna 

das categorias aos processos de mudança lexical. 

 O conhecimento da realidade passa a ser visto como uma construção mental, como o 

resultado de uma ação individual que depende da interação com o contexto sociocultural e 

com o conhecimento preexistente do sujeito. O que equivale ao fato de que compreender a 

realidade através da metáfora é algo inerente ao cotidiano do falante que, geralmente, não se 

dá conta com muita facilidade, pois, para a compreensão da metáfora exige-se um raciocínio 

mais elaborado: 

 

 

A metaphor is a mapping. A blend  is an instance of one or more neural bindings. 

Metaphor don’t occur in isolation nor  do  bindings. A contextual interpretation of  

an utterance includes both general knowledge and target  domain knowledge
70

 

(LAKOFF, 2008, p.30). 

 

                                                 
69

Autores explicam que a estrutura conceptual caracteriza-se como esquemas de imagens e esquemas motores. 

Por exemplo, o cérebro é estruturado de forma a projetar a ativação de padrões de áreas sensório-motoras para 

níveis corticais mais altos, constituindo as metáforas primárias (projeções de conceitos abstratos com base em 

padrões inferenciais diretamente ligados ao corpo originados de formas sensório-motoras). 
70

“Uma metáfora é um mapeamento. Uma mistura é um exemplo de uma ou mais ligações neurais. Metáforas 

não ocorrem de forma isolada nem ligada. Uma interpretação contextual de um enunciado inclui tanto o 

conhecimento geral, quanto o conhecimento do domínio alvo.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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 A abordagem cognitiva da metáfora introduz a noção de projeção (mapping) entre 

domínios conceptuais, quer dizer, a metáfora é um modo de conceptualizar um domínio 

mental em termos de outro. O domínio-fonte serve como ponto de referência, no qual se 

buscam conceitos; o domínio-alvo diz respeito àquele que é explorado e expresso com os 

elementos fornecidos pelo domínio-fonte. A percepção e a razão, ou a visão e a linguagem são 

os dois principais meios/esquemas dessa informação ou, como propõe Lakoff (1999, p. 460) 

“[...] image schemas and metaphorical models are required to represent the meanings of the 

expressions”
71

.  Os esquemas imagéticos são centrais para representar esses dois meios. 

Entretanto, conforme Lakoff (1999), nem todas as metáforas funcionam deste modo, 

projetando um domínio conceptual em outro, com vários conceitos no domínio-fonte 

projetados em conceitos correspondentes no domínio-alvo. Há metáforas que apenas projetam 

uma imagem mental em outra. São metáforas-imagem (image metaphors), funcionam do 

mesmo modo que as outras, só que aqui os domínios são imagens mentais singulares, 

propõem mundos perceptíveis, representações que para cada um são diferentes abstrações e 

que se concretizam de formas distintas. 

 A visão lakoffiana considera a estrutura do processo metafórico não arbitrária e 

demonstra que, no domínio da vivência experiencial e mítica da comunidade linguística, cada 

uma das entidades se encontra ligada a pelo menos uma das outras da mesma categoria, numa 

série de interligações, partindo da entidade primária ou central até  à periférica. Daí defender a 

ideia de relação de família, em que cada elemento partilha pelo menos uma propriedade com 

o outro: AB-BC-CD-DE.  Todos os significados pertencerão, desse modo, a uma mesma 

categoria polissêmica, agrupados, não por algo em comum, mas a partir de associações e 

encadeamentos sucessivos sobre um significado básico, primário, mais representativo ou 

central.   

 Contrariamente à visão lógica-positivista, a teoria da metáfora conceptual, proposta 

por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), parte do pressuposto de que não existem verdades 

universais, pois as metáforas são culturais, resultantes de mapeamentos proeminentes de 

certas civilizações. Há uma experiência primária física, corpórea, subjacente às metáforas 

conceptuais que resultam de mapeamentos complexos. Os mapeamentos ajudam na 
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“[...] esquemas de imagens e modelos metafóricos são necessários para representar os significados das 

expressões.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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compreensão das expressões e tornam mais evidente como os conhecimentos compartilhados 

são responsáveis pela geração de sentido
72

.  

É aquilo que Teixeira (2014) ressalta sobre o fato de existir uma forte tradição de 

análise que vê a metáfora baseada essencialmente num processamento de significado comum 

entre dois domínios. O processo de transferência de significado assentaria, por conseguinte, 

naquilo que é comum. Mas o que acontece, na verdade, é que para o processo de metaforizar 

um Alvo não há apenas uma Fonte possível, mas várias. É na opção de escolher uma entre as 

Fontes possíveis que se joga muito do significado global que a metáfora vai adquirir. 

 Vem a corroborar com o que Zanotto (1995), ao citar Mac Cormac, explica “[...] o 

processo conceptual metafórico produz novas hipóteses e novas expressões da experiência, e 

sugere novas possibilidades de percepção do mundo” (ZANOTTO, 1995, p. 243).  Ao buscar 

desenvolver a competência metafórica ou ensinar a pensar metaforicamente através da 

interpretação de textos, a autora esclarece que na interação teor-veículo, este tem uma 

influência poderosa na reorganização da identidade do teor.  

Essa é uma das razões pelas quais, nos anos posteriores, a metáfora alcançou uma 

notável relevância na filosofia, na psicologia, na linguística e em outras áreas das ciências. O 

raciocínio metafórico implica a compreensão de um novo fato, situação ou processo, ou 

qualquer outro tipo de categoria baseada na correlação criada entre o que se busca 

compreender e o que se conhece ou compreende.   

Na perspectiva de Moura (2007)
73

, na linguagem metafórica  há uma exploração de 

uma rede conceptual estruturada e sistematizada com valor cognitivo: 

 

Sem a metáfora, a mente humana perderia um excelente meio de navegar na rede 

conceptual da linguagem [...] ao se tratar, portanto, de estabelecer uma prioridade 

para o pensamento ou a linguagem no uso da metáfora. O uso da metáfora garimpa 

correlações na linguagem com o propósito de exprimir pensamentos [...] 

Garimpamos o novo no velho. O novo é a metáfora e o velho a rede conceptual da 

linguagem (MOURA, 2007, p. 448-449). 
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Entendido conforme Teixeira (2001) “[...] semanticamente, todo o sentido linguístico teve de ser sentido, 

cognitivamente experienciado, pelo homem É esta relação sentida do significado que Lakoff designa por 

embodied meaning: o significado tem de ser corporizado, percepcionado corporalmente, no sentido de 

‘organizado através das nossas experiências corporais e sensitivas’, não na díade opositiva corpo/mente, mas 

implicando mecanismos simultaneamente físicos e cognitivos” (TEIXEIRA, 2001, p. 80, grifo do autor). 
73

Uma significativa parte das informações descritas devem-se aos textos trabalhados e disponibilizados pelo 

Professor Doutor Heronides Moura (Universidade Federal de Santa Catarina), durante o Curso sobre 

“Metáfora: o que ela nos ensina sobre a linguagem”, assim como das notas destas aulas, durante o período de 

09 a 13 de março de 2009, no VI Congresso Internacional da ABRALIN e no XIX Instituto de Linguística, em 

João Pessoa-Paraíba.  
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Na interpretação desse pesquisador, a metáfora depende da combinação sintagmática 

dentro de uma frase, e não apenas de paradigmas lexicais considerados fora do contexto; uma 

mesma palavra pode receber diferentes interpretações metafóricas, dependendo do tópico com 

o qual se combina a sentença, pois, palavra e sentença interagem na construção da metáfora. 

Ele salienta que o pensamento metafórico corresponde à capacidade de estabelecer conexões 

muito gerais entre domínios diferentes (físicos e não físicos):  

 

[...] talvez a metáfora corresponda a uma capacidade muito geral da mente.  A ideia 

central é a de que cognição é o resultado de uma construção mental. O conhecimento 

da realidade vai além da informação dada, pois emerge da interação com o 

conhecimento preexistente do sujeito conhecedor (MOURA, 2007, p.14). 

 

 

Geralmente, uma metáfora não ocorre isolada, um determinado esquema conceptual se 

apreende em função de outro. A partir disso, Moura (2013a)
 74

 afirma que  as metáforas criam 

seu próprio contexto. Com isso, as metáforas ultrapassam a dicotomia entre signo (type) e 

enunciado (token). Uma metáfora tanto afeta o sistema de signos como um todo, quanto cria 

um enunciado específico e flexível ao contexto.                                                                                     

 O significado de uma expressão e o significado efetivamente pretendido pelo falante 

não coincidem. O poder expressivo deriva do ouvinte, que precisa calcular o significado do 

falante e esse poder corresponde a um conteúdo proposicional que está relacionado, mas não 

contido na sentença. A mensagem da metáfora está fora das condições de verdade e não 

depende da conexão linguística entre o signo e a significação (MOURA, 2007).  

 Moura (2007)
75

 identifica alguns exemplos de convenção que servem para o estudo da 

metáfora, a exemplo de: convenção de uso; convenção de representação conceptual; 

convenção de conotação; convenção de denotação. Como procedimento, as metáforas 

constituem-se de um veículo de informação e são básicas para compreender as experiências, 

as situações reais e os conceitos estabelecidos nas estruturas expressas pelo falante (MOURA, 

2007).  

 Desde o final da década de 90 que já são apresentados outros conceitos sobre a 

metáfora. Cameron (2003; 2008; 2009), por exemplo, demonstra o estudo das metáforas  
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Em conversa informal durante o IV CIELLA, em abril de 2013, na Universidade Federal do Pará-Belém. 
75

De acordo com Moura (2007), Grice acata a ideia de que não é a palavra enquanto tal que se refere, mas é um 

agente quem, mediante uma palavra, se refere a alguma coisa. A teoria de Grice é da Lógica da Conversação, 

de base interpretativa, com os estudos dos implícitos, das intenções comunicativas. 
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linguísticas
76

, a partir de um corpus de discurso falado. As questões específicas incluem: os 

problemas de identificação de metáforas, o convencionalismo de metáforas no discurso de 

grupo sócio-cultural e como esta aplicação pode explicar a sistematicidade no uso da 

metáfora. Linhas de pesquisas como a de Cameron (2009),  propõem um novo foco para a 

linguagem metafórica, a partir das abordagens do discurso (falado e escrito) e da análise de 

corpus (a exemplo de Cameron (2009),  Deignan, Semino e outros autores). Cameron (2009) 

faz ver que: 

 

 

[...] Esse deslocamento de foco para o discurso leva em consideração ideias da teoria 

cognitiva da metáfora no pensamento e a natureza convencionalizada de muitas 

metáforas; entretanto, ele também estabelece uma relação entre o conceptual e o 

linguístico, tanto na teoria quanto em estudos empíricos (CAMERON, 2009, p.145). 

 

 

Cameron (2009) ressalta a ideia de que a metáfora não é mais vista apenas como uma 

rede sistemática de conexões mentais realizadas através da linguagem, por meio de uma 

relação unidirecional: 

 

[...] Defendemos a visão de que a relação entre a linguagem e o pensamento é uma 

via de mão dupla em um sistema complexo e único. Nessa perspectiva, a metáfora 

emerge da dinâmica da linguagem e do pensamento, sendo, ao mesmo tempo, 

conceptual e linguística (CAMERON, 2009, p. 147). 

 

 

  A pesquisa de Cameron visa a explicar como as metáforas conseguem desempenhar 

um papel significativo na aprendizagem e na compreensão dos conceitos. Observa a relação 

entre aprendizagem e compreensão, envolvendo o linguístico, o social, o conceitual e o 

interacional. Destaca que as metáforas são esporádicas no discurso, às vezes aparecendo com 

mais nitidez e, outras vezes, completamente invisíveis. E argumenta:  

 

[...] suggest that for metaphor in talk,  it is useful to think of deliberate metaphors in 

contrast to conventionalized metaphors. Novel metaphors-which seem to occur quite 

rarely in spontaneous talk- are deliberate, since some kind of search for an 

appropriate expression must have preceded production
77

 (CAMERON, 2008, p. 

202). 
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Para Kӧvecses (2011), as metáforas linguísticas são as expressões de mapeamentos conceptuais. E, qualquer 

grupo de metáforas linguísticas pode ser explicado por metáforas conceptuais subjacentes devido à metáfora ser 

parte da maneira humana de pensar e falar e incorporar conhecimento cultural, sendo adquirida através da 

participação em grupos socioculturais específicos. 
77

“[...] sugiro que para a metáfora no discurso é útil pensar em metáforas deliberadas em contraste com metáforas 

convencionalizadas. Metáforas novas que parecem ocorrer muito raramente, em conversa espontânea, são 

deliberadas, já que algum tipo de busca de uma expressão apropriada deve ter precedido de produção.” 

(Tradução da autora deste trabalho). 
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 Cameron (2003; 2008; 2009) afirma que a maior exigência no processamento das 

metáforas reside na necessidade de acessar e selecionar informações relevantes sobre os 

domínios fonte e alvo, além de encontrar elos que resolvam a incongruência entre tais 

domínios
78

.   

Em outros estudos, Cameron e Maslen (2010) afirmam que a metáfora é reconhecida 

como um importante meio de se pensar a construção de analogias e fazer conexões entre 

ideias, além de ser uma forma respeitável para explicar as ideias abstratas ou para encontrar 

formas indiretas, mas poderosas, de sentimentos. Ao investigar o uso de metáforas, tais 

autores ajudam a entender melhor as emoções, atitudes e conceituações, como indivíduos e 

como participantes da vida social. É dada especial atenção aos processos de categorização da 

metáfora, identificação e rotulagem, bem como a utilização de corpus linguístico e outros 

métodos assistidos por computador.  

É possível inferir que a abordagem de Cameron (2009)  inclui tanto o componente 

sociocultural quanto a noção de corporificação, ou seja, correlação experiencial, desenvolvida 

pela escola cognitiva; todavia, ela representa um avanço em relação a essas duas 

considerações, uma vez que localiza o desenvolvimento da metáfora, tanto para indivíduos 

quanto para comunidades discursivas (CAMERON, 2009). 

No dizer de Silva (2009), Cameron, sob o prisma da Linguística Aplicada, propõe que 

a metáfora não deva ser analisada unicamente a partir do aspecto cognitivo, ou como um 

produto independente dos usuários da língua, mas também sob uma perspectiva linguística e 

sociocultural, porque fazer uso de uma língua significa fazer escolhas, observar o contexto em 

que a língua está sendo utilizada, a identidade do indivíduo, entre outros fatores que afetam a 

maneira pela qual os conceitos são construídos e afetam também a natureza da metáfora 

conceptual. 

Na concepção de Zanotto, uma das tendências atuais nos estudos da metáfora, uma das 

teorias que desenvolvem a TMC, é a Teoria Híbrida da Metáfora, que incide na combinação 

da Teoria da Relevância (com Carston, que propõe a noção dos ‘conceitos ad hoc’. Estes não 

são linguisticamente dados, mas são construídos online, em resposta a expectativas 

específicas de relevância surgidas, em contextos específicos) com a Teoria da Metáfora 

Conceptual. As pesquisas que Zanotto desenvolve têm como objetivo elucidar os processos de 
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Para Grady (1997), as associações conceituais entre os dois domínios, fonte e alvo, não são normalmente 

consideradas universais, uma vez que estão fundamentadas em uma base corporal empírica, isto é, em uma 

experiência humana corporificada (ex. o domínio-alvo de emoções é usualmente conceptualzado através do 

domínio-fonte de mudanças fisiológicas no corpo: RAIVA É UM FLUIDO QUENTE EM UM RECIPIENTE) 

(ver também GIBBS, 2007; KÖVECSES, 2002, 2011a). 
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interpretação da metáfora em textos literários, e podem contribuir para explicar como são 

construídos os conceitos ad hoc metafóricos e metonímicos. A pesquisadora adota a 

metodologia de cunho qualitativo e tem uma orientação interpretativista.  De acordo com ela, 

o método principal é o “Pensar Alto em Grupo”, que é uma prática dialógica afinada com o 

letramento crítico de inspiração freiriana. Pois, para ela, como a linguagem figurada literária 

apresenta incongruências semânticas e/ou pragmáticas, a prática de “Pensar Alto em Grupo” 

proporciona condições favoráveis para os leitores resolvê-las, produzindo assim evidência de 

processos inferenciais na co-construção dos conceitos ad hoc. 

 Zanotto partilha a interpretação de que há controvérsias em relação ao processo da 

compreensão da metáfora e que autores como Searle, Glucksberg et al., Gibbs e Dascal 

apontam alguns estágios para sua compreensão. Enquanto uns são a favor de que a 

compreensão deriva do sentido literal, a exemplo de Searle (1979); outros partilham da ideia 

de que é possível confrontar o sentido literal com o do contexto, e caso falhe o literal procura-

se um sentido alternativo.  

 Zanotto (1995) e Gibbs Jr. (1994) são a favor desse modelo sequencial. Dascal e a 

própria Zanotto defendem os experimentos com as metáforas novas. Glucksberg, por 

exemplo, acredita na ideia de as metáforas serem apreendidas não acessando metáforas 

conceptuais da memória de longo prazo, mas através da criação de uma categoria ad hoc na 

memória de trabalho. É um modelo de inclusão de classe, a principal diferença é que enuncia 

exatamente como se essa nova categoria fosse gerada no contexto (GLUCKSBERG, 2008, p. 

69). 

 Em estudos recentes, Gibbs (2008) torna explícito que: 

 

[…] significant research indicating the prominence of metaphor in many areas of 

abstract thought and in people’s emotional and aesthetic experiences. Metaphor […] 

a fundamental scheme by which people conceptualize the world and their own 

activities […] Contemporary metaphor scholarship […] has properly shown how the 

analysis of specific metaphoric language in context[…] reveals the simultaneous 

presence of neural, linguistic, psychological, and cultural forces
79

 ( GIBBS, 2008, p. 

03; 05). 

  

 De acordo com ele, muita coisa mudou no mundo da metáfora desde 1993. Em uma 

série de artigos recentes enfatiza a presença da metáfora no cérebro, no corpo e na cultura e 
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“[...] a investigação significativa, indicando a importância da metáfora em muitas áreas do pensamento abstrato 

e em experiências emocionais e estéticas das pessoas. Metáfora [...] um esquema fundamental pelo qual as 

pessoas conceptuam o mundo e suas próprias atividades. [...] A erudição da metáfora contemporânea [...] tem 

demonstrado corretamente como a análise da linguagem metafórica específica no contexto [...] revela a 

presença simultânea de forças neural, linguística, psicológica e cultural.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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discute temas referentes às causas e à compreensão da metáfora, à metáfora na linguagem, na 

cultura, no pensamento, no sentimento (feeling) e na expressão não verbal. 

  Gibbs Jr. (2008) argumenta que parte da capacidade humana de atribuir sentido à 

linguagem metafórica, às expressões individuais e às narrativas, reside na construção 

automática de uma simulação, na qual se imagina executar as ações corporais referidas na 

evidência empírica da linguagem, fundamentando-se em resultados recentes, na área da 

psicolinguística, sobre a interpretação da linguagem metafórica, que é consistente com a ideia 

de que a expressão corporal é associada com facilidade na utilização de metáforas.  

 O objetivo de Gibbs é contemplar as várias abordagens sobre a cognição corpórea e 

demonstrar como essa atividade é central para a mente.  Ele demonstra que um ponto 

principal que embasa a mente é a premissa da Corporificação (Embodiment)
 80

.
 
Nela, as 

experiências por meio das ações do corpo são responsáveis por parte do embasamento da 

linguagem e do pensamento, assim como do ambiente físico e cultural, por isso, ela deve ser 

estudada em termos de interações dinâmicas entre as pessoas e o ambiente.  Com suas 

pesquisas no âmbito da Psicolinguística, Gibbs Jr.(2008) pontua que o que torna a metáfora 

“especial” está nos produtos da compreensão, e não no processo pelo qual os significados 

metafóricos são compreendidos. 

 Pode-se observar que a noção de metáfora do “antes” e do “depois” conta com uma 

trajetória que perpassa o ponto de vista de conceitos, tais como “metáforas novas” e 

“metáforas mortas”
81

, recusa refugiar-se mais na retórica do que na cognição e na linguagem. 

Contudo, há de se assinalar que as vertentes aqui apresentadas contribuem, cada qual a 

seu modo, para compreender um pouco do aspecto do fenômeno metáfora,  e para o fato de 

que não se pode deixar a metáfora fora da disputa. A metáfora é um fenômeno cognitivo, 

embora nem todas as vertentes deixem isso tão explícito. Ela possui ligação com o 

pensamento e contribui para entender o universo mental  e experiencial do homem.  

 As visões contemporâneas da metáfora, desde a teoria interacional proposta por Black 

(1962) até a teoria da metáfora conceptual, ou virada cognitiva, enunciada por Lakoff e 

Johnson (2002 [1980]), corroboram o fato de a metáfora fazer parte da vida cotidiana e ser 

indispensável para conceptualizar o mundo
82

. Em tais perspectivas, a metáfora se faz 
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O termo embodiment ou corporificação é referente à capacidade de um organismo valer-se de seu corpo físico 

na interação, percepção e apreensão cognitiva do ambiente em que está inserido. 
81

De acordo com Ricoeur (1977), as metáforas mortas se referem àquelas que não se dizem, sem que se 

dissimule o relevo do conceito que se disse. 
82

Entretanto, existem outras teses que se opõem à opinião contemporânea sobre a metáfora e seguem ainda a 

linha da visão tradicional, como exemplo a tese de Davidson (1992). Na visão desse autor, não existe o 

conceito de metáfora como um veículo para transmitir ideias, nem tão pouco tem um significado especial, a 
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conhecer parcialmente, seduz, instiga o investigador, demonstra que não se deve etiquetar a 

metáfora, ela é experiencial. Tal ideia é defendida pelo Grupo Temático: Linguística e 

Cognição, da ANPOLL (2010), que assegura que o desafio da metáfora de hoje saiu da 

linguagem foi para o pensamento e agora está voltando para o uso.  

Dessa forma, Vereza (2011) assinala que a tentativa, hoje, é articular a metáfora no 

discurso com a cognição e articular as metáforas conceptuais subjacentes, pois os trabalhos 

atuais sobre a metáfora, os desenvolvimentos posteriores, encontram-se voltados para as 

metáforas conceptuais primárias, e elas podem ser tão fundamentais para a experiência 

humana, para o contexto  cultural, assim como podem se tornar  fundadoras de outras 

metáforas. Vereza explica que as novas perspectivas em torno dos estudos da metáfora têm 

como foco a linguagem situada. Assim, muito da pesquisa atual acerca da metáfora em uso 

retoma os aspectos discursivos da figuratividade, sem abrir mão do compromisso com a 

sócio-cognição e, mais especificamente, do paradigma que o conceito de metáfora conceptual 

introduziu. Inserindo-se nessa perspectiva, Vereza (2011) propõe uma abordagem para a 

análise da metáfora em uso, que é dar conta tanto das dimensões mais estáveis (off-line) da 

metáfora – como é o caso da metáfora conceptual – como daquelas mais dinâmicas e 

diretamente situadas, tratadas como episódicas (online). Para ela, essa última dimensão 

desempenha um importante papel na produção discursiva e, principalmente, na argumentação. 

Para comprovar essa proeminência, Vereza faz uso de exemplos retirados de corpora, 

analisados a partir de macro-unidades como o “nicho metafórico”. 

 Cabe aqui a afirmação de Lakoff (2008, p. 26) “[…] different cultural frames will 

combine with those primary metaphors and give rise to different metaphor systems
83

”. Ele 

cita o exemplo da metáfora conceptual O AMOR É UMA JORNADA, que consta das 

metáforas primárias: "Propósitos são destinos", "Dificuldades são impedimentos para se 

movimentar", "Relação é um container". Em cada caso, de acordo com o autor, existe uma 

correlação de experiência realizada no cérebro como co-ativação de diferentes áreas neurais, o 

que leva à formação de circuitos que ligam outras áreas. 

Esse argumento condiz com o que Kövecses (2009) defende acerca da metáfora e 

cultura nas línguas, a saber: 

 

                                                                                                                                                         
metáfora não depende da esfera do uso, mas do significado de palavra e sentenças. Davidson acredita que as 

regras da linguagem determinam que certas expressões devam contar como metáforas e para elas significarem 

dependem da intenção do falante, do tom de voz, da estrutura verbal. 
83

“[...] diferentes quadros culturais vão combinar com essas metáforas primárias e dar origem a sistemas de 

metáforas diferentes.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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[...] a dimensão em que mais claramente há variação metafórica é entre culturas. A 

variação nessa dimensão pode ser encontrada de várias formas. Uma delas é o que 

chamo de ‘congruência’. Ela se dá entre uma metáfora de nível genérico e várias de 

nível específico. Outra maneira seria quando uma cultura usa um conjunto de 

domínios-fonte para um domínio-alvo em especial ou, ao contrário, quando uma 

cultura usa um domínio-fonte específico para conceituar um conjunto de diferentes 

domínios-alvos. [...] Por último, pode haver algumas metáforas conceituais que 

parecem ser exclusivas de determinada língua/cultura [...] Essa visão pode ser 

considerada o primeiro passo em direção a uma teoria cognitivo-cultural da metáfora 

(KÖVECSES, 2009, p. 261; 275). 

 

 

Nesse caso, “[...] há uma metáfora de nível genérico e outra de nível específico. As 

metáforas de nível específico são atualizações da metáfora de nível genérico, visto que elas 

apresentam a mesma estrutura geral” (KÖVECSES, 2009, p. 262). 

Kövecses (2009) sustenta a ideia de que as metáforas não variam apenas entre 

culturas, mas, também, dentro de uma mesma cultura: 

 

[...] Considero essa abordagem da variação metafórica como a dimensão cognitiva 

da diversidade sociocultural [...] Os contextos que parecem exercer influência nas 

metáforas que usamos incluem o ambiente físico, o contexto cultural, o contexto 

social e a situação comunicativa (KÖVECSES, 2009, p.  264; 268). 

  

 O ponto de partida desse autor é a ideia de uma teoria dos modelos culturais da 

metáfora e o desenvolvimento da linguística cultural. 

 A propósito, vale salientar a opinião de Yu (2008): 

 

 […] the newer version of conceptual metaphor theory puts forth a ‘decomposition’ 

account based on the distinction between two kinds of conceptual metaphors: 

primary metaphors and complex metaphors […] primary  metaphors derive directly 

from our experience and very often from our common bodily experience and 

therefore are more likely to be universal, whereas complex metaphors are 

combinations of  primary metaphors and cultural beliefs and assumptions and, for 

that reason, tend to be culture-specific […] the decomposition approach to the 

analysis of conceptual metaphors has an important implication, namely the judgment 

of conceptual metaphors in terms of their universality and cross-cultural variation. 

Primary metaphors, as primitives that represent metaphorical conceptualization of 

the most fundamental sort and that compose compounds of complex metaphors, are 

the metaphors with the most direct motivation […]
84

 ( YU, 2008, p. 248; 259). 
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“[...] a nova versão da teoria da metáfora conceptual coloca-se diante de uma ‘decomposição’, conta com base 

na distinção entre dois tipos de metáforas conceptuais: metáforas primárias e metáforas complexas [...] 

metáforas primárias derivam diretamente de nossa experiência e muitas vezes da nossa experiência corporal 

comum e, portanto, são mais propensas a serem universais, enquanto metáforas complexas são combinações de 

metáforas primárias e crenças culturais e hipóteses e, por essa razão, tendem a ser cultura específica, [...] a 

abordagem de decomposição para a análise das metáforas conceptuais tem uma importante implicação, ou seja, 

o julgamento de metáforas conceptuais em termos de sua universalidade e a variação intercultural. Metáforas 

primárias, como primitivas que representam conceituação metafórica do tipo mais fundamental e que compõem 

compostos de metáforas complexas são as metáforas com a motivação mais direta.” (Tradução da autora deste 

trabalho). 
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Percebe-se que as metáforas primárias, derivadas diretamente da experiência 

corporificada, são mais propensas a ser generalizadas ou mesmo universalizadas, enquanto as 

metáforas complexas, compostas de base metafórica e mapeamentos metonímicos e crenças e 

pressupostos culturais são mais susceptíveis de ser específicas de cada cultura.  

Adotando perspectiva semelhante à de Yu (2008), Siqueira e Gibbs Jr.  (2007) 

observam que: 

 

[...] In the case of primary metaphors [...] the source domain involves bodily 

experience-related contents and constructs itself as an inference-rich source of 

information that is projected upon the target […] The most fundamental 

characteristic of primary scenes is the correlation existing between two distinctive 

dimensions  the physical and the psychological  of our experience [...] Primary 

metaphors [...] do not envolve correlations between two broad events, but between 

more limited events […] and supports the idea that some aspects of metaphor are 

universal because of similarity in people’s recurring bodily experiences
85

 

(SIQUEIRA; GIBBS, 2007, p. 162; 176;178). 

 

 

Em consonância com o que apresentam esses estudiosos, as metáforas primárias e o 

mapeamento são potencialmente universais. 

Como se vê, a questão que se coloca nesta seção é uma exposição de algumas 

investigações contemporâneas e não contemporâneas no âmbito dos estudos sobre a metáfora. 

Indicam-se as contribuições de linguistas, filósofos, cognitivistas e outros estudiosos acerca 

da metáfora, com o olhar específico para a ruptura do dogma inquestionável e para o 

estabelecimento de um novo paradigma. Propõe-se um novo olhar para os velhos problemas 

da tradição clássica.  São averiguações que surgem e vários enfoques pós-Aristóteles, o que 

significa haver vários modos de concepções e definições para a metáfora, não somente os dois 

contextos de teoria da metáfora que as ciências impõem: se é possível relacioná-la com a 

realidade ou substituí-la por descrições literais.  

 A partir de observações em temáticas discutidas em seminários, congressos, encontros, 

a exemplos da ANPOLL, dos 58º, 59º, 60º e 61º Seminários do GEL, da VII Conferência 

Cognição e Linguística, da ABRALIN, do IV Congresso Internacional sobre Metáfora na 

Linguagem e no Pensamento, do IV CIELLA, entre outros eventos, aulas e leituras variadas, é 

                                                 
85

“No caso de metáforas primárias, [...], o domínio-fonte envolve a experiência corporal relacionada com o 

conteúdo e se constrói como uma fonte rica em inferência de informação que é projetada sobre o alvo [...] A 

característica mais fundamental de cenas primárias é a correlação existente entre duas dimensões distintivas a 

física e a psicológica da nossa experiência [...] Metáforas primárias [...] não envolvem correlações entre dois 

eventos grandes, mas entre os eventos mais limitados [...] e apoia a ideia de que alguns aspectos da metáfora 

são universais devido à semelhança nas experiências corporalmente recorrentes das pessoas.” (Tradução da 

autora deste trabalho).  
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possível assegurar que há espaços promissores para questionamentos, a exemplo da questão 

do interesse pelas metáforas conceptuais.  

Desse modo, tenta-se demonstrar um dos pré-requisitos verificados na ANPOLL 2010, 

em Belo Horizonte, que é a importância da reflexão sistemática e regular da teorização 

linguística em torno da problemática da metáfora, presente de forma cada vez mais incisiva e 

promissora na agenda dos estudos sobre a linguagem e na agenda das ciências da cognição, 

contribuindo para consolidar esse campo teórico no Brasil. Como afirma Finatto “[...] 

diferentes estudos sobre metáfora podem convergir, positivamente, para uma percepção 

linguístico-cognitiva do fenômeno e do seu papel na comunicação científica” (FINATTO, 

2007, p.120). Visão que é compartilhada por Salomão (2011b), ao assegurar que, na 

atualidade, a busca é por teorias empiricamente testáveis da metáfora. É uma agenda 

prospectiva: espera-se um tratamento não monolítico e não antissocial da metáfora. 

 E como assegura Tripicchio (2004), antes se aceitava muito mais conversar sobre 

speech (fala) do que fazer declarações a respeito de thought (pensamento). Mas, no século 

XXI, tem-se buscado um modelo científico diferente, que não se limita a fenômenos 

tangíveis. A imagem mental, ou imagem inteira, recuperou há pouco sua respeitabilidade em 

psicologia cognitiva e tem uma longa história na filosofia. As ciências atuais se preocupam 

em investigar como estão interrelacionadas a linguagem e a representação mental, e como 

influenciam os processos cognitivos. 

 Contudo, fenômeno puramente linguístico para alguns, processo de pensamento para 

outros; sinal de desvio ou, ao contrário, universal, a metáfora continua sendo fonte de 

controvérsias. Sua caracterização, também, quanto à distinção dos planos linguístico e 

conceptual nem sempre é unânime. É esta dimensão de poder manipular simultaneamente 

uma dimensão experienciada, real e uma dimensão metafórica construída sobre ela que é uma 

parte essencial da cognição e da linguagem humana. 

Propõe-se, portanto, que o presente capítulo seja complementado com múltiplos 

olhares e interpretado como reflexo desses olhares em “movimento”. Ou, como assinalam 

Duque e Costa (2012), o que qualquer teoria semântica deve extrair disso tudo é que há 

necessidade de se levar em conta as manifestações cognitivas relacionadas à compreensão 

entre mente, cérebro e linguagem. A Teoria da Metáfora Conceptual enfatiza as interações 

corpóreas sócio-culturalmente situadas nos processos de construção dos significados. Dessa 

maneira, o presente capítulo poderá contribuir para as pesquisas contemporâneas sobre a 

metáfora (hoje, muito da metáfora é explicada pelo parâmetro cognitivo da metonímia), que 

partem da Teoria da Metáfora Conceptual, mas que podem estar associadas a outras teorias e 
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a outros “mares”, como pode ser o caso da pesquisa que aqui se delineia, e que “mudou de 

lugar”, para compreender melhor este fenômeno instigante, pois, como assegura Teixeira 

(2001), a própria designação do processo metáfora indica “[...] movimento, num espaço, 

naturalmente: metaphorá, que vem do verbo metapherô, significa "mudar para outro lugar” 

(TEIXEIRA, 2001, p.153, grifo do autor). 
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5 OS ESTUDOS DA LINGUÍSTICA COGNITIVA 

 

 
Os aspectos das coisas que são mais importantes para 

nós estão escondidos, dada sua simplicidade e 

familiaridade. 

 (WITTGENSTEIN, 1953 ). 

 

 

 

 A seção antecedente demonstrou a trajetória dos estudos sobre a metáfora. Nesta, 

procura-se explorar o fundamento do campo de atuação da Linguística Cognitiva (LC), a 

preender os desafios dos estudos cognitivos. 

 

5.1 LAKOFF E O INÍCIO DA SEMÂNTICA COGNITIVA 

 

Nos estudos de Macedo, Feltes e Farias (2008), há informações a respeito de, 

tradicionalmente, a literatura cognitiva estudar a cognição
86

 à luz de três modelos: o 

Simbolismo, o Conexionismo e o Atuacionismo (Enativismo). Na perspectiva dessas autoras, 

o modo pelo qual é tratado esse assunto indica os pressupostos teóricos e filosóficos a respeito 

da natureza da mente e dos modos de o homem conhecer o mundo. Além disso, passam a 

explicar os três paradigmas do conhecimento cognitivo e a influência desses modelos no 

âmbito da ciência linguística, a partir de questionamentos em torno do que seja a cognição.  

Macedo (2008), por exemplo, toma como base os estudos de Varela, Thompson e 

Rosch. Nessa posição, ressalta que o conceito de cognição depende do paradigma a ser 

seguido por cada estudioso. Segundo Macedo, Varela, um dos fundadores da escola chilena 

de estudos da cognição, ao responder essa questão, recai sob a óptica atuacionista, uma vez 

que defende que cognição é ação. “[...] a cognição, nos termos da visão atuacionista, decorre 

das possibilidades neurobiológicas dos organismos em constante interação com seus 

ambientes ecológicos e socioculturais” (MACEDO, 2008, p. 23).  

                                                 
86

Feltes (2008) destaca que a cognição refere-se às estruturas e processos de representação construídos e ativados 

ao longo de diferentes formas de relação com “objetos no mundo”.  Do ponto de vista de Morato (2002), a 

cognição é considerada como padrões perceptivos. A cognição humana, inclusive a linguagem interna, tem uma 

natureza sígnica e, mais do que isto, impregnada do signo linguístico, é a ‘matriz semiótica principal’ de que 

fala Benveniste (enunciação e discurso). Portanto, é preciso assinalar que, neste trabalho, entende-se por 

cognição o conjunto de processos que podem incluir representações e manifestações dos conteúdos mentais, 

tais como: língua, experiência, compreensão e imaginação. A cognição é uma atividade complexa. 
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Pode-se observar essa direção como um modo de considerar não a parte, mas o todo 

do conhecer, em que a cognição passa a ter um conceito expandido, representado por termos 

como conhecimento, percepção, processos e representações mentais.   

 É evidente na citação seguinte o favoritismo desse autor:  

 

[...] argumentamos em favor do Atuacionismo e da Linguística Cognitiva, como 

teorias explicativas da cognição e do conhecimento linguísticos mais plausíveis e 

como explicações da natureza da cognição e da linguagem, por considerarem a 

inseparabilidade entre cérebro/corpo/mundo na emergência dos conceitos 

linguísticos (MACEDO, 2008, p. 9-10). 

 

 

 Posteriormente, ele passa a configurar o Simbolismo e procura mostrá-lo, a partir do 

dualismo cartesiano, presente na dicotomia entre o físico e o mental, na distância entre o ser 

cognoscente e o mundo. O Simbolismo era o modelo filosófico explorado, nos anos 50 do 

século passado, pelas Ciências Cognitivas, em que a mente representa o mundo internamente 

por duas vias: natureza analógica, semelhante às imagens; e proposicional, semelhante à 

linguagem. São representações internas ou pré-dados:  

 

[...] O conceito de representação ou ‘intencionalidade’ [...] tornou-se, portanto, uma 

noção-chave para a visão simbólica da cognição [...] é a hipótese de que a cognição 

consiste na ação baseada em representações fisicamente realizadas sob a forma de 

um código simbólico no cérebro ou em uma máquina (MACEDO, 2008, p. 11-12).  

 

 

 Essa assertiva pressupõe a ideia de que a mente é capaz de manipular símbolos regidos 

por regras algorítmicas. É metáfora do computador, um input sensorial simbólico
87

  transcrito 

como representação simbólica agregada à memória do sistema e acessível a operações 

simbólicas (feixes de traços). O comportamento inteligente pressupõe a habilidade de 

representar o mundo. Essa precisão espelha a tese de Descartes em que o homem era uma 

dualidade, sendo a mente superior em relação ao corpo. O físico de um lado; o mental, de 

outro, “a visão simbólica da cognição apoia na teoria clássica a representação falha [...], pois 

não resolve o problema da intencionalidade” (MACEDO, 2008, p. 15).  O processo ocorre de 
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Coseriu (1972) afirma que a questão do simbólico tem um conceito mais amplo, que é o de cognoscitivo, a 

linguagem é essencialmente atividade cognoscitiva que se realiza mediante símbolos ou signos simbólicos. Na 

perspectiva de Ogden e Richards, a ciência do simbolismo contribui para explicar a interpretação em termos 

causais, a divisão das funções da linguagem em dois grupos: o simbólico e o emotivo. Nesse sentido, o 

simbolismo é o estudo do papel desempenhado nas transações humanas pela linguagem e os símbolos de todas 

as espécies, em especial de sua influência no pensamento. Dir-se-ia, então, retomando as ideias dos autores, que 

um símbolo é o que significa pelo outro. Um símbolo é correto quando causa uma referência semelhante àquela 

que simboliza em qualquer intérprete adequado, em todo caso, alguma concepção de significado (OGDEN; 

RICHARDS, 1972). No sentido de Morato (2002), simbólico se refere à construção de representações e à 

operação sobre elas, transformando a experiência com o real em conceitos capazes de classificar, categorizar. 
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forma linear e sequencial. Perpassa a ideia de compartilhamentos. O interesse é pela 

representação mental. 

 Em se tratando do paradigma conexionista, Macedo considera-o enquanto corrente de 

estabelecimento de estados globais em redes de componentes simples, isto é, nodos, na 

máquina ou os neurônios, no cérebro:  

 

[...] Nesse paradigma, o locus é o cérebro, não a mente. [...] A ênfase é na busca de 

explicações quanto ao que o cérebro [...] faz ao se deparar com dados de entrada [...] 

de natureza externa ou interna ao organismo. O processo ocorre simultaneamente e 

em muitas direções. Essa atividade dinâmica que caracteriza o modo de 

funcionamento do cérebro tem sido chamada processamento distribuído paralelo, ou 

processamento em distribuição paralela (PDP) (MACEDO, 2008, p. 16-17).  

 

 

É metáfora da mente como software, com unidades de entrada, interagindo com os 

neurônios. Pode-se deduzir que as redes neurais são uma rede de pontos, cada ponto faz 

cálculos, e cada ponto está ligado a todos os outros. A rede recebe os dados de entrada, os 

primeiros pontos fazem cálculos e passam os resultados para os segundos pontos, e assim por 

diante, até sair o resultado. Redes neurais tiram conclusões sozinhas e aprendem. Para 

simplificar, uma rede neural
88

 é um sistema que lida com várias matrizes de dados.  

Quanto à natureza do conhecimento linguístico “[...], este resulta, tanto no aspecto 

declarativo (verbalizável) quanto procedimental (manifestável por comportamentos), do 

convívio com falantes” (MACEDO, 2008, p. 17). São informações provenientes via discurso 

e via introspecção, concomitantes a uma explicação biológica da cognição e do 

comportamento linguístico, mas com princípios lógico-abstratos. Esse modelo é definido 

como uma rede de ativação sináptica, em que se explica a mente como o conjunto de valores 

matemáticos decorrentes da ativação de uma rede de neurônios. 

 O Atuacionismo ou Enatismo é conhecido como visão corporificada (embodied). “ Na 

visão atuacionista, o ser cognoscente é uma unidade composta de cérebro/mente/corpo na 

interação com o mundo” (MACEDO, 2008, p. 23-24).  Esse modelo corresponde ao 

paradigma “integrador do ser” e congrega evidências recentes provenientes das neurociências: 

“[...] Conceptualiza-se, hoje, uma representação mental que faz parte do mundo e que emerge 

a partir do corpo. A ciência cognitiva caminha, assim, para além da representação tradicional, 

destacando a importância do fator biológico” (MACEDO, 2008, p. 24).  

Além do mais: 
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Em estudos de Gibbs (2006; 2007), é a corporalidade neural – estruturas que caracterizam conceitos e 

operações cognitivas no nível neurológico. 
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Outro conceito que incorpora a tese atuacionista da cognição é o de Modelo 

Cognitivo Idealizado (MCI). Segundo a teoria lakoffiana, tais modelos são conceitos 

complexos - gestalts experienciais - representações mentais das formas em que 

organizamos o mundo. [...] Os princípios estruturadores constituem submodelos de 

natureza imagética, proposicional, metafórica e metonímica. Tais organizações 

conceituais resultam as interações do indivíduo com o ambiente físico, além de 

incluírem fatores sociais e culturais pertinentes a uma dada comunidade [...] os 

submodelos de natureza imagética são esquemáticos, os submodelos proposicionais 

especificam propriedades e relações entre elementos, os metafóricos possibilitam 

mapeamentos entre domínios-fonte e alvo e os metonímicos mapeiam um elemento 

de um modelo a outro (MACEDO, 2008, p. 34).  

 

 

 

A esse respeito, Rodrigues-Leite (2008, p. 98) informa que “Uma tendência 

enacionista dá lugar [...] a uma agenda fulcrada na corporificação sensório-motriz e, 

posteriormente, social, da mente e da cognição”. O autor propõe a interação entre processos 

mentais internos e processos sociais externos e de fatores históricos que constituem o 

contexto da ação humana. Conhecer deixa de ser formalizar, preexistente ao sujeito, passa a 

ser experienciar; o papel é distribuído com o sujeito cognoscente.                                      

Tanto no conexionismo como no atuacionismo, a ênfase é na experienciação. No 

conexionismo, o foco é o cérebro, as redes neurais, enquanto no atuacionismo 

(experiencialismo ou enatismo, se se quiser utilizar um termo mais filosófico e psicológico), o 

foco é o indivíduo como um todo. Aqui, mente-corpo e modelos culturais
89

 operam 

dependentemente. Trata-se do modelo mais contemporâneo, a partir da década de 90, com 

foco na díade organismo/ambiente, isto é, na interação entre mente e ambiente. É o 

cognitivismo, mente em interação, em convergência com o Sociocognitivismo. Uma 

pressuposição básica da teoria atuacionista é a de que “[...] todo ato cognitivo é um ato 

experiencial e, nesse sentido, situado, resultado do acoplamento estrutural e da interação 

congruente do organismo em seu ambiente” (SARAIVA, 2008, p. 64).  

Quer dizer, conforme aponta Soares da Silva (2014)
90

,  o significado linguístico é, em 

resumo, flexível, e não discreto, adapta-se à variabilidade do mundo, é perspectivista, cada 

conceito não é a realidade, mas uma visão perspectiva (não obrigatoriamente lógica), é 

enciclopédico, ligado ao conhecimento do mundo (portanto, não formalizável em poucas 

características); baseia-se na experiência individual e coletiva (não apenas racional).    

                                                 
89

Conforme Gibbs (1999), modelos culturais são esquemas culturais compartilhados e intersubjetivos que 

funcionam na interpretação da experiência e que guiam as ações em uma gama variada de domínios, incluindo 

eventos, instituições, objetos físicos e mentais. 
90

Durante encontros presenciais na Universidade Católica de Filosofia de Braga-Portugal, meses de janeiro e 

fevereiro de 2014. 
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Tanto no cognitivismo como no conexionismo, conforme descreve Varela, o critério 

de avaliação da cognição é sempre no sentido de que a representação
91

: “[...] já não tem um 

papel chave, a inteligência já não se define como sendo a faculdade de resolver um problema, 

mas como o de penetrar em um mundo partilhado" (VARELA, 2010, p. 89). Nesse sentido, a 

informação não é preestabelecida como uma ordem intrínseca, mas corresponde às 

irregularidades emergentes das próprias atividades cognitivas. A pessoa cartesiana, com uma 

mente totalmente separada do corpo, não existe. A pessoa kantiana, capaz de ação moral de 

acordo com os ditames de uma razão universal, não existe. A pessoa fenomenológica, capaz 

de conhecer a si própria ou sua mente, através da introspecção inteiramente sozinha, não 

existe. A pessoa utilitarista, a pessoa chomskiana, a pessoa pós-estruturalista, a pessoa 

computacional e a pessoa que a filosofia analítica define por todos não existem. Neste caso, o 

que fazer?  

De acordo com pesquisas realizadas no site da International Cognitive Linguistics 

Association (ICLA) 
92

, o comprometimento intelectual pelas ciências da cognição começou, 

aproximadamente, entre as décadas de 40 e 50 do século XX, e ocorreu a partir da invenção 

conceptual das máquinas de computador e seus respectivos programas, via descrição 

matemática. A partir de 1970, diferentes campos de pesquisa passaram a se interessar por essa 

área de conhecimento, fundando-se, em 1979, a Society for Cognitive Science.  

Trata-se de novas abordagens acerca da linguagem, que partem dos sistemas cerebrais 

interconectados, a exemplo de auditivo, visual, motor, articulatório, entre outros, e que têm 

sido tratadas coletivamente pelo termo Ciências Cognitivas. Nesse sentido, a Linguística 

Cognitiva, ao fazer interface com outras ciências cognitivas, situa a linguagem em um 

entrecruzamento entre corpo, mente, cérebro e experiências. Para que se inclua o estudo do 

aparato cognitivo do indivíduo cognoscente, o referencial cognitivo norteia o interesse de 

descobrir o mundo conceptual e abrange, ultimamente, vários campos, a exemplo de: Teoria 

computacional da mente, Psicolinguística, Inteligência artificial, Matemática, Cibernética, 

Neurolinguística, Teoria da Informação, Linguística, Antropologia, Filosofia, Sociologia, 
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No sentido semântico, refere-se a tudo o que possa ser compreendido a respeito de qualquer coisa. 
92

A Associação Internacional de Linguística Cognitiva (AILC) é uma comunidade constituída de professores 

pesquisadores da Universidade de Berkeley, Califórnia, (local onde trabalham professores como Lakoff, 

Turnner, Rosch, Fillmore, Langacker, Talmy (a influência do sistema imagético), entre outros, todos 

interessados em Ciências Cognitivas, nos estudos sobre interação, cognição e linguagem. A primeira 

conferência sobre a LC ocorre em 1989, organizada em Duisburg, Alemanha, por René Dirven.  Nesse 

encontro, decide-se fundar a ICLA, com o compromisso de se realizarem conferências bienais sobre as 

pesquisas em LC, e Duisburg ficou reconhecida como sendo a primeira das várias exposições que ocorrem e 

estão por vir. Em 2000, a Associação de Linguística Regional afilia-se à ICLA (ICLA organization history. 

Disponível em <<http://ls.berkeley.edu/ugis/cogsci>>. Acesso em 08 abr. 2010). 
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entre outras ciências, cujo interesse comum é proporcionar a interrelação 

conhecimento/compreensão e significado.  

É evidente que os estudos da linguagem de base cognitiva, após a década de 1970, 

tiveram uma investigação relevante que pode ser compreendida em duas etapas: a da primeira 

geração – com a teoria representacional da mente – cujo teórico Fodor (1960) enfoca sua 

interpretação na Semântica Combinatória, que passa a ser estudada como um computador; e a 

da segunda geração – conhecida como a da Semântica Cognitiva.  

Sobre a primeira geração, Johnson (2008) nota que Fodor defende uma versão 

cientificamente sofisticada da teoria popular generalizada, a de que existem estados mentais 

que apresentam aspectos do mundo experiencial. São, portanto, duas partes principais da 

teoria de Fodor: como os estados mentais estão relacionados, e como estes são conectados ao 

mundo. Nesse recorte, a linguagem conceptual é estudada pelo viés internalista, cujo sistema 

representacional para análise precisa ser caracterizado mediante processos computacionais. É 

uma homologia entre significante e significado. Trata-se de modelos de processos cognitivos 

que consideram a mente simbólica e a linguagem como pensamento, de modo que não são 

aprendidas socialmente. Os elementos são indecomponíveis.  

Como salienta Feltes (2007), Fodor é o ícone da teoria representacional da mente 

computacional.   

Do ponto de vista de Gibbs Jr. (2007), Fodor admite que as informações do ambiente 

são recebidas pelo sistema de transdutores sensoriais que as transforma em formatos 

específicos para que cada módulo desses dados possa processá-las e, em seguida, enviá-las em 

um formato único para o processamento central. 

No entanto, pesquisas recentes sobre a modularidade têm revisto a maneira como 

Fodor descreveu a mente. Tais investigações reafirmam que existem realmente alguns 

aspectos da cognição que podem ser modulares, mas, diferente do que anteriormente se 

acreditava, revelam que módulos trabalham em conjunto com outros módulos.  

Em se tratando da segunda geração, a da Semântica Cognitiva, a tese é a da mente 

associada à parte corpórea, do significado corpóreo, com enfoque para a Teoria dos Modelos 

Cognitivos Idealizados
93

 que aborda alguns fenômenos semânticos, especificamente a 

                                                 
93

Para Pereira (2011), os Modelos Cognitivos Idealizados corroboram o estudo da polissemia, e em Lakoff 

(1987a), os modelos cognitivos são tentativas de entender o mundo, que podem ser científicas e populares, 

enquanto em Fauconnier (1985), os modelos cognitivos estruturam os espaços mentais. A estrutura conceptual 

é compreendida em termos de esquemas de imagem e mapeamento metafórico, sendo dois os papéis dos 

esquemas de imagens, a saber: conceitos com estruturas compreendidas a partir deles mesmos e conceitos 

usados metaforicamente para estruturar outros conceitos (Notas de aulas da Disciplina LET 671- Tópicos em 

Diacronia, semestre 2011. I).  



107 

 

metáfora (DINIZ, 2008) e um dos autores mais representativos é George Lakoff. Aqui, a 

mente tem o poder de enquadrar uma única situação de modo bastante diferente (PINKER, 

2008), fato que ratifica o enunciado por Varela (2010) e outros autores, em que os estados 

intencionais têm propriedades causais. O que se pode chamar de a segunda geração das 

ciências cognitivas, conforme declara Feltes (2007), caracteriza-se como estudo da mente 

corpórea. Dentre as teses básicas, citam-se: dependência de conceitos e razão sobre o corpo; 

conceptualização e razão, que têm como eixo processos imaginativos como metáfora, 

metonímia, protótipos, frames, espaços mentais
94

 e categorias radiais (FELTES, 2007). É 

através de tais modelos que se compreendem a metáfora e a metonímia, conforme a teoria de 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]), e são a base para a estruturação de categorias
95

 e para os 

efeitos de protótipos. 

A partir dos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), vários pesquisadores 

passaram a questionar alguns pressupostos fundamentais que limitavam a noção de 

significado como algo racionalmente organizado, dentre os quais o fato de que se pode 

conhecer a própria mente pela introspecção, que a maior parte do pensamento sobre o mundo 

é literal, que a razão é desencarnada e universal. Estes pressupostos são colocados em causa 

pelos resultados das ciências cognitivas, e Lakoff e Johnson (2002 [1980]), por exemplo, 

provam isso. Eles demonstram empiricamente que o pensamento é inconsciente, não se tem 

acesso direto à consciência dos mecanismos de pensamento e linguagem. As ideias estão em 

um nível profundo, os conceitos simples são na maior parte metafóricos. Nesse sentido, para 

eles, a concepção do significado é como algo intimamente ligado à conceptualização da 

realidade, como a natureza do tempo e espaço, e a mente depende muito de metáforas básicas 

derivadas da experiência corporal.  

Lakoff e Johnson (2010 [1980]) mostram que os estudos para a ciência da mente 

oferecem radicalmente uma nova e detalhada compreensão do que seja o significado e 

apresentam a estrutura metafórica subjacente a cada modo de pensamento, mostrando como a 

metafísica de cada teoria flui sobre as metáforas. Esses pesquisadores explicam como se pode 

                                                 
94

Ao tratar dessa questão, Pereira (2012) explica que os espaços mentais são meios de conceptualização e 

pensamento, ou meios pelos quais, através do pensamento, se conceptualiza a coisa. Tais espaços (contentors) 

servem como base para explicar outros espaços. É um contentor, porque pode ser expandido para outro espaço, 

diferentemente dos recipientes, que servem para conter, incluir, transportar ou transferir algo de um para outro 

“receptáculo” (Notas de aulas da Disciplina LET 579 - Problemas de Lexicologia e Semântica afetos às línguas 

românicas, semestre 2012. I).  
95

Aristóteles é o primeiro a estabelecer as categorizações lógicas. As coisas, os seres e tudo mais só serão 

categorizados se, somente se, tiverem características necessárias e suficientes, somente assim seriam reunidos 

em determinadas categorias. Essa visão aristotélica é considerada como uma categorização objetiva, de uma 

teoria do ser ou não ser. 
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conceber a racionalidade, e como se concebe a linguagem. Assim, admitem eles, existir uma 

compreensão radicalmente nova do que significa experiência corpórea, possibilitando uma 

reformulação profunda do que se entende por mecanismos da cognição e da linguagem para 

explicar a noção de significado-conceito. Os autores se envolvem em uma espécie de projeto 

de genoma metafórico, tentando delinear o código genético do pensamento humano. 

O que é literal no raciocínio sobre esses conceitos é mínimo e conceitualmente 

inexpressável. Toda a riqueza vem da metáfora. Por exemplo, têm-se duas metáforas 

incompatíveis entre si para o tempo, as quais são representadas como movimento através do 

espaço: em uma, o tempo é um fluxo percebido como indo em direção ao sujeito (Ex.: As 

férias estão a chegar), e em outra, o sujeito percorre uma dimensão espacial, movendo-se para 

frente (Ex.: Estamos a chegar às férias). 

Nesse sentido, a mente é corporificada. O pensamento exige um corpo, não no sentido 

trivial de que se precisa de um cérebro físico para pensar, mas no sentido de a própria 

estrutura dos pensamentos vir da natureza do corpo. Quase todas as metáforas inconscientes 

são baseadas em experiências. A maior parte dos temas centrais da Semântica Cognitiva 

assenta nestes resultados. 

 Segundo os estudos de Dixon apresentados por Lakoff (1987a), há uma classificação 

curiosa preconizada por falantes de uma língua
96

 aborígene da Austrália.  

Nessa língua Dyirbal, uma das quatro variantes: bayi, balan, balam, bala é usada com 

os nomes de uma sentença, a fim de classificar objetos e seres. Dessa forma, são classificados 

por meio de Bayi, os homens, cangurus, morcegos, a maioria dos peixes, alguns pássaros, a 

maioria dos insetos, a lua, as tempestades, os rios, boomerangs, e outros. Quanto à variante 

Balan, nela se incluem as mulheres, cachorros, alguns peixes, a maioria dos pássaros, 

escorpiões, algo conectado com água ou fogo, o sol e estrelas, algumas árvores, e outros. Já 

no que concerne à variante Balam, encontram-se nela todos os frutos comestíveis e as plantas 

que os produzem, além do mel, cigarros, vinho, bolo, e outros. Estão compreendidos sob o 

item Bala as partes do corpo e comida, o feijão, o vento, a maioria das árvores, pedras, 

linguagem, e outros. 

Na investigação da forma com que os falantes de Dyirbal usam essa categorização, foi 

comprovado que há alguns princípios gerais de um esquema básico que pode ser o seguinte: 

Bayi inclui machos humanos e animais. Balan compreende as fêmeas humanas, além do sol, 

água e fogo. Conforme a sua visão mitológica, o Sol é feminino e a água apaga o fogo; quanto 
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Nesta pesquisa com uma língua aborígene da Austrália percebe-se que, às vezes, é perigoso generalizar sobre 

as características básicas de um grupo de idiomas para todas as línguas classificadas como seus membros.  
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ao fogo, percebe-se que ele é semelhante ao sol, isto é, admite-se ser fêmea como o sol; sol 

com fogo; e fogo com água. Balam compreende a comida não preparada e Bala inclui tudo o 

que não estiver nas outras classes. 

Há que se considerar a existência de quatro domínios exclusivos, três com uma 

estrutura interna e o quarto compreende o que não está incluído nos outros três.  

O autor considera relevante o princípio do mito e da crença. Mesmo que um nome 

tenha uma determinada característica, a crença ou o mito são preponderantes em relação à sua 

correspondência em outra classe. Dessa forma a mulher, em decorrência de estar associada ao 

sol, segundo o mito, passa a associar-se ao fogo. Essa foi a motivação para a escolha do título 

do livro de Lakoff (1987a) como Women, fire and dangerous things. 

De acordo com essa experiência do universo de Dyirbal, pode-se afirmar que a 

categorização identifica-se com um modelo arquétipo, participando da essência do sistema 

cognitivo do homem, cuja origem se dá em um grupo social, a partir da palavra no contexto.  

Sabe-se que, também em Suyá, uma língua indígena brasileira do Grupo Macrogê, do 

Parque do Xingu, os substantivos possuem um sufixo que indicam que o ser nomeado é 

humano. A galinha também possui esse sufixo. 

Quer dizer, culturas diferentes apresentam categorizações diferentes, sob a influência 

da cultura sobre a categorização.  A ideia básica é a de que o significado de um elemento 

consiste de um núcleo e uma periferia de usos, que são estruturados, de acordo com a 

qualidade de relação que existe entre a forma e os sentidos conceptuais e os domínios 

categoriais. É aquilo a que Soares da Silva faz referência sobre a natureza do significado, isto 

é, a de que ela não é estática, mas dinâmica, não é dada, mas configurada em feixes de 

conhecimento ou domínios, encarnada nas necessidades, nos interesses e nas experiências dos 

indivíduos e das culturas: “[...] la cognición no debe ser entendida como un fenómeno 

meramente individual  y interno. [...] Debemos incluir la situacionalidad cultural en la 

cognición y entender la cognición como cognición social
97

” (SOARES DA SILVA, 2014, p. 

145-146). 

O autor é a favor da integração dos fatores conceituais e fatores sociais e reconhece a 

natureza social e cultural da cognição e a natureza, socialmente interativa, da linguagem. 

É uma perspectiva que permite perceber o desenvolvimento dos estudos da cognição 

como processo complexo e de integração conceptual e social, i.e., integração da perspectiva 

                                                 
97“[...] a cognição não deve ser entendida como um fenômeno meramente individual  e interno. [...] Devemos 

incluir a situacionalidade cultural na cognição e entender a cognição como cognição social.” (Tradução da 

autora deste trabalho). 
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sociocognitiva e, assim, permite identificar tanto os fatores cognitivos e sociais como suas 

correlações.  São os polos de uma longa tradição discursiva, é uma produção histórica, 

cultural, herança biológica e história pessoal. A cognição é interpretada com o corpo 

biológico em interação com o ambiente, para responder as questões ontológicas
98

 do 

fenômeno metafórico, na medida em que o conceito de representação é apresentado como um 

continuum, com graus de atuação cognitiva às diferentes espécies, a partir de suas percepções 

e ações situadas (MACEDO; FELTES; FARIAS, 2008). Essas reflexões, como se sabe, são 

elaboradas a partir também de outros estudos de Lakoff e Johnson (1999), em que esses 

autores apresentam a existência de um processo de categorização em animais unicelulares (a 

ameba, por exemplo). 

O paradigma lakoffiano atua no conhecimento em geral e no linguístico em particular. 

De acordo com essa posição, a categorização significa ordenar experiências cotidianas em 

categorias e entidades (objetos, ideias, ações etc.), resultando em uma ordem física e social do 

mundo. Tem a ver com o que Tripicchio (2004, p. 7) assinala: “o pensamento é um processo 

cultural [...] vem ao espírito do homem antes de exprimir-se no discurso. [...] O homem nasce 

sem o material da linguagem”. O pensamento é a capacidade de ter ideias e de inferir novas 

ideias a partir das antigas; a linguagem é a capacidade de codificar ideias em sinais para a 

comunicação com o outro “[...] as pessoas não pensam apenas pelas palavras e sentenças de 

suas línguas; o pensamento pode ocorrer na ausência da linguagem” (TRIPICCHIO, 2004, p. 

168-169).  

Essa assertiva é averiguada e, muitas vezes, colocada em dúvida desde os prenúncios 

dos estudos da ciência da linguagem. Mas o fato de jamais se verem as coisas não impede 

compreendê-las como experiências sensíveis, não impede que se façam modelos cognitivos
99

 

e se fale de Semântica. Assim é que, não se torna possível, de imediato, responder 

definitivamente à questão de como pensar sem língua, antes de adquirir um conhecimento 

muito mais profundo do que o atual sobre a cognição humana.  
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“La categorización ontológica (que se refleja en el significado léxico) no contiene tipicamente condiciones 

necesarias y suficientes y se pueden distinguir significados céntricos prototípicos de otros extendidos y 

periféricos” (WOTJAK, 1998, p.316). [“A categorização ontológica (que se reflete no significado léxico) não 

contém tipicamente condições necessárias e suficientes e se podem distinguir significados nucleares 

prototípicos de outros expandidos e periféricos.”] (Tradução da autora deste trabalho).  
99

Modelo cognitivo é usado no sentido proposto por Feltes (2007), para quem a abordagem que se considera 

complementar ou passível de incorporação à Teoria dos Modelos Cognitvos Idealizados (TMCI) é a Teoria da 

Integração Conceptual ou Teoria de Blending (Teoria da Mesclagem), a qual se constitui como um modelo de 

Semântica Cognitiva que mantém ainda autonomia com relação à Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados.  
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5.2  DESENVOLVIMENTO DA SEMÂNTICA COGNITIVA 

 

As ciências cognitivas e neurais passaram por uma mudança de paradigma há mais de 

uma década. Por exemplo, a questão se existe vínculo entre língua, pensamento e natureza 

social e cultural da cognição se situa dentro de uma longa tradição de pensar não somente a 

língua, mas também tudo o que está ao seu redor. Conforme assegura Soares da Silva(2014): 

 

[...] Ha habido, en los últimos veinte años, un aumento significativo del ámbito de la 

cognición: desde una perspectiva puramente interna y autónoma [...] hasta la 

perspectiva de corporeización de la cognición o su integración en el conjunto del 

cuerpo físico del individuo [...] y más recentemente hasta la inclusión de la 

situacionalidad sociocultural y de la interindividualidad en la cognición y así la 

noción de cognición situada, cognición distribuída, cognición sinérgica o 

simplemente cognición social
100

 (SOARES DA SILVA, 2014, p. 146, grifo do 

autor). 

 

As pesquisas atuais
101

 nas ciências cognitivas supõem a existência de um nível 

conceptual abstrato. Tentam explorar o sentido como emergindo da interação distribuída em 

vários domínios conceptuais.  

As ciências cognitivas são consideradas como vastas áreas acadêmicas independentes, 

as quais podem ser representadas através da seguinte metáfora do hexágono: 
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“[...] Tem existido, nos últimos vinte anos, un aumento significativo do âmbito da cognição: desde uma 

perspectiva puramente interna e autônoma [...] até a perspectiva de corporeização da cognição ou  sua 

integração no conjunto do corpo físico do indivíduo [...] e mais recentemente até a inclusão da situacionalidade 

sociocultural e da interindividualidade na cognição e assim a noção de cognição situada, cognição distribuída, 

cognição sinérgica ou simplemente cognição social.” (Tradução da autora deste trabalho). 
101

Há outros trabalhos desenvolvidos mais recentemente, de 1980 em diante, a exemplo das pesquisas 

desenvolvidas por Jeff Elman e Brian Mac Whinney cujo foco especificamente é a aquisição da linguagem 

usando como conexão networks [No Brasil, Margarida Salomão desenvolve trabalhos com base em framework 

em que se aplica a sintaxe formal interrelacionada ao domínio lexical. Cabe salientar que essa informação é 

proveniente das observações registradas pela autora desta tese, durante curso realizado na Universidade 

Federal de Espírito Santo, com Salomão, no ano de 2009, no Congresso de Abralin Em Cena, e na VII 

Conferência Cognição e Linguística, no ano de 2010]. Outra pesquisa desenvolvida por Elizabeth Bater tem 

demonstrado como as crianças desenvolvem o conhecimento linguístico em relação com o cognitivo e o social. 

Esse trabalho tem recebido o conceito de framework em que são expostos, naturalmente, o nativismo 

linguístico e a instrução experiencial no centro de entendimento de como a criança adquire a linguagem. E, em 

1990, os estudos de Michael Tomasello demonstram a aquisição da linguagem em interação com os contextos 

social, cognitivo e cultural [Dados obtidos através do próprio site da ICLA e de aulas presenciais]. 
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Figura 1 - O hexágono cognitivo 

  
                     GARDNER, H. The cognitive hexagon: the minds new science, 1985.   

                     Disponível em<<http://ls.berkeley.edu/ugis/cogsci>>. Acesso em 08 abr..2010. 

 

 

 A metáfora geométrica do hexágono regular, com o triângulo retângulo em cada uma 

de suas extremidades, inclui tanto a imagem do triângulo, como a do trapézio para a 

representação de pesquisas, cujos interesses são variados, perpassam os domínios da 

percepção, atenção, memória, linguagem, significado, lógica, psicologia, inteligência 

artificial, modelos computacionais, bases biológicas, neurociências cognitivas, filosofia, 

contexto sociocultural, entre outros campos afins. Representa as preocupações típicas da 

cognição: percepção, linguagem, inferência e ação.  

Conforme Varela (2010): 

 

 
A intervenção do conceito de multiníveis na explicação científica é muito recente e 

representa uma das principais inovações das ciências cognitivas [...] sua busca 

complementar é o estudo de sistemas cognitivos biológicos e naturais, nomeadamente o 

estudo do homem [...] as apresentações mentais são comparadas aos elementos de um 

sistema formal a que a dinâmica do espírito atribui o relevo interpretativo: as crenças, os 

desejos, a planificação, etc (VARELA, 2010, p. 33; 38-39). 

 

 

 De acordo com as ideias desse autor, a inteligência artificial é a projeção literal da 

hipótese cognitivista.  Paralelamente às explicações, ele resume em forma de perguntas e 

respostas o programa de pesquisa do cognitivista, a exemplo de: a) o que é a cognição? (para 

o autor, trata-se de um tratamento de informação, manipulação de símbolos a partir de regras, 

da emergência de estados globais em uma rede de componentes simples, e ainda da ação 

produtiva que faz emergir o mundo); b) como funciona? (de acordo com o autor, por uma rede 

de elementos interconectados com regras locais que geram as superações individuais e regras 
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de mudança, motivam as ligações entre os elementos e, também, podem, por meio de 

qualquer dispositivo, representar e manipular elementos físicos descontínuos, os símbolos).  

Para o surgimento das ciências cognitivas, houve a contribuição também de pesquisas 

sobre epistemologia genética (com Piaget)
102

, epistemologia evolutiva (Konrad Lorenz), 

epistemologia experimental (McCulloch). Sugeriu-se, no entanto, que a Lógica seria a 

disciplina, a partir da qual se deveria começar a estudar o funcionamento do cérebro. 

 

[...] A major movement in cognitive science has thus developed around the 

commitment to pursue empirical studies that might help substantiate its claims, and 

to developed a coherent account of the connection between language and 

cognition
103

 (GONZALEZ MARQUEZ et al., 2007, p. 22). 

 

O quadro tradicional de processamento de informação em psicologia, com sua 

metáfora computacional da mente, ainda é considerado como a abordagem mestra, mais 

dinâmica, com sistemas de contas da atividade mental, que estão agora a receber um 

tratamento mais rigoroso. As forças da teoria de sistemas dinâmicos, a neurociência cognitiva 

e computacional, o conexionismo, a psicologia ecológica, a LC e a SC são necessários para 

concluir esta modificação de paradigma.  

Naturalmente, cada uma dessas disciplinas tem perspectiva distinta, no que se entende 

sobre significado, porque empregam métodos diferentes, embora apresentem interesses e 

ideias teóricas comuns.   

Nesse sentido, é viável apresentar, a seguir, o mapa polar das ciências cognitivas: 
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Tanto Piaget como Vygotsky ocupam-se da fala e do pensamento. De acordo com a escola de Piaget, o 

desenvolvimento cognitivo avança por si, em geral seguido pelo desenvolvimento linguístico, ou encontrando 

reflexo na linguagem da criança (TRIPICCHIO, 2004). 
103

“Um movimento importante na ciência cognitiva tem assim se desenvolvido em torno do compromisso de 

prosseguir os estudos empíricos que podem ajudar a fundamentar as suas reivindicações, e desenvolver uma 

explicação coerente da conexão entre linguagem e cognição.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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Figura 2 - Mapa polar das ciências cognitivas 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

 
VARELA, Francisco. Conhecer: as ciências cognitivas tendências e perspectivas. Lisboa: 

Instituto Piaget, 2010, p.96. 

 

O mapa polar tem no centro uma visão do paradigma cognitivista, os temas e as 

alternativas na periferia e, entre ambos, o campo intermediário das ideias conexionistas. Nele 

constam os nomes dos investigadores representativos. 

Varela, ao apresentar uma visão geral e atual das ciências cognitivas, no sentido de 

que estas se designam como análise científica moderna do espírito e do conhecimento em suas 

vertentes, afirma que  

 

[...] na medida em que o espírito humano é a fonte principal e o exemplo mais 

acessível da cognição e do conhecimento [...] o ponto forte da cognição é 

precisamente a sua capacidade para exprimir o significado e as regularidades; a 

informação deve aparecer não como uma ordem intrínseca, mas como uma ordem 

que emerge das próprias actividades cognitivas (VARELA, 2010, p. 11-12). 

 

 

O autor demonstra uma visão não homogênea sobre a cognição, e salienta que as 

primeiras pesquisas visavam aos problemas mais gerais, como a tradução das línguas naturais 

ou à resolução universal de problemas, mas que, hoje, com a estratégia do conexionismo (o 

fato de a ação ter lugar no nível da conexão dos neurônios), o cérebro viria a ser, novamente, 
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a fonte de metáforas e de ideias para outros domínios
104

 das ciências cognitivas. Assim, a 

abordagem computacional e a inteligência artificial, no seu polo tecnológico, são a única 

maneira de apreender os desafios cognitivos, cujos eixos são: o reconhecimento da imagem, a 

compreensão da linguagem, a síntese de programas e a robótica (VARELA, 2010, p. 12; 20). 

Daí apresentar o ensaio com base no acrônimo CTC (Ciências e Tecnologias da Cognição):  

 

[...] Segundo o cognitivista, o problema que é preciso resolver é como correlacionar 

o que se atribui aos estudos intencionais ou representacionais (por exemplo, as 

crenças, os desejos, as intenções, etc), com as mudanças físicas as quais é submetido 

um agente quando age (VARELA, 2010, p. 31).  

 

Nessa perspectiva, o argumento cognitivista é o de que o comportamento inteligente 

pressupõe a faculdade de representar o mundo de certa maneira.  

 Recentemente, as ciências cognitivas adotaram o conceito de cognição corporificada, 

que integra subsistemas cerebrais de natureza diversa na emergência de comportamentos 

significativos (MACEDO; FELTES; FARIAS 2008, p. 35).  

De acordo com Spivey (2007), esse cenário é combinado com o fato de que a maioria 

dos processos cognitivos é ricamente incorporada. Englobam não apenas dimensões 

neuronais, mas estendem-se à biomecânica e dimensões ambientais. Como consequência, 

ainda, revelam a experiência do mundo ao redor, podendo ser descritos como uma trajetória 

contínua através de um espaço de estados de alta dimensão, que é composta de diversos 

estados mentais. Spivey (2007) demonstra que a mente apresenta uma visão sistemática de 

como a percepção, a cognição e a ação são parcialmente sobrepostas, com segmentos de um 

fluxo contínuo mental, ao invés de três diferentes sistemas mentais. São estudos que retratam 

a dinâmica temporal contínua inerente à categorização, à compreensão da linguagem, à 

percepção visual, bem como à atenção, à ação e ao raciocínio.  

Desse modo, o fato de se compreender uma frase falada, a compreensão de uma cena 

visual, ou apenas pensar sobre os acontecimentos do dia, tudo isso envolve uma série de 

diferentes padrões de ativação neuronal, ou seja, uma trajetória de espaço de estado que flerta 

com uma série de outros pontos. Como resultado, faz-se conhecer que o cérebro passa a maior 

parte de seu tempo instanciando padrões de atividade que são identificáveis entre estados 

mentais. É aquilo que Vereza (2010) ressalta quanto ao problema da cognição ser da própria 

Linguística Cognitiva, é um conceito regular que une e faz interface com as outras áreas.  

                                                 
104

O termo domínios é usado aqui no sentido de zonas de elementos discretos e tarefas que o sistema cognitivo 

impõe a si próprio. 
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A base motivadora das pesquisas relacionadas à cognição lança mão de duas noções 

inter-relacionadas: estruturas cognitivas e experiências compartilhadas na estrutura do 

funcionamento da linguagem. De acordo com a LC, a noção de autonomia da linguagem 

adquire um significado diferente: o objeto de investigação é também o sistema de 

conhecimento. A linguagem não é independente do assunto a ser estudado. 

De acordo com Macedo (2008): 

 

[...] Quanto à relação entre linguagem e pensamento, a LC afirma que a linguagem, 

longe de ser uma faculdade inata e autônoma em relação aos demais sistemas 

cognitivos, [...] baseia-se na experiência do indivíduo com o mundo [...] vinculada a 

outras capacidades cognitivas voltadas para diversos propósitos. [...] Segundo a LC, 

as formas linguísticas são emergências que se fundam a partir de conceitos 

(MACEDO, 2008, p. 30-31).  

 

Umas das características fundamentais da LC é a importância atribuída ao significado. 

A aplicação desse princípio possibilitou, nos últimos 20 anos, a consolidação de uma SC, 

reconhecida na linguística contemporânea como uma das principais teorias para o estudo do 

significado, e os autores mais representativos são George Lakoff, Ronald Langacker, Talmy 

Givón, Charles Fillmore, Wallace Chafe, Gilles Fauconnier, Geeraerts. 

Por exemplo, de acordo com os estudos de Langacker (1980, p. 45), “[...] se 

definirmos pensamento como atividade mental consciente, podemos primeiramente observar 

que pensamento ou pelo menos certos tipos de pensamento podem existir completamente 

independentes da linguagem”. Ele ressalta que não se deve interpretar o pensamento de modo 

restrito, como se ele fosse apenas intencional. O que leva a inferir que há existência do 

pensamento sem linguagem. Pode-se mesmo argumentar que a visão de mundo de uma pessoa 

ou de uma comunidade não é moldada pela língua usada “[...] poderá estar em jogo uma 

capacidade cognitiva humana mais geral, para a qual a linguagem é simples instrumento” 

(LANGACKER, 1980, p. 46). 

 Conforme faz pensar Langacker (1980), pode a palavra auxiliar na formação e 

operação de conceito por ela designado mas, por outro lado, não há duas línguas iguais quanto 

à maneira de dividir a realidade conceptual e, tampouco, atribuir às palavras significados. 

Conforme Langacker (1980, p. 47), a questão basilar é “[...] saber até que ponto as diferenças 

na categorização linguística da experiência são responsáveis por diferenças correspondentes 

no pensamento”. 

Não há dúvida de que as diferenças lexicais têm algum efeito no pensamento e que 

este é condicionado pela categorização linguística da experiência, uma vez que o falante é 
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capaz de formar e manejar mentalmente conceitos para os quais não disponha de palavras 

especiais. Ele recorre ao uso de esquemas imagéticos
105

 complexos para mapear as categorias 

e caracterizar a semântica de caso e aspecto. Adotada essa visão, os dados linguísticos podem 

servir para revelar fatos da representação mental. 

 Langacker (1987), no seu modelo de gramática cognitiva, demonstra que não há uma 

divisão em regras e exceções, mas padrões que são mais ou menos produtivos. A gramática é 

baseada no uso. Assim, é a partir de frases realmente utilizadas pelos falantes que frases 

gerais são extraídas, isto é, estabelecem-se regras. Nessa perspectiva, não se objetiva 

estabelecer um grupo de regras gerais, mas o que se busca são casos especiais, incluindo 

assim formas totalmente idiossincráticas e padrões com graus intermediários de 

generalização. Na gramática de Langacker (1987), usa-se o conceito de esquema. Por 

esquema, compreende-se uma estrutura abstrata do conhecimento que resume o que se sabe 

sobre uma variedade de casos e representa as relações entre as partes componentes. Essas 

partes são as variáveis. Por exemplo, o esquema maré apresenta duas variáveis, o objetivo da 

maré e o que os pescadores devem trazer. 

 Como se verifica também nos estudos de Fillmore, com a semântica de frames (um 

programa de pesquisa em semântica empírica e um modelo descritivo para apresentar os 

resultados de tal pesquisa), a língua é descrita a partir da experiência, do uso concreto. 

Segundo Fillmore (2006), um frame é um sistema de conceitos relacionados de tal modo que, 

para entendê-lo, é necessário apreender a estrutura toda na qual ele se encaixa. Por exemplo, 

ao se pensar em uma pescaria, vários elementos de uma situação como essa são 

automaticamente ativados, como tempo, maré, pescadores, embarcação, redes, peixes, 

comprador, entre outros. Todos esses elementos fazem parte de um conceito maior que 

engloba todos esses participantes, que é o frame: atividade pesqueira. Pode-se dizer, assim, 

que os frames envolvem conhecimento geral, compartilhado por toda uma comunidade de 

fala. São domínios semânticos que envolvem diversos elementos participantes, envolvem 

MCIs.  

A própria noção de MCIs é definida por Lakoff (1999, 2002) como organização de 

conhecimento de que dependem as estruturas das categorias e os efeitos de prototipicidade, 

metáforas e metonímias generalizadas (convencionalizadas) e, em particular, as metáforas 

conceptuais, os esquemas imagéticos e suas transformações.  
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Conforme Augusto Soares da Silva (1998), ao retomar as ideias de Johnson (1987) e Lakoff (1987a), em 

Semântica Cognitiva, esquemas imagéticos são padrões dinâmicos, não proposicionais e imaginativos dos 

nossos movimentos no espaço. 
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De acordo com Soares da Silva (1999), Lakoff identifica quatro tipos de modelos 

cognitivos idealizados (com diferentes princípios de estruturação): proposicionais, esquemas 

imagéticos, metáforas e metonímias. Os esquemas imagéticos são metaforicamente 

elaborados para a conceptualização de categorias abstratas. Uma das aplicações lexicais mais 

desenvolvidas desse conceito foi feita relativamente à preposição over, do inglês, primeiro por 

Brugman, depois por Lakoff. Tais pesquisadores buscaram demonstrar que over constitui-se 

em um sistema radial de significados, ligados por esquemas imagéticos e transformações 

naturais desses esquemas.  

Na perspectiva de Barcelona Sánchez (2009), cadeias polissêmicas dos sentidos de 

over devem-se a uma projeção metonímica, e Lakoff (1987c) em sua própria análise dos 

dados de Brugman, chama image-schema transformations que, na realidade, são projeções 

metonímicas. 

  O significado de over considerado como central é uma combinação de localização 

estática e do percurso que consiste em atravessar os limites. Um dos exemplos utilizados por 

Lakoff (1987c) é ”The plane flew over”.  Compreende-se, a partir deste exemplo, que o 

esquema imagético central pode ser visualizado como um elemento que se move (trajector) 

em um percurso “por cima” e “através de” um ponto de referência (landmark). 

Sobre essa natureza cognitiva, Macedo, Feltes e Farias (2008) ressaltam alguns 

estudos: 

   

Lakoff e Galesse (2005) lançaram resultados de estudos oriundos de pesquisas nas 

neurociências sobre a emergência de conceitos que apontam para a atuação integrada 

de áreas sensório-motoras na constituição e estruturação conceitual [...] Hipotetizam, 

assim, ser a linguagem um sistema cognitivo que faz uso direto das mesmas 

estruturas usadas na percepção e ação (MACEDO; FELTES; FARIAS,  2008,  p. 

27).   

 

 

Em linha com essas autoras, Lakoff e Galesse demonstram que a conceptualização e a 

categorização integram-se aos sistemas sensório-motor e conceptual. Trata-se de ações 

integradas nas áreas do cérebro, responsáveis pelo processamento sensorial e motor, assim 

como pela linguagem. São representações, cujas origens estão em ações situadas (MACEDO; 

FELTES; FARIAS, 2008, p. 35). 

O que demonstra que, nos recentes anos: 

 

[...] a number of linguists who are sceptical of the autonomy hypothesis, who 

believe, with Lakoff, that aspects of experience and cognition are crucially 
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implicated in the structure and functioning of language, have given the term 

‘cognitive’ to their approach
106

 (TAYLOR, 1989, p. 19). 

 

A LC e a SC atribuem uma considerável atenção aos trabalhos de Lakoff, assim como 

aos de outros autores, cujo cunho investigativo é de base cognitiva ou o natural “starting-

point”, mesmo porque, como afirma Geeraerts [2009], alguns dos tópicos centrais da SC são 

fornecidos pela distinção entre o nível dos sentidos (intensão) e o nível dos referentes 

(extensão), e pelo fato de que o nível referencial deve ser incluído na análise: 

 

[...] o que é novo na Semântica Cognitiva é a ênfase dada à estrutura geral dos 

significados relacionados, e não as suas ligações individuais: uma ênfase na natureza 

multidimensional da estrutura geral e uma ênfase no papel coesivo dos centros 

prototípicos dentro de tais estruturas: [...] as análises multidimensionais da estrutura 

semântica de itens lexicais são uma característica comum da Semântica Cognitiva: 

elas são uma característica crucial do modelo de agrupamento radial da estrutura 

semântica que se tornou popular pelo trabalho de Lakoff (1987) e muitos outros 

(GEERAERTS, 2009, p. 56; 62). 

 

Com o surgimento da Semântica Cognitiva (SC), a atenção volta-se para o estudo dos 

conceitos. A SC se opõe, pois, ao que Lakoff e Johnson (2008 [1980] denominam semântica 

objetivista, aquela que, segundo os autores, prega que o significado se baseia na referência e 

na verdade, que entende verdade como correspondência com o mundo e que acredita na 

existência de apenas uma maneira objetivamente correta de associar símbolos e mundo. 

A SC é uma conjectura particular da LC. Esta, ao estender seus domínios para a SC, é 

definida como uma ciência de campo complexo e demonstra que o pensamento é estruturado 

por imagens, mapeando domínios conceituais distintos. Nesse sentido, assume-se a extensão 

de conceitos temporais e espaciais
107

 por outros campos semânticos, como os da metáfora.  A 

LC é um campo interdisciplinar.  Inclui questões sobre o relativismo, os conceitos universais, 

e outros. Explora o fato de que a linguagem é reflexo da experiência do homem com o mundo, 

a experiência da linguagem em uso, incluindo a cultura experienciada e vivenciada nesse 

mundo, o contexto discursivo, o desenvolvimento psicolinguístico e linguístico.  

A esse respeito, Passeggi (1998) assinala que a LC respalda-se em algumas hipóteses, 

a exemplo de: a linguagem não ser uma capacidade autônoma (aqui, questiona-se a concepção 
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“[...] uma série de linguistas que são céticos quanto à hipótese de autonomia, que acreditam, como  Lakoff, 

que os aspectos da experiência e cognição são crucialmente envolvidos na estrutura e funcionamento da 

linguagem, deram o termo "cognitivo" para a sua abordagem.” (Tradução da autora deste trabalho). 
107

Sobre as expressões espaciais, Pereira (2010) ressalta, no Simpósio Gramaticalização, semântica da 

enunciação e semântica cognitiva, no 58º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL), 

que as expressões espaciais ou localistas mais básicas partem de expressões de caráter não metafórico, e são de 

importância central na cognição humana. 
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gerativista da linguagem como um módulo autônomo em relação às capacidades não 

linguísticas); a gramática ser considerada como conceptualização (aqui, contrasta-se com a 

semântica vericondicional ao afirmar que a estrutura conceptual, codificada linguisticamente, 

não pode ser reduzida a uma correspondência com o mundo nos termos de verdade/falsidade); 

o conhecimento de a linguagem emergir do seu uso (opõe-se às tendências reducionistas da 

gramática e da semântica formalistas que procuram um máximo de abstração nas suas 

descrições). 

Na V Conferência “Linguística e Cognição: mentes em interação”, por exemplo, 

Salomão (2010) 
108

 apresenta as três grandes asserções da LC: a cognição linguística é 

contínua aos demais sistemas cognitivos em uma perspectiva evolucionária, biológica e 

social; a gramática é uma rede de construção, de modo a reconhecer a continuidade 

constitutiva entre sintaxe e léxico; todo processo da significação procede pela projeção entre 

domínios cognitivos, desde os mais estabilizados (frames) até os que emergem no 

processamento comunicativo (espaços mentais).  Considera-se, nesse sentido, que a LC busca 

definir, de antemão, as categorias cognitivas com que vai operar, e suas descobertas 

legitimam raciocínios prévios ao contato com a realidade. O risco existe, mas há um campo de 

possibilidade em aberto, pronto a entender o modo pelo qual o falante se comunica. A LC 

inclui vários temas com referência às características estruturais da categorização
109

 linguística, 

a exemplo da prototipicidade
110

, da polissemia
111

, dos modelos cognitivos, da metáfora e 

imagens mentais. 
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Salomão (2010) informa que, atualmente, Chomsky passa a usar o termo “mente cérebro”, e não apenas 

“mente”, mas ainda descorporificado, a linguagem como sistema formal. Avisa ainda que em 2002, Chomsky 

discute com Hauser e Fitch sobre a evolução da cognição e da linguagem (Notas de aula do Minicurso 

Linguística e Cognição ministrada pela Professora Margarida Salomão, nos dias 28 a 30 de outubro de 2010, 

na V Conferência de Linguística e Cognição: mentes em interação, Florianópolis, Santa Catarina). 
109

As categorias não são meramente organizadas em uma hierarquia do mais geral para o mais específico, mas 

são também organizadas de forma cognitivamente básica (categorização de nível básico). A generalização 

procede acima do nível básico e a especialização procede abaixo desse nível. A natureza de incorporação 

conceptual leva à categorização e à primazia de nível básico. As categorias de nível básico são primárias, 

funcional e epistemologicamente, com respeito aos fatores seguintes: percepção do todo (gestalt), formação de 

imagens, movimento, organização do conhecimento, facilidade de processo cognitivo (aprendizagem, 

reconhecimento, memória etc) e facilidade de expressão linguística (Notas de aulas da Disciplina LET 06 

Tópicos em Semântica Cognitiva, semestre 2011. II). 
110

Sobre a prototipicidade, Soares da Silva (2005) informa que Geeraerts (GEERAERTS,  2003, 2006a) 

identifica quatro características prototípicas decorrentes de outras tantas características da estruturação 

prototípica das categorias lexicais, a exemplo de: grau de representatividade entre os membros de uma 

categoria; agrupamento de significados em parecenças de família.  Para Geeraerts, (2006a) “[…] prototype 

theory is reluctant to accept the idea that there is an autonomous semantic structure in natural languages which 

can be studied in its own right, in isolation from the other cognitive capacities of man” (GEERAERTS, 2006a, 

p. 142). [“[...] a teoria do protótipo é relutante em aceitar a ideia de que há uma estrutura semântica autônoma 

nas línguas naturais que podem ser estudadas em seu próprio direito, de forma isolada a partir das outras 

capacidades cognitivas do homem.” (Tradução da autora deste trabalho)]. 
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A LC interessa-se em saber como é que a linguagem contribui para o conhecimento do 

mundo. Ela não aceita a homogeneidade e autonomia da linguagem. Sua posição se refere ao 

experiencialismo, à perspectiva prototípica, segundo a qual o pensamento é a ação no mundo. 

A LC define os objetos como coisas que se relacionam com as interações do indivíduo com o 

mundo e a projeção sobre ele. Do mesmo modo, as características dos objetos são 

interacionais e não inerentes, as categorias são gestalts experimentais definidas por protótipos 

e não algo estritamente determinado, definível pela teoria dos conjuntos. Contrariamente à 

concepção aristotélica, os cognitivistas admitem que as categorias não são fixas, podendo ser 

estreitadas, expandidas ou ajustadas em relação à intenção do falante e a outros fatores 

contextuais. 

Em nota de rodapé, Soares da Silva (1999) faz uso da definição utilizada por 

Geeraerts
112

 para conceituar também as ciências cognitivas, associando-as à SC e à LC:  

 

[...] a semântica cognitiva, em sentido lato, isto é, aquela que se inscreve no campo 

interdisciplinar da Ciência Cognitiva, e para a qual a automatização e a formalização 

computacional constituem um aspecto central da Semântica Cognitiva; em sentido 

estrito, é aquela que se inscreve no quadro da Linguística Cognitiva (SOARES DA  

SILVA, 1999, p. 13). 

 

Soares da Silva (1999) confirma que o dimensionamento da LC via SC passa a ser 

integrado, visto que as línguas naturais fazem parte da cognição humana, ligam-se a outros 

domínios e contribuem para demonstrar que as estruturas cognitivas, a experiência pessoal, as 

relações existentes entre o homem e o mundo dependem da conceptualização: “[...] a estrutura 

linguística depende da conceptualização (e a influencia), e esta é condicionada pela 

experiência dos próprios indivíduos, pelo mundo exterior e pela relação com esse mundo” 

(SOARES DA SILVA, 1999, p. 11).  

Ele admite os princípios funcionais da organização linguística (iconicidade e 

naturalidade), da interface conceitual sintaxe e semântica, da base pragmática ligada à 
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A ideia de polissemia como categorização estabelece que significados de palavras formam categorias e que os 

significados agrupam semelhanças de família com outro significado. A polissemia provém do fato de que há 

relacionamentos sistemáticos entre modelos cognitivos diferentes e entre elementos do mesmo modelo. A 

mesma palavra é muitas vezes usada para elementos que participam de tais relações cognitivas com outras 

(Notas de aulas da Disciplina LET 06 Tópicos em Semântica Cognitiva, semestre 2010. II). 
112

Geeraerts pensa a linguagem no âmbito da Filosofia, de natureza interpretativa, com base na Semântica 

Cognitiva. Para esse linguista, a linguagem é por natureza um pensamento natural no mundo, devendo ser 

analisada por esse caráter. De acordo com Soares da Silva (1998), Geeraerts caracteriza a posição filosófica e 

epistemológica da Semântica Cognitiva como um compromisso entre duas posições: o experiencialismo 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]), que diz que a cognição é determinada pela nossa própria experiência, e 

o pradigmatismo (GEERAERTS, 2009), que assinala que a interpretação e a aquisição de novas experiências 

são feitas à luz de conceitos e categorias já existentes, que, por isso mesmo, funcionam como modelos 

interpretativos, como paradigmas ou protótipos. 
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experiência da linguagem no uso e da relação entre linguagem e pensamento como temas de 

interesse principais da LC. 

A principal contribuição da LC no domínio da SC encontra-se na investigação sobre a 

criação dos significados: “[...] a Semântica Cognitiva passou a designar as pesquisas sobre 

como a percepção humana constitui os significados” (CASTILHO, 2001, p. 82). Dessa forma, 

a SC se baseia em três aspectos principais: a) a necessidade de o cientista trabalhar com 

esquemas
113

, símbolos, imagens, gráficos [para estabelecer um nível mais abstrato e explicar 

as facetas do comportamento humano]; b) a não comparação da mente humana a um 

computador; c) a necessidade de interdisciplinaridade [a fim de se chegar a conclusões mais 

abrangentes].  

Castilho atribui à SC o princípio de que cada propriedade da linguagem possui 

propriedade de quatro domínios, e não de um só. Acontece tudo ao mesmo tempo. Um não é 

determinado pelo outro, representa um esforço de generalização. A LC preocupa-se com o 

estudo da interação entre a língua e estruturas cognitivas. A Semântica Cognitiva (SC), que se 

inscreve no grupo da Linguística Cognitiva, explora os estudos cognitivistas não diretamente 

a partir da referenciação e das condições de verdade, mas, sim, com base na estruturação dos 

significados, podendo estes serem descritos como a construção mental permanente de 

espaços, de elementos, de papéis e de relações no interior desses espaços, com base em 

índices gramaticais e pragmáticos.  

De acordo com o autor, as Ciências Cognitivas (e em seu interior, a Linguística 

Cognitiva) deixam de lado a descrição formal de um mundo estático para privilegiar a 

descrição funcional de um mundo em movimento, mais particularmente, o dinamismo mental 

na criação do pensamento. É o que ele denomina como ‘revolução cognitiva’, em virtude de 

representar um esforço contemporâneo, com fundamentação empírica, para responder a 

questões epistemológicas de longa data – principalmente aquelas relativas à natureza do 

conhecimento, seus componentes, suas origens, seu desenvolvimento e seu emprego 

(CASTILHO, 2001; 2011, p. 25). 

Para Feltes (2007), a relação entre LC e SC é, em geral, de superposição. A SC indica 

uma abordagem particular, conceptual. A LC é uma abordagem para o estudo da linguagem. 

Na LC, a metáfora conceptual é a compreensão/entendimento de um domínio conceptual em 
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Batoréo afirma que se deve a Talmy as raízes do esquema imagético, o qual é largamente discutido por Lakoff 

e Johnson “o esquema imagético é concebido como uma estrutura de natureza pré-conceptual e não 

proposicional, profundamente enraizada na experiência humana, ou seja, na percepção, no movimento do 

corpo e na manipulação física dos objectos.[...] o esquema imagético traduz a imagem contida no modelo para 

um esquema estrutural, comum a todas as instâncias da ação representada em uma sequência das mais 

prototípicas até as mais periféricas” (BATORÉO, 2000, p. 365).  
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outro domínio.  A autora recorre a Langacker, a fim de afirmar que a LC é pertencente à 

tradição funcionalista dos estudos sobre a linguagem, devido a tanto uma quanto a outra 

compartilharem de fatores tais como: ambientais, biológicos, psicológicos, desenvolvimentais 

históricos, socioculturais, além das duas habilidades cognitivas básicas: abstração e 

categorização
114

. 

A SC quer combater a ideia, de fato, presente em algumas abordagens formais, de que 

a linguagem está em uma relação de correspondência direta com o mundo. Na visão de Cunha 

e Nogueira (2008, p. 100) “[...] Para a semântica cognitiva, são premissas fundamentais a 

centralidade do estudo do significado na investigação sobre a linguagem e a noção de que a 

forma deriva da significação”. 

O significado se afirma na SC e nada tem a ver com a relação de pareamento entre 

linguagem e mundo. Ao contrário, ele emerge de dentro para fora, e por isso é motivado. A 

SC não se baseia na crença de que a referência é constituída pela própria linguagem, uma 

ilusão, portanto, nem na crença de que a linguagem é um jogo de argumentação. É a 

abordagem do realismo experiencialista e afasta-se do relativismo. 

A esse respeito, Silva (2009) demonstra que a SC baseia-se no conhecimento humano, 

inclusive o linguístico. Devido a esse movimento, atualmente, a metáfora cuja função é a 

compreensão, o entendimento, passa a ser cognitivamente respeitável.  

 Daí porque se pretende com o presente capítulo compreender os estudos sobre a 

cognição como pesquisa interdisciplinar de natureza e organização dos sistemas cognitivos. 

Espera-se que o mesmo seja interpretado e/ou se revele conforme perspectiva enfatizada por 

Salomão:  

  

O cognitivismo que abraçamos diferencia-se do cognitivismo modularista [...]. A 

inacessibilidade da cognição à experiência define tal linhagem de estudos como 

platônico cartesiano, em contraposição ao neokantismo que preside às nossas 

convicções construcionistas/interacionistas. É neste campo da linguística, entre os 

estudos sociais e cognitivos, sobre os quais acreditamos, esperançosamente, que seja 

possível lançar uma ponte, que nossas convicções sócio-cognitivistas se localizam 

(SALOMÃO, 1999a, p. 74-75). 
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A LC, de acordo com Soares da Silva, utiliza o termo categoria tanto no sentido de item lexical (ou 

gramatical), como no sentido de significado individual de tal item. Às vezes, distingue-se pelos sintagmas 

categoria lexical e categoria semântica, “A categorização [...] objeto central da Linguística Cognitiva [...] é um 

processo e um resultado com duas vertentes: uma semasiológica e a outra onomasiológica” (SOARES DA 

SILVA, 1999, p.16). Esse autor reconhece que os aspectos qualitativos da mudança semasiológica 

compreendem os novos sentidos e os mecanismos que o geraram. Metáfora, metonímia, generalização e 

especialização constituem os principais mecanismos de mudança semasiológica. Os aspectos qualitativos da 

mudança onomasiológica envolvem as novas palavras ou outras alterações de nomeação e os mecanismos que 

a geraram, como formação de palavras por derivação ou composição, neologismo e empréstimo.  
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 Observa Margarida Salomão (1999a; 2011b) que a vertente dos estudos da linguagem 

associada à cognição emerge como estudo de categorização da linguagem. E, ainda assinala 

que há uma agenda problemática, no sentido de cooperação interdisciplinar verdadeira, isto é, 

Departamentos de Ciências Cognitivas, em que se estude a relação entre não consciente, 

inconsciente, retomada do tema da consciência, neomaterialismo, retomada da abordagem 

evolucionária da cognição e da linguagem.  

                                                                                                                         

5.3  A LINGUÍSTICA COGNITIVA NA TRADIÇÃO FUNCIONALISTA 

 

Na seção anterior, passou-se a argumentar sobre a trajetória dos estudos acerca da 

metáfora, considerando-os enquanto constituintes de um campo de pesquisa que busca revelar 

a realidade mental subjacente ao comportamento real, tendo em vista as expressões 

linguísticas através das estruturas cognitivas. Na presente seção, as ideias, embora tímidas, 

são dedicadas ainda à LC, mais precisamente, articulando-a com a tradição funcionalista. 

Propõe-se, se possível, um quadro relacional entre este e o outro tópico, com a finalidade de 

considerar a herança funcionalista ramificada na Linguística Cognitiva.  

Assim, no âmbito dos estudos linguísticos, a hipótese que subjaz a esse ponto de vista 

é que duas tradições se fixaram fortemente nos momentos históricos da reflexão sobre a 

linguagem: a do Formalismo, que contextualiza a língua nela mesma, nas suas propriedades 

inatas que geram as estruturas, e a do Funcionalismo, que contextualiza a língua na situação 

de uso social, objetivando estudar a língua tal como se manifesta na interação verbal. Ambas 

são formas do Estruturalismo, teoria descritiva de organização interna da língua, que Saussure 

(1975 [1916]) chama sistema.  

A discussão focaliza duas perspectivas diferentes de se estudar a linguagem: a 

perspectiva funcionalista e a perspectiva formalista, que diferem, entre outros aspectos, pelo 

enfoque descritivo e referencial do vocabulário para os formalistas, em oposição ao 

vocabulário constitutivo do mundo para os funcionalistas. E, sobretudo, a concepção de língua 

enquanto entidade autônoma, a-subjetiva e formal, para os formalistas, contrária à concepção 

de língua enquanto processo de interação entre sujeitos sócio-históricos que, 

pragmaticamente, satisfazem suas necessidades comunicacionais. Nessa perspectiva, a língua 

é o aspecto de movimento, é funcionamento.  

Enquanto os formalistas tendem a encarar a linguagem essencialmente como um 

fenômeno mental, os funcionalistas interpretam-na como um fenômeno social e tratam-na 

como uso concreto da língua, e não como um fim em si mesmo. Essas discussões tornam 
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evidente o fato de que, na Linguística contemporânea, é comum a contraposição entre o 

Funcionalismo e o Formalismo.  

Para Lyons (1991), a perspectiva funcionalista é vista como um movimento dentro do 

Estruturalismo, cujas origens datam da década de 1920, com o Círculo Linguístico de 

Praga
115

. Assegura o autor que essa Escola tinha um interesse na perspectiva funcional da 

sentença, em que cada elemento era analisado em relação ao papel “dinâmico” existente na 

comunicação. Essa definição mostra que a estrutura de uma sentença é determinada pelo uso.  

A partir dos anos setenta do século XX, o Funcionalismo ganhou nova força, 

especialmente nos Estados Unidos, com os trabalhos de linguistas como Thompson, Hopper e 

Givón. Para esses e outros autores, a língua é um instrumento de comunicação, é maleável, 

podendo ajustar sua estrutura gramatical às pressões provenientes das diversas situações 

comunicativas. Nessa ordem, o Funcionalismo linguístico analisa a língua como fenômeno 

comunicativo e discursivo.  

 Os funcionalistas preocupam-se com as relações entre a língua como um todo e as 

diversas modalidades de interação social. Oposto a esse pensamento linguístico, o pólo da 

atenção formalista trata a forma linguística como primária, enquanto os interesses funcionais 

são apenas secundários, estuda as características internas do objeto língua, mas não se 

preocupa com as relações entre os constituintes e seus significados.  

Para os formalistas, uma língua natural é um conjunto de orações cuja principal função 

é a expressão do pensamento e a capacidade de produzir, interpretar e julgar sentenças. O 

estudo da competência (conhecimento) tem prioridade sobre o estudo da atuação e as 

sentenças da língua devem ser descritas independente do uso linguístico. Nessa perspectiva, a 

língua é definida como um conjunto de sentenças, a função primária é a expressão de 

pensamentos. Os universais linguísticos são propriedades inatas do organismo humano, 

biológico e psicológico.  

 Enquanto o modelo formalista firma-se na linha teórica e metodológica da função das 

formas linguísticas que parecem desempenhar um papel predominante, o do funcionalista 

analisa a linguagem como um fenômeno essencialmente social, além de considerar os 

universais linguísticos derivados dos usos da linguagem nas sociedades humanas, em vista de 

eles dependerem da atuação comunicativa. Busca, com isso, mostrar as diferenças e 
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A Escola Linguística de Praga refere-se tanto ao grupo de estudiosos que pertenceu à chamada “primeira” 

Escola, entre 1929 e 1938, quanto àqueles que atuaram, a partir de 1966, na “segunda” Escola. No primeiro 

grupo, destacam-se Mathesius, Jakobson, Trubetzkoy, entre outros, e no segundo, Firbas, Danes, Sgall, embora 

outros pesquisadores tenham apresentado diversas abordagens também consideradas como funcionalistas.  
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variedades entre as línguas. A corrente funcionalista inclina-se para uma explicação da 

aquisição em termos de desenvolvimento das necessidades e habilidades comunicativas. 

 No ensaio de Borges Neto (2004) sobre Formalismo X Funcionalismo nos estudos 

linguísticos, o autor, ao tecer considerações acerca dessas duas diferentes posturas 

linguísticas, retoma as ideias de Votre e Naro (1989, apud BORGES NETO, 2004) assim 

como as de Dillinger, a fim de fazer com que o leitor perceba que, na prática, os 

funcionalistas estudam o uso da língua no discurso, enquanto o formalista, tentando 

justamente escapar do uso e captar a competência, estuda as intenções sobre a língua, em 

princípio, fora de qualquer contexto extra sentencial.  

Borges Neto (2004) afirma, com base em Dillinger (1991), que tanto esta linha, quanto 

a outra estudam o mesmo objeto de maneira diferente, e estão relacionadas à própria natureza 

da linguagem, e pela raiz, ao pensamento ocidental. Nesse sentido, seria vantajosa a 

articulação dos diferentes modelos de análise linguística, estando atento às especificidades de 

cada uma delas: “[...] os formalistas estudam as línguas naturais para entendê-las enquanto 

uma linguagem [...] um conjunto de forma que se relacionam entre si numa sintaxe e [...] 

numa semântica e numa pragmática” (BORGES NETO, 2004, p.85). Para o autor, o que reina 

nas teorias formalistas é a compreensão dos fatos linguísticos enquanto manifestação de um 

objeto autônomo, mental ou natural. Em se tratando do Funcionalismo é “[...] um instrumento 

de interação social entre seres humanos, usado para estabelecer comunicação” (BORGES 

NETO, 2004, p. 85).  

O funcionalista tem no discurso sua fonte de dados, sendo eles concretos e 

contextualizados. Na visão de Franchetto e Leite, o Funcionalismo é “[...] teoria linguística 

segundo a qual os elementos de uma língua são descritos e analisados do ponto de vista de sua 

função no ato de comunicação” (FRANCHETTO; LEITE, 2004, p. 51). 

  A pesquisa funcionalista tenta encontrar correlações entre função e forma. Esta 

equivale às formas variáveis dependentes que estão relacionadas às partes observáveis de uma 

língua específica e as possíveis combinações e seus elementos. Aquela, diz respeito às 

variáveis independentes.  

O Funcionalismo desenvolve estudos voltados justamente para a heterogeneidade e a 

diversidade, buscando um meio de sistematizar os usos concretos da linguagem por falantes 

reais. Privilegiam-se as noções de dados, de contexto de situação, de sociedade, de história. O 

conceito de Funcionalismo está, sem dúvida, ligado aos estudos e trabalhos que os integrantes 

da Escola Linguística de Praga propuseram. A linguística funcional da Escola de Praga adota 

esse nome com a intenção de se diferenciar daquelas vertentes linguísticas identificadas como 
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estruturalistas. A prática e a teoria funcionalista dessa Escola e dos seus seguidores 

caracterizam-se por conceber a língua, em primeiro lugar, como um instrumento de interação 

social, cujo objetivo principal é o de estabelecer relações comunicativas entre os 

interlocutores. A língua é vista como um conjunto de sistemas parciais ou um “sistema de 

sistemas”, cada um deles com princípios próprios, coexistindo em uma mesma unidade. 

Na perspectiva funcionalista, uma língua é um instrumento de interação social, a 

função primária é a comunicação; a competência é comunicativa, devido à capacidade de 

interar-se socialmente; a descrição das unidades linguísticas deve fornecer dados de contato 

com o contexto em que ocorre a comunicação; a aquisição da linguagem não é inata e o input 

de dados é ilimitado e estruturado, são dados inerentes ao uso linguístico. 

A diferença entre Formalismo e Funcionalismo, de acordo com Borges Neto, 

encontra-se no fato de o primeiro priorizar a análise das formas linguísticas; e o segundo, a 

relação sistemática entre essas formas e as funções que desempenham no processo 

comunicativo. Diante desse raciocínio, o autor propõe um “experimento mental” em que são 

apresentadas a perspectiva genética e a antropológica, como meio de justificar as abordagens 

funcionalista e formalista. Através de alguns argumentos, ele demonstra que o papel 

epistemológico superior é atribuído à abordagem formalista. Entretanto, salienta que é 

impossível resolver esse paradoxo, não há uma resposta clara para essa questão, e todas as 

respostas são, de um modo ou de outro, “ideológicas” 
116

 (BORGES NETO, 2004, p.84).  

O Funcionalismo tem como objetivo considerar as funções que desempenham os 

elementos linguísticos sob os aspectos fonológicos, gramaticais, sintáticos, semânticos e 

discursivos. Entretanto, estabelecer uma definição para o Funcionalismo é tarefa de difícil 

aplicação. Ainda assim, é possível, embora que sucintamente descrevendo, afirmar que o 

paradigma funcional para o estudo das línguas naturais é o questionamento da praxis sobre a 

maneira como os falantes conseguem se comunicar através do uso efetivo do conhecimento  

do funcionamento de expressões linguísticas. Compartilha a ideia de que as línguas podem ser 

estudadas à luz da função comunicativa, do contexto comunicativo enquanto meio de 

interação entre os sujeitos.  

Alguns autores focalizam nos estudos funcionalistas a competência comunicativa, a 

forma como os usuários da língua se comunicam; outros, analisam a não autonomia, ou o 

entendimento de que uma língua e sua gramática não podem ser descritas como sistemas 
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A autora desta tese teve a oportunidade de realizar perguntas sobre essa questão ao professor Borges Neto, 

durante o XXIII Jornada Nacional de Estudos Linguísticos do Nordeste, Gelne, 2010 e, até o atual momento, 

Borges Neto mantém a posição descrita no texto. 
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autônomos mas, sim, em relação a parâmetros como cultura, interação social, mudança e 

variação; e outros ainda valorizam o contexto discursivo, que diz respeito à importância de se 

analisar a estrutura gramatical no seu todo, o caráter mutável da língua relacionado a 

constantes modificações. Tais vieses podem ser considerados como vertentes moderadas do 

Funcionalismo, uma vez que propõem uma análise funcionalista da estrutura.  

De acordo com Moura  Neves (1997), a corrente funcionalista diz respeito ao estudo 

da língua como uma entidade não suficiente em si mesma, como objeto não autônomo, não 

independente do uso, apesar de existirem diferentes modelos funcionalistas com suas 

peculiaridades.  

A Linguística Funcional é a vertente mais difundida e a mais influente no âmbito 

europeu. 

Van Dik (2010), por exemplo, destaca o fato de a gramática funcional basear-se na 

perspectiva do método da predicação para a descrição linguística. Ele propõe um esquema de 

predicação e chama a atenção para outras capacidades dos falantes, a exemplo de 

perceptividade, transferência, intenção e expressão linguística. Em palestra proferida no 

Auditório do PAF III (Pavilhão de Aulas) da UFBA, Van Dik (2010) acrescenta ao 

Funcionalismo a capacidade cognitiva, isto é, como um discurso complexo, em que o uso da 

linguagem é evento de comunicação, é interação, é uma maneira de fazer sentido, uma vez 

que a compreensão do discurso necessita do conhecimento do mundo, de bases materiais e 

simbólicas. Para Van Dik (2010), o contexto não é a realidade somente social, mas é uma 

construção mental das dimensões relevantes da situação de comunicação. É uma dimensão 

subjetiva da situação da comunicação, e o modelo de contexto é diferente de indivíduo para 

indivíduo, a compreensão do discurso é a construção do modelo mental. De acordo com o 

autor, é uma teoria sociocognitiva do discurso. 

Poggio (2010), em um Simpósio sobre Gramaticalização, semântica da enunciação e 

semântica cognitiva, no 58º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo 

(GEL), explica que o Funcionalismo perpassa a ideia de comunicação dos falantes, e o uso 

linguístico é fundamental nos processos mentais e em situação de adaptação para indicar 

espaço, tempo e localização como ideias mais abstratas. Nesse caso, a alternativa 

funcionalista corrobora para que a estrutura da linguagem seja o resultado do ato de se 

comunicar cognitivamente. 

Os linguistas funcionalistas deram início ao desenvolvimento do campo de trabalho 

cognitivo nos anos 70 do século XX, tendo como representantes Joan Bybee, Bernard Comrie, 

John Haiman, Paul Hopper, Sandra Thompson, Talmy e Givón, que têm como foco os 
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princípios explanatórios do sistema comunicativo da linguagem, correlacionando-os 

diretamente à estrutura do significado. Desenvolvem trabalhos dentro do discurso e da 

tipologia funcionais com diferentes perspectivas, mas com similaridade para a Linguística 

Cognitiva. Ao trabalharem com os princípios de gramaticalização (ou gramaticização), a 

partir das pesquisas de Elizabeth Traugott e Bernard Heine, fazem referência à cognição, à 

experiência e ao contexto social. 

Como mencionam Cunha e Nogueira (2008): 

 

[...] A diferença central dos estudos funcionalistas que relaciona gramática e 

cognição encontra-se no fato de a gramática não ser vista como organização 

cognitiva de um sistema linguístico, mas como representação cognitiva da 

experiência de um dado usuário com a língua (CUNHA; NOGUEIRA, 2008, p. 86). 

 

Tanto os funcionalistas como os cognitivistas reconhecem os fatos estruturais e os 

fatos usuais de interesse central para a compreensão da linguagem. Alguns conceitos como 

quantidade, qualidade, relação e modalidade, presentes na análise molecular, permitem ao 

indivíduo ver algum significado nas suas experiências. No dizer de Fodor (1975), seria o caso 

de cada módulo mental funcionar com o apoio do processador central, e a Linguística 

Cognitiva  funcionar como um holding das demais ciências. Consideram-se, nesse espaço, a 

polaridade e as distinções binárias. Geeraerts (2007), valendo-se dos métodos de análise da 

Linguística Cognitiva e do Funcionalismo, dirá que há uma mente, cujo sujeito é cognoscente, 

que pensa o mundo no mundo.  

 Segundo Langacker (1980), pensar a linguagem enquanto enlace da Semântica 

Cognitiva com o Funcionalismo equivale à apresentação de dois domínios de investigação: 

um descritivista e outro funcionalista, devido às habilidades de ordem cognitiva básica que 

são abstração e categorização
117

 desta abstração. É o continuum (movimento) representado 

pelo modelo de rede esquemática. 

 Para Soares da Silva (2008), a Linguística Cognitiva define a linguagem como parte 

integrante da cognição, que emerge de capacidades cognitivas gerais. Essa assertiva tem 

consistência em um trabalho anterior em que o autor garante que: 

 

[...] na Linguística Cognitiva e na linguística funcionalista predominam metáfora de 

continuidade [...] as categorias linguísticas como coleções de elementos ligados 

entre si por parecenças-de-família e estruturados na forma de um centro (prototípico) 

e uma periferia (extensões) (SOARES DA SILVA, 2006, p. 65). 
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Categorização e representação no sentido derivado da mediação simbólica com uma exterioridade que  não 

pode ser acessível a não ser representada, transformada a uma instância prévia e superior às relações do 

sujeito com o real. 
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 O componente central dessa ideia baseia-se na noção de região de uma entidade, a 

partir da cognição ou congruência de representações e manifestações, tais como: língua, 

experiência, compreensão e imaginação. Ele acrescenta, ainda, que o interesse antigo pela 

mudança semântica é hoje revalorizado pela Linguística Cognitiva e também pela Linguística 

Funcionalista, com o desenvolvimento da pragmática histórica, pois alguns dos temas-chave 

da Linguística Cognitiva e da Semântica Cognitiva, tais como prototipicidade, polissemia, 

metáfora
118

, metonímia, subjetivização e flexibilidade do significado, envolvem juntamente a 

interface sincronia/diacronia. 

De acordo com Castilho, tal relação pode ser caracterizada em dois grandes espaços 

científicos: a Linguística Funcional e a Linguística Cognitiva. Nessa linha, os caminhos da 

Linguística Funcional foram abertos devido à Linguística da Enunciação, posteriormente aos 

anos 70, com as ideias de Bally, Bollinger, Jakobson e outros “[...] a abordagem funcionalista 

postula basicamente que a língua tem funções cognitivas e sociais que desempenham um 

papel central na determinação das estruturas e dos sistemas considerados pelos linguistas 

como a gramática de uma língua” (CASTILHO, 2001, p. 6).  Apresenta o autor a máxima de 

que o método funcionalista considera a gramática das línguas naturais como um conjunto de 

escolhas formuladas pelo falante. 

A partir do desenvolvimento da temática sobre a metáfora, surge também a alternativa 

de uma teoria que é a da metáfora gramatical: “[...] é um termo usado na linguística sistêmico-

funcional em referência ao uso de um recurso gramatical para exprimir uma função que não 

lhe é intrínseca” (SARDINHA, 2007a, p. 45). Aqui transparece para a metáfora a noção de 

uso congruente. 

Autores funcionalistas, a exemplo de Traugott, reconhecem que metáfora e metonímia, 

operações de conceptualização, não são avessas a fatores pragmáticos e conversacionais, 

devido a serem dimensões complementares da mudança semântica e da polissemia. A 

metáfora seria uma recategorização na rede categorial, perpassa o sentido da expressão e 

passa para o domínio do falante (Pragmática).  

Conforme assinalam Cunha e Nogueira (2008), a partir dos estudos de Heine, Claudi e 

Hünemeyer,  
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Ao apresentar o valor da metáfora, Vilela (1996) apoia-se em Lakoff e no fato de que  uma das tônicas da 

teoria da metáfora na gramática cognitiva  é a das chamadas  metáforas ontológicas: a necessidade que o 

homem tem de ‘entificar’ as coisas para assim as poder identificar, quantificar e referenciar. 
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[...] A metáfora, vista como processo constitutivo da linguagem, encontra-se quando 

nos referimos a uma categoria ‘’mais abstrata’ em termos duma categoria ‘menos 

abstrata’ ou concreta, na seguinte escala de abstratização crescente: PESSOA> 

OBJETO> ATIVIDADE> ESPAÇO> TEMPO> QUALIDADE (HEINE; CLAUDI; 

HÜNEMEYER apud CUNHA; NOGUEIRA, 2008, p. 77). 

 

Essa citação pode ser explicada através dos estudos de Svorou (1993), a partir de 

fontes lexicais específicas, a exemplo de Nome (N) e Verbo (V), que dão origem a formas 

gramaticais espaciais que retêm propriedades de suas fontes (exemplo: atrás de). Essa 

semelhança entre as línguas sugere a existência de princípios universais. De acordo com a 

autora, os eventos linguísticos são ancorados em três dimensões: lugar dos eventos (where), 

participantes (Who) e tempo em que ocorrem (when).  

Nessa perspectiva, as expressões espaciais têm diferentes graus de explicitação: mais 

baixo grau de especificação (exemplo: aqui = bastante específico); menos específico 

(exemplo: na parte da porta); quantidade de detalhes. Dessa forma, o grau de explicitação 

depende da intenção e da necessidade do falante. O detalhe de uma relação espacial é 

motivado pelo número de regiões espaciais relevantes em uma determinada situação. E o 

modo como se localiza um objeto em relação a outro envolve uma relação assimétrica entre o 

objeto que se quer localizar e o objeto com referência ao qual é localizado:  

 

 

Quadro 1- Localização de objetos 

Exemplo de objeto a ser localizado                     Exemplo: de objeto referencial 

Figura                                                      fundo 

Trajector                                            landmark 

Locans                                                locatum 

Relans                                                  relatum 

  

Os landmarks são estáticos e normalmente maiores, os trajectors são localizados em 

relação aos landmarks. Svorou (1993) também chama a atenção para o fato de que uma noção 

proximamente associada com o movimento é o tempo. Tempo e movimento são inseparáveis. 

A ordem espacial de entidades em movimento implica também uma ordem temporal. Em 

acréscimo a essa ideia, a autora informa que um domínio cognitivo, como o espaço, 

manifesta-se em diversos domínios semânticos, tais como, posição, direção e processo, entre 

outros, cada um dos quais é exemplificado por outros subdomínios. Quer com isso expor que 

um domínio semântico tem uma hierarquia estrutural e existe coerência entre cada 
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subdomínio e seus membros, como se fosse uma cadeia de efeitos, uma rede. É o que Givón 

(1986) denomina ‘incongruência’ ou ‘metáfora’, como sentido prototípico. 

Percebe-se que se apresentam nesse subitem informações, talvez um pouco tímidas, 

acerca da tradição funcionalista com seus “ramos” na Linguística Cognitiva. A intenção de 

incluir este subitem no presente trabalho, além de ter sido uma sugestão da banca na época do 

exame de qualificação, deve-se, do mesmo modo, ao fato de acreditar que não se consegue 

entender a língua sem levar em consideração o fato de ela ser projetada como ramificação de 

uso social e por entender que estudar uma língua é não afastá-la da sua função comunicativa, 

sobretudo, quando se arrisca a estudar unidades metafóricas enquanto representação de 

conhecimento experiencial e linguístico. Mas isso não significa dizer que se devem 

desconsiderar as outras ciências, ao contrário, deve-se compreender que entre o mundo da 

língua e o mundo do exterior existe o mundo da cognição, da experiência no mundo. Espera-

se, contudo, que a perspectiva que se assume nesse subitem seja complementada com ideias 

outras dos curiosos em torno dos estudos da linguagem funcional concomitante à cognição. 

 

5.4 A TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL
119

 (TMC) DE LAKOFF E JOHNSON
 
 

            

Na seção 4.3, tratou-se da herança funcionalista ramificada na Linguística Cognitiva. 

Na presente seção, tecem-se considerações sobre a Teoria da Metáfora Conceptual de Lakoff e 

Johnson, situando-a no contexto mais amplo da realidade heterogênea de cada uma das 

experiências, culturas e línguas humanas.  

Considerando esse enfoque experiencialista, a questão central desta seção diz respeito à 

tentativa de tornar a metáfora um objeto de investigação pertinente à Linguística, em geral, e à 

Semântica Cognitiva, em particular, o que, na atualidade, evidencia a articulação entre 

linguagem, cognição e cultura. Como asseguram Lima, Feltes e Macedo (2008): 

 

Tem-se constatado, no curso da evolução da Linguística Cognitiva, que as análises 

propostas pela TMC, restringem-se a um grupo de fenômenos em geral não 

problemáticos [...] (LIMA, FELTES; MACEDO, 2008, p. 160). 
 

As metáforas não são percebidas mais de forma isolada como um fenômeno exclusivo 

de língua, mas sim, como uma expressão de estruturas conceituais e de capacidades cognitivas.  
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Neste trabalho, utilizar-se-á o termo conceptual, e não ‘conceitual’, tomando como base o argumento de 

Sardinha (2007a).  
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No entanto, conforme salienta Schröder (2004), é preciso distinguir os termos Teoria 

Cognitiva da Metáfora, que inclui todas as abordagens pertencentes ao paradigma holístico da 

Linguística Cognitiva, e Teoria Conceptual da Metáfora, que se refere, especialmente, à teoria 

de Lakoff e Johnson.  Isso porque no cenário das primeiras três décadas do século passado 

surge um crescente interesse pela metáfora como fenômeno cognitivo influenciado pelo clima 

de vertentes distintas, tais como (1) a do neokantianismo, que culmina no ensaio Philosophie 

der symbolischen Formen, de Ernst Cassirer – 1923/1977 –, um dos mais importantes 

proponentes da teoria cognitiva da metáfora no campo da filosofia, (2) a da crítica da 

linguagem, representada pelas abordagens de Fritz Mauthner, e, mais tarde, de Ludwig 

Wittgenstein, (3) a da linguística alemã do século XIX pré-estruturalista, que se caracteriza 

pelo grande interesse em aspectos diacrônicos, buscando superar o positivismo linguístico, 

através de um idealismo linguístico influenciado por Humboldt e, finalmente, (4) a da 

Psicologia da Gestalt, particularmente de Christian von Ehrenfels, que exerce um papel 

importante na Escola de Würzburg.  

No âmbito dos estudos linguísticos, pode-se observar o desenvolvimento de duas linhas 

principais que antecipam as suposições básicas da teoria cognitiva da metáfora: a do 

neohumboldtiano Jost von Trier (1931/1973), que se torna fundador da investigação do campo 

semântico e, em seguida, a de Harald Weinrich (1976) que, recorrendo a Trier, estabelece a 

teoria da metáfora com base nos dois termos campo de imagem doador e campo de imagem 

recebedor, que podem ser facilmente ligados aos termos domínio-fonte e domínio-alvo de 

Lakoff e Johnson. Karl Bühler e Wilhelm Stählin se tornam praticamente precursores da teoria 

da mesclagem metafórica, por fundarem uma teoria interacionista, na qual os dois domínios a 

serem mesclados interagem de modo recíproco e não unidirecional. Deve-se ainda acrescentar 

que Lakoff (1993) aborda a teoria contemporânea da metáfora. 

  

5.4.1 A TMC segundo Lakoff e Johnson 

 

Tradicionalmente, admite-se ser a metáfora uma criação individual, uma repetição (ou 

aceitação) mais ou menos generalizada uma imagem afetiva que, finalmente, pelo uso, torna-se 

uma imagem morta
120

. Essa visão que atribui à metáfora o valor de tropo, emprego figurado, 

conforme foi tratada anteriormente, remonta à tradição retórica que situa a metáfora no seio da 
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Para Alves (2001), as metáforas vivas são aquelas em que se explora a analogia entre domínios conceptuais 

diferentes; e as mortas, em que o conceito novo está estabilizado e sua ativação já não implica a exploração 

desse processo de analogia. 
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palavra. Implica considerar a metáfora via razões estéticas ou simples lacunas no vocabulário. 

Com isso, reconhece-se que a metáfora é simplesmente uma questão de denominação, de troca 

de nomes.  

Por ser uma área privilegiada para as teorias do conhecimento, há, contudo, estudos que 

vinculam a metáfora à concepção do funcionamento dos processos cognitivos. No que tange 

aos estudos da cognição corporificada, estudar a função da metáfora no funcionamento dos 

processos cognitivos significa pensar a relação entre cognição e linguagem. É o que se pode 

considerar como ponto de vista experiencialista. 

 Nessa abordagem, a metáfora é compreendida como um intermediário entre 

pensamento e mundo. Como mediação do real, a metáfora passa a ser apreendida enquanto 

fenômeno cognitivo em termos relacionais (representacionais). Essa significação é postulada 

nos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), por exemplo. 

As metáforas além de serem conceptuais são convencionalizadas, mantêm o princípio 

de invariância e fazem o mapeamento no esquema genérico. O sistema das metáforas 

conceptuais convencionais é essencialmente inconsciente e automático. Baseia-se em 

correspondência entre dois domínios, e não em similaridades.  

Como bem nota Sardinha (2007), a respeito do título do livro Metaphors we live by 

(1980):  

 

[...] Esse título em inglês significa algo como ‘as metáforas que nos guiam’, pois se 

vive de acordo com as metáforas, que fazem parte da cultura do ser humano para 

que este interaja, faça parte da sociedade, seja entendido é preciso ‘live by’ com as 

metáforas colocadas à disposição pela cultura (SARDINHA, 2007a, p. 30). 

 

  Para Sardinha (2007a), “As metáforas são os instrumentos que possuímos para criar 

novo conhecimento ou para dar conta de algo novo na ciência ou no cotidiano” (SARDINHA, 

2007a, p.15). 

Mas, o que é a TMC?  Em termos bem sucintos, a TMC é um instrumento complexo de 

formação de conceitos. Devido à importância atribuída a tal processo cognitivo, os estudos 

sobre a metáfora têm propiciado hipóteses de mapeamentos entre domínios conceptuais, Tais 

mapeamentos são assimétricos e parciais. Em linha com Vereza (2010)
121

, quer dizer que, na 

TMC, a metáfora é considerada objeto de estudo da cognição e mapeamento humanos, de 

deslocamento ou instância semântica e de motivação ou explicação para expressões 

metafóricas. 
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GT: Linguística e Cognição, ANPOLL (2010). 
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Essa natureza da metáfora é explicada por Lakoff e Johnson (2002 [1980]) como 

correspondência, mapeamento entre A é B, domínio-alvo e domínio-fonte
122

.  

Conforme assinala Pinker (2008), “[...] A metáfora permite que a mente use algumas 

ideias básicas - substância, localização, força, objetivo - para entender domínios mais 

abstratos” (PINKER, 2008, p. 280). Nesse particular, a metáfora conceptual é adquirida por 

uma espécie de condicionamento associativo. Aprende-se que METAS SÃO DESTINOS 

porque todos caminham na direção do que querem, e que o TEMPO É UM OBJETO EM 

MOVIMENTO porque as coisas que se aproximam das pessoas ficam cada vez mais próximas 

conforme o tempo passa. De acordo com Pinker (2008): 

 

[...] Lakoff [...] acredita que existe um mundo físico, metafórico, e acredita que a 

natureza humana, incutida em nossos corpos e que interage com o mundo, oferece 

experiências universais que sustentam muitas das metáforas de modo comum para 

toda a humanidade. Mas, ele também acredita que muitas das metáforas que 

sustentam nosso raciocínio são específicas a uma cultura (PINKER, 2008, p. 284). 

 

 

Pinker (2008) confirma que aprender e usar uma metáfora exige que as ideias sejam 

manipuladas em uma camada mais profunda de pensamento. Desse modo, os conceitos por 

sob uma metáfora conceptual são símbolos abstratos como X, Y ou Z, em que existem 

ferramentas de inferência e/ou analogia que podem ser deslocadas do universo físico para o 

não físico. De acordo com ele, é por isso que Lakoff e Johnson (2002 [1980]) insistem que as 

metáforas conceptuais são auxiliares do raciocínio, são as metáforas “pelas quais se vive”, ou 

“pensamos com a metáfora”. Trata-se da ideia de que a metáfora afirma uma identidade em 

vez de fazer uma comparação.  

Para Lakoff e Johnson (2002 [1980]), o conhecimento científico, assim como todo o 

conhecimento humano, é limitado por metáforas porque elas são produtos naturais do modo 

como funciona a mente.  No dizer de Pinker (2008), “[...] as metáforas são poderosas porque 

são como as analogias, que se aproveitam da estrutura relacional de um conceito complexo 

[...] a metáfora é, sim, a chave para explicar a relação entre pensamento e língua” (PINKER, 

2008, p. 308; 317). Esse autor investiga a relação existente entre Linguística, Psicologia e 

Filosofia e discute sobre a aquisição das palavras como algo já estruturado na mente.  
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Os termos “tópico” e “veículo” criados por Black e Perrine, conforme Diniz (2008), através das observações 

retiradas dos trabalhos de Cameron,  são utilizados mais ou menos convencionalmente por vários 

pesquisadores como termos alternativos para ‘Fonte’ e ‘Alvo’. De igual modo, Zanotto (2007), retomando as 

ideias de Ricoeur ( 1977), chama a atenção para o fato de que ‘tópico’ e ‘veículo’ são termos propostos por 

Richards para designar os dois domínios envolvidos na metáfora. De acordo com ela, apesar de Lakoff ter 

proposto as denominações ‘domínio-fonte’ e ‘domínio-alvo’ (que correspondem a veículo e tópico), há muitos 

autores que desenvolvem pesquisa no quadro teórico da metáfora conceptual e, mesmo assim, adotam a 

terminologia de Richards, a exemplo de Cameron. 
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 Apesar de Pinker (2008) registrar algumas críticas à teoria de Lakoff e Jonhson (2002 

[1980]), o autor reconhece a importância do princípio lakoffiano para explicar a mente humana. 

Para ele: 

 

[...] uma característica da mente que encontraremos várias vezes nestas páginas é 

que mesmo nossos conceitos mais abstratos são compreendidos em termos de 

cenários concretos. Isso se aplica com força total, ao tema que é objeto do próprio 

livro (PINKER, 2008, p. 15-16). 

 

 Enquanto em Pinker (2008), a metáfora é uma analogia em que são comparados 

elementos entre coisas distintas, a ponto de revelar-se biologicamente,  as pessoas não 

poderiam analisar as metáforas se não dominassem um meio de pensamento subjacente mais 

abstrato do que as próprias metáforas, em Lakoff (2008), os modelos metafóricos existem no 

sistema conceptual independentemente da expressão.   

Nas palavras de Lakoff (2008)  “[…] Conceptual metaphors are meaningful […].They 

are grounded, first, by source domain embodiment, and second by the embodiment of the 

source and target domains […] 
123

” (LAKOFF, 2008, p. 36). 

Esse aspecto sobre as relações entre Fonte e Alvo é caracterizado, conforme 

esclarece Diniz (2008)
 124

, do seguinte modo:  

 

Domínios-fonte mais comuns - entidades básicas, tais como recipientes, substâncias 

e objetos; o corpo humano; saúde e doença, animais; plantas; construções; máquinas 

e ferramentas; [...] Domínios-alvo mais comuns - emoções; desejo: moralidade; 

pensamento; política; economia; relações humanas; tempo [...] (DINIZ, 2008,  p. 

36). 

 

Vereza (2011) afirma existir uma aposição de um conceito já incorporado e 

linguisticamente determinado a outra experiência a ser mapeada pelo pensamento e pela 

linguagem. Daí a autora assinalar que a cultura
125

 ou as experiências são que determinarão 
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“Metáforas conceptuais são significativas [...]. Elas se baseiam, em primeiro lugar, pela incorporação de 

domínio fonte, e em segundo lugar pela incorporação dos domínios fonte e alvo [...]” (Tradução da autora 

deste trabalho). 
124

Informação também encontrada nos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), e Kövecses (2002).  
125

Faz-se necessário salientar aqui o conceito de cultura elaborado por importantes antropólogos: Lévi-Strauss 

(1976), e Laraia (2007), além da ideia de cultura apresentada por Eagleton (2011). Para o primeiro, cultura é 

definida como um sistema simbólico, uma criação acumulativa da mente humana. Lévi-Strauss preocupa-se 

em descobrir na estruturação dos domínios culturais- mito, arte, parentesco e linguagem- os princípios da 

mente que geram essas elaborações culturais. E Laraia define cultura a partir do esquema elaborado pelo 

antropólogo Roger Keessing, que classifica as tentativas modernas de obter uma precisão conceitual. E umas 

dessas tentativas modernas adaptam-se ao trabalho que aqui se realiza, àquela que faz referência às teorias 

idealistas de cultura, particularmente a primeira das três abordagens apresentadas pelo autor. De acordo com 

Laraia (2007, p.60-1) “[...] A primeira delas é a dos que consideram cultura como sistema cognitivo [...] Esta 

abordagem antropológica tem se destinado pelo estudo dos sistemas de classificação de folk, isto é, a análise 

dos modelos construídos pelos membros da comunidade a respeito de seu próprio universo”. Nesse sentido, a 
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quais as metáforas a serem usadas, pois as pessoas de distintas culturas podem gerar diferenças 

entre as metáforas conceptuais. As experiências explicam como os conceitos
126

 são formados. 

Ao investigar as metáforas subjacentes conceptuais às experiências linguísticas ou 

expressões metafóricas, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) dão um tratamento mais claro à 

metáfora do canal, que é complexa por natureza, como manifestação linguística de metáfora 

conceptual, a exemplos de: A MENTE É UM RECIPIENTE (exemplos: “Os grandes 

acontecimentos do mundo têm lugar no cérebro”; “Desenvolve-se a ideia primeiro na mente”) / 

IDEIAS (OU SENTIDOS) SÃO OBJETOS (exemplos: “[…] mas as melhores ideias me vêm 

em movimento”; “Veio-me então uma ideia original”; / COMUNICAR É ENVIAR OU 

TRANSFERIR A POSSE (exemplos: “Transpor a expressão natural de uma ideia para outra 

tonalidade”; “As professoras passaram a ideia de se fazer um boletim mensal”)
127

. 

 Na perspectiva de Lima, Feltes e Macedo (2008): 

 

De acordo com essa metáfora [a do canal], aquele que fala ou escreve tira as ideias 

de sua mente, coloca-as em palavras e as emana por um canal (acústico ou visual) 

para os que ouvem ou leem, que, então ‘extrai’ os sentidos - objetos das palavras 

recipientes (LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p. 133).  

 

Tais pesquisadoras, além de pontuarem a materialidade constitutiva dos processos 

cognitivos, revelam que a metáfora do canal é uma forma automatizada de se pensar e de 

interação.  

Essa concepção contribui para perceber que a metáfora do canal demonstra que (1) a 

linguagem funciona como um canal, transferindo pensamentos corporeamente de uma 

pessoa para a outra; (2) na fala e na escrita, as pessoas inserem seus pensamentos e 

                                                                                                                                                         
cultura fica situada epistemologicamente no mesmo domínio da linguagem, como um evento observável.  Daí 

o porquê de a antropologia cognitiva ter se apropriado dos métodos linguísticos. Para Laraia (2007), uma das 

tarefas da antropologia moderna tem sido a reconstrução do conceito de cultura fragmentado por numerosas 

reformulações. E os sistemas de classificação de folk referem-se àqueles modelos que são desenvolvidos pelos 

próprios membros da comunidade. Eagleton propõe a superação das definições antropológica e estética do 

conceito de cultura, cujo significado passa a ser entendido como uma rejeição tanto do naturalismo, quanto do 

idealismo. O autor ressalta também a função da cultura que é a de extrair da diversidade a identidade unitária 

que permite o estabelecimento do Estado moderno, chamando a atenção para o fato de que não é o conteúdo da 

alta cultura o que está em jogo, mas os significados de seu uso. Resumidamente, é o complexo de valores, 

costumes, crenças e práticas que constituem o modo de vida de um grupo específico. Cultura é “aquele todo 

complexo” (EAGLETON , 2011). 
126

É válido assinalar a noção de conceito, tal qual propõe Delbecque (2006, p. 33), a saber, “[...] como a ideia 

que temos de qualquer coisa, da sua forma de existir no mundo”. Para Delbecque (2006, p. 35; 44-45), “[...] 

um conceito pode estar relacionado quer com uma entidade individual, quer com toda uma série de entidades. 

Qualquer conceito que projeta assim a realidade de acordo com a nossa experiência [...] constitui uma 

categoria conceptual. Esta agrupa um conjunto de entidades e o representa. Os conceitos que estruturam a 

nossa forma de pensar são categorias conceptuais que agrupam fenômenos em conjuntos. As nossas categorias 

conceptuais fixam-se em parte nas categorias. 
127

Exemplos retirados pela autora deste trabalho, a partir da Revista Língua Portuguesa, ano I, nº. 8, 2006, p. 9; 

15; 26; 45. 
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sentimentos nas palavras; (3) as palavras realizam a transferência ao conter pensamentos e 

sentimentos e os conduzem a outras pessoas; (4) ao ouvir e ler, as pessoas extraem das 

palavras os pensamentos e os sentimentos novamente (DINIZ, 2008). A organização do 

enunciado em quatro categorias demonstra como é conceptualizar metaforicamente a 

comunicação, partindo do pressuposto de que uma sociedade com melhores comunicadores 

poderia ter menos conflitos. 

Como bem observado por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), que já discutiam, com base 

nos estudos de Reddy, a metáfora do conduto –  transferência de informação – a metáfora do 

canal não é simplesmente uma forma de falar sobre a comunicação, mas uma forma de pensar 

e agir na vivência cotidiana a partir de um conceito metafórico, podendo ser atualizadas várias 

expressões linguísticas metafóricas.  

As ideias ou significados são objetos, as expressões linguísticas são invólucros/ 

recipientes e comunicar é levar algo.  O processo metafórico passa a ser entendido como 

funcional na comunicação, como um processo através do qual a experiência é elaborada 

cognitivamente. A perspectiva cognitiva concentra-se em experiências mentais para descrever 

a natureza das percepções, pensamentos e sentimentos.  

Nessa linha de pensamento, a TMC contrasta com a ideia de que os conceitos existem 

independentes da natureza corpórea de seres pensantes e da experiência. É uma hipótese que 

remonta à teoria dos sistemas imagéticos.  

Para Grady (1997), a metáfora conceptual deve ser entendida como uma matriz, um 

esquema ou padrão conceptual, sob a seguinte forma proposicional X é Y, em que X é 

elemento constitutivo do domínio-alvo e Y é elemento constitutivo do domínio-fonte. Para o 

autor, outro pilar da teoria tem como base o princípio de que as metáforas estruturam, em 

grande parte, o pensamento e o raciocínio. Essas atividades cognitivas possibilitam a 

organização do conhecimento em domínios mais ou menos abstratos, onde os conceitos são 

acomodados. Os conceitos emergem, pois, do mapeamento ou correlações que se estabelecem 

entre domínios, originando, assim, uma matriz, um padrão conceptual que, ao seu turno, é 

gerado por bases físicas e pela experiência. As correlações experienciais são várias: por 

exemplo, associa-se mais (+) altura a ‘positivo, grande, poder’; menos (-) altura a ‘negativo, 

pequeno’; frente a ‘positivo, conhecido, visível’; trás a ‘invisível, inacessível’.  

O realismo corpóreo (embodied realism) considera que a compreensão do mundo é 

modelada e limitada em grande parte pelas faculdades perceptuais, pela conformidade 

anatômica de que os seres são dotados, por padrões de atividades neurológicas dos cérebros, 

bem como por experiências e ações situadas e definidas no mundo. Daí que o pensamento, 
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como argumentam Lakoff e Johnson (2002 [1980]), seja, em grande parte, inconsciente, 

significando isso que não se tem acesso direto aos mecanismos envolvidos na produção e na 

construção do sentido. A consciência ultrapassa o universo fenomenológico da percepção e da 

razão, também corporificada (embodied) e perde sua natureza puramente metafísica.  

Os estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) fornecem evidências de que o 

significado mais abstrato tem suas bases derivacionais em um significado sócio-físico, 

portanto, mais concreto. Assim, a percepção dos sentidos, a experiência de vida, todo o 

conhecimento prévio de mundo são fatores determinantes neste momento. Equivale ao fato de 

o sistema linguístico ser ideologicamente estruturado e de se conceber o mundo com base em 

experiências corpóreas.  

Fiéis a esse pensamento, esses investigadores partilham a ideia de que falar 

metaforicamente significa qualquer entendimento de um assunto com ajuda de expressões de 

outra área. Em conformidade com isso, perceber uma experiência de modo significativo quer 

dizer estabelecer correspondências entre uma área de experiência deduzida conceitualmente e 

outra ainda não estruturada. Destarte, a experiência
128

 torna-se coerente. Em regra geral, a 

maioria dos conceitos metafóricos criados baseia-se em experiências físicas conhecidas.  

Pode-se entender que os estudos de Lakoff e Johnson ((2002 [1980]; 2003; 2008) 

sobre a metáfora indicam particular interesse pela relação entre a cognição, as capacidades 

cognitivas e as construções categoriais e conceptuais, temas recorrentes na Linguística 

Cognitiva. 

Trata-se de, conforme Sonia Maria C. da Silva (2009), identificar uma metáfora, 

recorrendo a outra que esteja sendo utilizada por um falante, ativada em sua mente, pois o 

conceito metafórico a que se refere traz o significado que se quer expressar para identificar 

aquela metáfora que está por trás, introduzindo e/ou mantendo conceitos socioculturais. Esta 

metáfora é ativada em uma situação comunicativa como estratégia de se fazer o (inter)locutor 

pensar e agir de modo que tal metáfora influencie a vida do falante, por fazer parte do 

cotidiano, por ser uma forma de conceptualizar o mundo através da linguagem ordinária. É 

como X ser Y, de acordo com a autora, em que o conteúdo e o sentido de Y já estão na cultura, 

de modo que Y tem o papel de dar sentido à experiência que X mostra. Parafraseando Sonia   
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Em relação à experiência, Gomes (2008) assegura que “[...] a função fundamental da experiência tem no seu 

componente corporal o elemento de ligação mais direta com a significatividade das expressões linguísticas. 

Daí o significado ser caracterizado em termos de corporalidade pelo realismo experimental. As estruturas 

conceptuais são significativas porque são corporalizadas, nascem das experiências de cada ser humano” 

(GOMES, 2006, p. 90-91).  
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Cândido da Silva (2009), é o “já-lá”, uma vez que Y está lá, e X, ao ser introduzido, em termo 

desse Y, será melhor compreendido.  

Neste particular, como lembram Lakoff e Johnson (2002 [1980]), algumas das ações 

são baseadas em conceitos metafóricos e possuem significados cognitivos que são centrais 

para o estudo das línguas naturais e fazem parte da experiência cotidiana e do fluxo da 

imaginação simbólica.  

Na teoria lakoffiana está, portanto, incluída a união entre razão e imaginação, 

envolvendo várias dimensões/categorias
129

 da experiência: sensoriais, estéticas, culturais. É 

uma interação de como é possível dar novo sentido à experiência e criar novas realidades. Os 

conceitos para esta teoria correspondem às propriedades interacionais, podem ser metafóricos 

por natureza e podem ser diferentes de cultura para cultura.  

No experiencialismo
130

 lakoffiano, o valor cognitivo que se atribui à metáfora, 

primordialmente, uma questão de cognição e, secundariamente, uma questão de linguagem. A 

metáfora ou conceito metafórico é uma rede conceptual, envolve expressões linguísticas
131

 e 

experienciais.  

Tem-se aí o conceito de metáfora: “[...] compreender e experienciar uma coisa em 

termos de outra” (LAKOFF, JOHNSON, (2002 [1980]), p. 19). O que se experiencia não são 

simples formas de dizer, mas formas de pensar e agir sobre o mundo.  
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O termo categoria é utilizado no sentido de prover significação aos símbolos e não destituí-los de sentido 

como propõe a Semântica Formal, não sendo eles inerentes, mas passíveis de interpretações interacionistas 

(cultural, uso, contexto, pensamento, ação). Nesse sentido, há duas correntes na abordagem das categorias 

semânticas: a que advoga pela existência de categorias semânticas universais prefixadas e anteriores à 

experiência cultural, e a que propõe categorias decorrentes da experiência cultural de uma dada comunidade, 

sistematizada na respectiva língua. Esta última é conhecida com o nome de Sapir-Whorf, que defende que o 

sistema linguístico acabará moldando a percepção e a cognição do indivíduo. Os campos semânticos que mais 

se têm prestado para testar a validade são o de espectro das cores e o da relação familiar. De acordo com 

Geeraerts (2007), as propriedades fundamentais da categorização revelam-se, dentre outras, as salientes: não 

igualdade (diferentes graus de saliência); não discrição (flexibilidade adapta-se a vários contextos). Para ele, a 

categorização possui duas dimensões: uma semasiológica, que diz respeito à definição e à estrutura interna das 

categorias, concretamente as condições pelas quais X é membro de categoria Z. E a onomasiológica, que se 

refere a um estudo de como as expressões linguísticas podem corresponder diretamente ao mundo com a 

intervenção da compreensão humana. Em Laraia (2007), o termo categoria passa a ser explicado com base na 

ideia de que as sociedades humanas dispõem de um sistema de classificação para o mundo natural, mas é 

importante reafirmar que esses sistemas divergem entre si porque a natureza não tem meios de determinar ao 

homem um só tipo taxionômico. É uma definição que implica toda uma série de juízos e raciocínios. Constata-

se que entender a lógica de um sistema cultural depende da compreensão das categorias constituídas pelo 

mesmo. 
130

Sonia Maria C. da Silva (2009) considera que o experiencialismo envolve a totalidade de experiências 

humanas, experiências físicas e não-físicas, como: a natureza dos nossos corpos; capacidades geneticamente 

herdadas, formas de operar o mundo pelo viés físico e forma de organização social. Nessa perspectiva, o 

experiencialismo trata de formas de operar o mundo, de experiências sensório-motoras para conceptualizar 

significativamente as coisas do/no mundo. 
131

Para o sintagma “expressões linguísticas”, Lakoff e Johnson tomam como referência as expressões 

individuais, (2002 [1980]).  
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A questão de que se trata aqui é a de que a TMC parte da premissa de que a base 

experiencial é formadora do sistema conceptual humano. Isto equivale a dizer, conforme 

assinala Vereza (2010), não ser estranho que a metáfora conceptual esteja estritamente ligada 

a um conjunto de valores de uma determinada comunidade, que a metáfora é um produto da 

cultura, da ideologia e da história características da experiência em um determinado grupo 

social.  

A metáfora, um dos modelos cognitivos idealizados
132

 e proposto por Lakoff e 

Johnson (2002 [1980]), pode ser, então, considerada como uma projeção de uma coisa em 

outra, sem que necessariamente a outra coisa seja substituída ou chegue a se desfazer. As 

metáforas não são apriorísticas, antes, elas dependem da experiência. Os dois domínios, que 

são distintos, se acham simultaneamente presentes, em alguns momentos um é mais 

iluminado e o outro se obscurece e vice-versa. Ora são mais emergentes, de fácil 

identificação, ora são mais implícitos, não há relação direta, ora se apresentam de maneira 

mais imediata à percepção, ora é preciso compreendê-los, a partir de uma maior abstração. 

Mas não formam uma imagem única, são estruturados normalmente a partir de um conceito 

mais concreto para um mais abstrato. Há uma sobreposição, no sentido de não se saber 

quando termina um e começa outro.  

Como resultado, nos últimos tempos, a metáfora passa a ser interpretada como sistema 

próprio de pensamento, categorização e ação humanos. Contrasta com a ideia de alguns dos 

termos que outrora eram utilizados para caracterizá-la, como: comparação, analogia, 

similaridade, entre outros. Tais termos são diferentes dos utilizados pelos cognitivistas que 

recorrem ao uso de predicadores, tais como: metáfora conceptual, correspondência, interação, 

mapeamento, paralelismo, representação, reflexo, referência, projeção
133

, inferência, e 

também conceitos que emergem significações, tais como: metáforas novas, metáforas velhas, 

metáfora de uso, metáfora como processo, metáfora cristalizada, metáfora in praesentia, 
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Para Teixeira (2014), os modelos cognitivos idealizados são os conceitos organizados em protótipos. 
133

O termo projeção significa, em latim tardio, ‘pro-jectare, ato ou efeito de lançar’ (CUNHA, 1986), 

transferindo algo para outro lugar. Nas projeções entre domínios, transferem-se informações entre entidades do 

mesmo ou de outro domínio, expandindo a significação básica de um item para outro, assumindo novos 

significados. Assim, quando o pescador fala, por exemplo, em indisposição da maré transfere-se do MCI 

saúde o conhecimento sobre indisposições – ainda não uma doença, mas um mal estar, aviso de mau 

funcionamento do corpo, expressão metafórica das correspondências efetuadas na mente. Com as informações 

que são transferidas entre os domínios, são construídos novos significados com relações que se processam no 

contexto. Há a correspondência de significados entre itens que têm componentes semelhantes nos MCIs 

correlacionados. As correspondências efetuadas podem explicar, por exemplo, processos figurativos como as 

metáforas. Quando acontecem com deslocamentos entre significações de itens que pertencem ao mesmo 

domínio, aplicam-se às metonímias. 
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metáfora in absentia
134

. De acordo com Zanotto (2007), esse comportamento reafirma o 

redirecionamento para o estudo acerca da metáfora, preocupando-se em demonstrar a 

interrelação entre linguagem, cognição e mundo com base na experiência corpórea. 

Essa é a ideia que permite Zanotto (2007) realizar  uma investigação empírica com o 

objetivo de mapear os tipos de indeterminação da metáfora em uso, descrevendo sua 

especificidade. Para ela, pode haver metáfora polissêmica, ou ambígua, ou vaga: 

 

[...] a metáfora não é um tipo a mais de indeterminação ao lado da polissemia, da 

vagueza e da ambiguidade, mas apresenta esses tipos assim como a linguagem literal 

[...] no caso da metáfora, essa indeterminação não se especifica ou não se resolve no 

contexto, nem com o conhecimento da intenção do autor [...] exatamente isso que 

torna a metáfora algo especial [...] Por isso acredito que pesquisar empiricamente 

como leitores reais interpretam a metáfora poderá contribuir para a elucidação desse 

fenômeno complexo que é o seu sentido indeterminado (ZANOTTO, 2007, p. 98; 

101). 

 

Essa ‘indeterminação’ representa os múltiplos sentidos e é inerente à natureza 

metafórica. 

Para entender essa tarefa, Vilela (1996) afirma que os cognitivistas, através de vários 

autores e precursores, revalorizaram o papel da metáfora, quer em si mesma, quer em relação 

à metonímia e sinédoque, quer como criações novas, ou como enriquecimento dos processos 

de configuração da realidade circundante: a existente e a emergente. De acordo com ele:  

 

[...] a semântica dos ‘frames’, de Fillmore, as noções de ‘script’, de Roger Schank, 

de ‘linguistic gestalts’, e ‘experiential gestalts’, de George Lakoff e Mark Johnson, 

da ‘ semelhança de famílias’, de Ludwing Wittgenstein, do ‘protótipo’ e 

‘estereótipo’ de Eleanor Rosch e Putnam [...] deram à metáfora um papel ainda mais 

relevante do que aquele que até então lhe tinha sido dado (VILELA, 1996, p. 325). 

 

 

A TMC permite entender mais sobre esses elementos conceptuais. Explica como os 

conhecimentos que um indivíduo possui estão estruturados na mente e como eles são 

acionados para resolver problemas. Nesse prisma, a metáfora deixa de ver uma coisa como 

parecida com outra coisa e vê-la transformada na outra, mas sem necessariamente ser a outra 

coisa. É o que Lakoff e Johnson (2002 [1980]) consideram como a relação entre razão e 

imaginação. A primeira envolve a categorização
135

, a implicação e a inferência. A segunda 
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Para Vilela (1996, p.317), “[...] a metáfora in praesentia é aquela em que ‘teor’ e ‘veículo’ estão ambos 

presentes no enunciado (em que o ‘teor’ é a metáfora e o ‘veículo’ é o termo comparado). A metáfora in 

absentia é aquela em que o veículo está presente e o teor está ausente”.  
135

Conforme Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a categorização reflete a cognição humana. As pessoas não 

manipulam símbolos formais desprovidos de sentido, mas usam tais símbolos porque eles foram construídos 

pela capacidade humana de categorização. E a metáfora é uma das facetas dessa capacidade humana de 

produzir sentido através da categorização. Para tais autores, a categorização é consequência das 

especificidades corpóreas, sendo que a espécie de categorização que se realiza resulta das interações e ações 
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implica ver um tipo de coisa em termos de outro tipo de coisa. Daí se pensar a metáfora como 

racionalidade imaginativa: “[...] as metáforas como expressões linguísticas são possíveis 

precisamente por existirem metáforas no sistema conceptual de cada um de nós [...] metáfora 

significa conceito metafórico” (LAKOFF, JOHNSON, (2002 [1980]), p. 48).   

Uma importante consequência acarretada por essa mudança de perspectiva é o estudo 

sobre as categorias do pensamento classificadas como Modelos Cognitivos Idealizados 

(MCIs). Esses modelos representam conhecimento do mundo real ou geral e são fontes de 

efeito de prototipicidade que refletem diretamente a natureza da categorização humana. Para 

Feltes (2007), os modelos cognitivos são tomados por uma espécie de construtos condensados 

e articulam as diversas experiências humanas, tornando-as intrinsecamente inteligíveis, dentro 

de uma racionalidade socialmente vivenciada. Como idealizados, não necessariamente 

identificam situações reais, mas são potencialmente aptos para gerar significações enraizadas 

na capacidade cognitiva humana de categorizar.  

A estrutura dos Modelos Cognitivos Idealizados é complexa, tal qual a centralidade da 

metáfora, conforme se evidencia nos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]; 1999; 2008).  

Com base em Lakoff e Johnson (2002 [1980]), os MCIs contribuem para o falante 

construir teorias populares sobre o mundo, baseado em suas experiências e suas culturas. 

Possuem como traço cognitivo básico o entendimento de um domínio de experiência em 

termos de outro e um mapeamento
136

, no sentido de um conjunto de correspondências entre o 

domínio-fonte e um domínio-alvo (espaço mental novo).  

Em Fillmore (1975), os MCIs são conhecidos como ‘teorias das estruturas’, uma vez 

que não são teorias científicas ou definições lógicas, mas um ponto de vista cultural. 

Combinam-se, então, o conhecimento semântico e o enciclopédico. Fillmore observa, por 

exemplo, que o significado
137

 espacial é geralmente o mais central ou prototípico, e o 

significado temporal é mais metafórico.  

Segundo Castilho (2001), Fillmore formula a teoria do emolduramento (frame 

semantics, isto é, a moldura dos casos em que se retrata, evoca, indexa determinada cena).  

                                                                                                                                                         

que são desempenhadas no mundo. Categorizar – criar classes –  é ter como base as semelhanças e 

peculiaridades de substâncias concretas, e atribuir significado àquilo que se considera existente apenas no 

domínio das ideias, sem qualquer base material. 
136

De acordo com Sonia Maria C. da Silva (2009), para um domínio-alvo podem ser utilizados vários domínios-

fonte e um mesmo domínio-fonte pode servir a vários domínios-alvo, devido a um grande número de aspectos 

diferentes em relação às nossas definições, atribuindo conceitos de vários campos semânticos aos termos que 

compõem a metáfora. E o domínio-alvo permanece o mesmo. Em relação ao domínio-fonte, pode ocorrer 

variação de vocábulos. 
137

Segundo Fillmore (1975), os significados são relativizados à memória social. 
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Os MCIs estruturam os espaços mentais “[...] os MCIs dão forma e conteúdo à 

realidade a partir de formas de estruturas: as diretamente significativas e as indiretamente 

significativas” (GOMES, 2006, p. 87). O autor conceitua as primeiras estruturas como 

conceitos básicos (estruturas pré-conceptuais a partir das quais outras categorias da mente são 

estruturadas) e esquemas de imagens sinestésicas originados na experiência física e social das 

pessoas em uma dada cultura; as estruturas indiretamente significativas dizem respeito às 

estruturas diretamente significativas mais as projeções metafóricas e metonímicas e permitem 

a conceptualização de domínios abstratos da realidade. 

Os MCIs da teoria de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) baseiam-se em: a) modelos 

cognitivos de esquema de imagens
138

 (cujas características são de natureza corpóreo-

sinestésica; imposição de uma estrutura à experiência de espaço; projetos para domínios 

conceptuais abstratos através de metáforas e metonímias, estruturação de modelos cognitivos 

complexos); b) modelos cognitivos proposicionais
139

 (contêm entidades com propriedades e 

relações que se estabelecem entre os modelos. São de cinco espécies: proposição simples; 

cenário ou script; feixe de traços, taxionomia, categoria radial); c) modelos cognitivos 

metafóricos e modelos cognitivos simbólicos.  

Tal qual Lakoff e Johnson (2002 [1980]), Gomes (2006) defende a ideia de que os 

modelos cognitivos são fenômenos mentais e propiciam aprendizado de conceitos, e não um 

artifício vazio. Essa razão abstrata, fruto da capacidade de conceptualização, proporciona a 

formação de estruturas simbólicas, a projeção metafórica (estruturas conceptuais de domínio 

físico para o abstrato) e formação de MCIs. 
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Talvez essa noção de pensamento tenha a ver com a do psicólogo Vygotsky para quem o pensamento 

compreende ação internalizada. Desse modo, as ações que são usadas ou que os falantes conhecem estão 

disponíveis na cognição por meio da abstração e da internalização da experiência real (SARDINHA, 2007b). 

Ou em termos de Morato, mais especificamente, Vygotsky tem uma contribuição essencial para os estudos da 

cognição humana, e é responsável pela manutenção da linguagem e do pensamento (ou discurso e cognição) 

em um quadro relacional. (MORATO, 2002). 
139

Conforme Gomes (2006), os conceitos de imagem são: container, parte-todo, ligação, centro-periferia, 

origem-percurso-meta, por cima-por baixo. Tais estruturas são consideradas modelos cognitivos porque 

organizam e estruturam a experiência humana. E os modelos cognitivos proposicionais têm uma ontologia que 

é o conjunto dos elementos usados nos MCIs (Modelos Cognitivos Idealizados) que, conforme Lakoff (1987a), 

estruturam um espaço mental, são espécies de esquemas teóricos simplificados, por meio dos quais se 

organizam e criam conhecimentos, estruturando espaços mentais. São estruturas simbólicas relativamente 

complexas, organizadas, sobretudo, seguindo a lógica de esquemas de imagens. São ditos idealizados porque, 

necessariamente, correspondem ao mundo objetivo, podendo, inclusive, ser inconscientes entre si, a exemplo 

dos conceitos de nível básico (entidades, ações, estados, propriedades) e da experiência física (orientação 

corporal no espaço, noção de movimento); em experiência não física/abstrata (metáfora, metonímia, emoções, 

instituições sociais, sistemas linguísticos). Nos estudos mais recentes, Lakoff (2008) revela que os espaços 

mentais, a partir de uma perspectiva da TLN (Teoria da Linguagem Neural), são simulações mentais e servem 

para caracterizar a compreensão de uma situação real ou imaginada. O espaço inteiro é regido por uma Gestalt, 

o que torna o espaço mental uma entidade que, quando ativada, ativa todos os elementos do espaço mental. 
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Como aponta Sônia Maria C. da Silva (2009), Lakoff apresenta os MCIs através dos 

seguintes eixos: “[...] a) combinação da relação dicotômica de elementos conceptuais e 

elementos linguísticos; b) gramática cognitiva, de base teórica em Langacker (1987); e c) 

relação dicotômica: forma /significado” (SILVA, S., 2009, p. 68).   

É um modelo baseado no uso, do uso para as estruturas. Para alguns autores, é um 

modelo “recontextualizador”, no sentido de relação entre mente e mundo, social e particular.  

Nesta mesma linha, deve-se lembrar da obra Womem, fire and dangerous things, por 

exemplo. Nesse trabalho, Lakoff (1987a) explica os aspectos epistemológicos da significação 

nas línguas naturais e apresenta um estudo sobre a metáfora e o sentido, com fundamentos na 

teoria da significação dos modelos cognitivos:  

 

[...] the senses of a word are related to one another more or less closely by various 

means, one of which is conceptual metaphor. As Lakoff and Johnson (1980) observe  

a metaphor can be viewed as  an experientially based mapping from an  ICM in one 

domain to an  ICM in another domain. This mapping defines a relationship between 

the idealized cognitive models of the two domains. It is very common for a word 

that designates an element of the source domain’s ICM to designate the 

corresponding element in the ICM of the target domain. The metaphorical mapping 

that relates the ICMs defines the relationship between the senses of the word
140

 

(LAKOFF, 1987a, p. 417). 

  

A esse respeito, Pelosi (2010) compreende que as propriedades da semelhança de 

família podem ser mais bem interpretadas se se pensar em mapeamento, assimetria (natureza 

direcional de uma metáfora, transferência de propriedades) e abstração (organiza novos 

conceitos e experiências).  

Levando em conta tal influência, a percepção
141

 atua como elaboração cognitiva cujo 

ponto de partida são os dados dos sentidos.  

Tomado em conjunto, o interesse principal de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) tem a ver 

com a perspectiva que se sustenta sobre a compreensão da cultura enquanto fundamentalmente 

uma realidade do pensamento em que se tem uma materialidade cognitiva, heterogênea e 

dinâmica. O que se discute aqui é que não existe cultura sem língua, e menos ainda língua sem 
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“[...] os sentidos de uma palavra são relacionados um ao outro mais ou menos de perto por vários meios, um 

dos quais é a metáfora conceptual. Como Lakoff e Johnson (1980) observam que uma metáfora pode ser vista 

como um mapeamento baseado experimentalmente a partir de um MCI em um domínio para um MCI em 

outro domínio. Este mapeamento define uma relação entre os modelos cognitivos idealizados dos dois 

domínios. É muito comum para uma palavra que designa um elemento de MCI do domínio-fonte, para 

designar o elemento correspondente no MCI do domínio-alvo. O mapeamento metafórico que relaciona o MCI 

define a relação entre os sentidos da palavra.” (Tradução da autora deste trabalho). 
141

Conforme Tripicchio (2004), abaixo do nível da percepção consciente, deve haver estruturas que sejam mais 

abstratas e mais gerais que o conteúdo da consciência, isto é, esquemas de pensamento ainda não articulados 

ou estrutura de memória semântica, o modo pelo qual o conhecimento é estocado na memória de longo prazo 

ou permanente. 
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cultura. As metáforas são um recurso natural de qualquer língua. Esse pensamento corrobora o 

fato de que as categorias são criadas culturalmente e sobressaem por serem necessárias dentro 

do ambiente cultural. Os modelos culturais
142

 são Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs).  

A teoria de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) inclui os seguintes mecanismos básicos 

cognitivos: esquemas imagéticos, frames, metáforas, metonímias e espaços mentais, 

colaborando para a análise da categorização humana, dos princípios interacionais e pragmáticos 

e da sistematicidade da metáfora.  Como nota Emilia Peixoto Farias (2007, p. 93) “[...] a TMC 

pode servir de suporte no processo de compreensão da geração de sentido de metáforas, 

metonímias e expressões idiomáticas”.  

Os cognitivistas defendem que essa sistematicidade, em conjunto com a coerência entre 

os conceitos metafóricos e o sistema de expressões metafóricas linguísticas, é imprescindível 

na formação do sistema conceptual.  

Segundo Cameron (2008): 

 

[…] Cognitive metaphor theory is concerned with thinking or concepts abstracted 

across speech communities rather than with individual language use and thinking 

[…] to cross the gap between discourse evidence and cognitive metaphor theory 

requires theoretical and empirical work. […] I suggest two important caveats for 

researches in both discourse analysis and cognitive linguistics: the systematic 

metaphors that  can be abstracted from discourse events are not necessarily 

conceptual metaphors; the minds of individual language users do not necessarily 

include conceptual metaphors as part of their cognitive resources
143

 (CAMERON, 

2008, p. 207). 

 

 De acordo com essa autora, as metáforas conceptuais podem existir na mente de um 

indivíduo e são adquiridas e desenvolvidas através da experiência culturalmente 
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Conforme Sônia Maria Cândido da Silva (2009), com base na pesquisa da antropóloga Feltes (2007), pautada 

na teoria desenvolvida por D’Andrade na década de 90, um especialista em Modelos Culturais Humanos, 

pode-se compreender que um Modelo, em sociedade, consiste em um conjunto de elementos que se ajustam 

para representar algo. Na linha desse pensamento, todo esquema de base cognitiva serve como um modelo 

cultural, mesmo que simplificado, no sentido de representar algum objetivo, ou um evento, e uma das 

propriedades desse esquema é de organizar esse evento de modo abstrato, a partir da experiência. Sônia Maria 

Cândido da Silva (2009) defende a ideia de que os Modelos Culturais podem ser chamados de Esquemas 

Culturais, considerando a situação comunicativa. A antropóloga Feltes define os Modelos Culturais com base 

em pesquisas  do ano de 1997, do antropólogo Quinn , para quem são pressupostos modelos de mundo que são 

amplamente compartilhados pelos membros de uma sociedade (embora não necessariamente com a exclusão 

de outros modelos alternativos) e que desempenham um papel enorme em seu entendimento do mundo e seus 

comportamentos nele. São esquemas cognitivos culturalmente formados que, para Lakoff e Johnson (2002 

[1980]), são modelos utilizados para realizar atividades cognitivas diversas e surgem à medida que a base 

experiencialista do falante é compartilhada. 
143

“[...] A teoria da metáfora cognitiva está preocupada com o pensamento ou conceitos abstraídos através de 

comunidades de fala, em vez do uso da linguagem individual e pensamento [...] para atravessar o fosso entre a 

evidência discursiva e a teoria da metáfora cognitiva, exige-se um trabalho teórico e empírico. [...] Eu sugiro 

duas advertências importantes para pesquisas, tanto na análise do discurso, como na linguística cognitiva: as 

metáforas sistemáticas que podem ser abstraídas de eventos discursivos não são necessariamente metáforas 

conceptuais; os cérebros dos usuários de idiomas individuais não incluem necessariamente metáforas 

conceptuais como parte de seus recursos cognitivos.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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contextualizada e da interação com o mundo físico e social, porque cada indivíduo desenvolve 

diferentes pensamentos, tem diferentes experiências e interações. Cameron lança mão de uma 

perspectiva emergentista para relacionar os aspectos linguístico, conceptual e sociocultural da 

metáfora em uso.  

Para compreender a metáfora, do que se trata e como ela funciona, a autora parte do 

comportamento da dinâmica dialógica e da interação contextualizada e discursiva: isto é, 

quando as pessoas conversam umas com as outras.  Nesse sentido, o discurso é tido como 

resultante da interação de múltiplos sistemas complexos (são sistemas de elementos 

conectados e interagentes e incluem mente/cérebro, linguagem e recursos conceptuais) 

dinâmicos que operam em vários níveis e escalas cronológicas. Não são lineares. A linguagem 

metafórica e o pensamento metafórico são interdependentes, como um processo dialógico do 

falar-e-pensar (são os metaforemas, i.e., combinação de forma e significado, a exemplo de 

“Sair de/escapar de/abandonar”).  Para Vandaele (2009): 

 

Cameron distingue esses planos [linguístico e conceitual] e reserva topic domain e 

vehicle domain aos quadros conceituais fonte e alvo, respectivamente, colocados em 

jogo pela metáfora, enquanto utiliza os conceitos de topic e de vehicle para se referir 

às expressões linguísticas (VANDAELE, 2009, p. 237). 

 

 

A proposta de Cameron possui uma flexibilidade que permite acomodar dados novos 

sobre a metáfora. 

A força das metáforas conceptuais decorre da instantaneidade de sua compreensão.  

De fato, pode-se observar que a teoria de Lakoff e Johnson considera tanto o uso 

específico de uma metáfora o mais importante, como a generalização que se pode fazer a 

partir desse uso, que se situa no plano da representação cognitiva, embora ainda não se saiba 

como os vários sistemas (motor, visual, auditivo, proposicional, de traço, prototípico) de 

representação mental (linguístico e não linguístico) interagem.  O esquema metafórico lhe é 

externo e está situado na mente (e não na linguagem) do falante.  

Aqui, não se concebe qualquer convenção interna à linguagem que embase os usos 

metafóricos. É uma perspectiva de representação conceptual, o elemento convencional da 

metáfora é externo à linguagem. Como consequência, conforme assinala Soares da Silva 

(2006), a TMC de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) contribui para demonstrar a flexibilidade 

do significado: “[...] como domínios semânticos segundo a qual a partir de um domínio 

básico, ligado ao corpo humano e seu meio, surgem, através de projeções metafóricas, os 

outros domínios” (SOARES DA SILVA, 2006, p. 74). Trata-se de um mapa imagético que 
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envolve interações (percepção, ação, reflexão, e expressão) entre o sujeito e o mundo 

experiencial. 

Bowdle e Gentner (2005) sustentam que “[...] According to Lakoff and Johnson [...] 

each expression reflects an underlying and widely shared mapping between the abstract domain 

[…] and the concrete domain […]”
144

  (BOWDLE; GENTNER, 2005, p.212). 

Lakoff e Galesse (2005) assinalam que há feixes neuronais comuns, chamados 

neurônios-espelho e não são idênticos entre os conceitos concretos e abstratos. A arquitetura 

dos conceitos demonstra a evidência e a importância das percepções sensório-motoras, sendo 

que os neurônios-espelho desempenharão papel importante nestas percepções. 

A abordagem lakoffiana faz referência a uma extensão de domínios interacionais para 

a compreensão das expressões. Trabalha com esquemas de imagem em que os significados 

são interpretados como conceptualização, como um processo cognitivo ou o seu resultado. 

A metáfora inclui um caso específico em uma categoria universal, raciocina sobre 

conceitos novos e abstratos. Ao abordar essa questão, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) 

explicam que o sistema conceptual busca recursos metafóricos para expressar uma infinidade 

de conceitos. O pensamento abstrato é metafórico, e as metáforas são construídas a partir de 

conceitos biologicamente básicos. Por essa razão, a metáfora deixa de ser apenas um dos 

instrumentos da cognição e passa a ser o instrumento por excelência da capacidade humana de 

dar sentido ao mundo.  

Do ponto de vista de Lima, Feltes e Macedo (2008), as metáforas conceptuais são 

fenômenos relativos aos processos cognitivos experiencialmente orientados, os quais são 

responsáveis pela geração de estruturas conceptuais de várias naturezas. Às vezes, aparecem 

sutilmente, outras, são mais evidentes:  

 

O que tem sido chamado ‘metáforas conceptuais’ é um fenômeno pervasivo nos 

processos cognitivos experiencialmente orientados, os quais são responsáveis pela 

geração de estruturas conceptuais de vários tipos [...]. Uma metáfora conceptual é, 

portanto, uma construção cognitiva, baseada nas experiências socioculturais vividas 

(LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p. 128-129). 
 

 

 Em nota, as autoras ressaltam que:  

 

A Teoria da Metáfora Conceptual volta-se, também, para os processos metonímicos 

dentro da mesma perspectiva (corpórea) de que trata as metáforas conceptuais. Os 

mapeamentos são, entretanto, diferentes, e há diferentes versões, entre autores (por 

                                                 
144

“De acordo com Lakoff e Johnson [...] cada expressão reflete um mapeamento subjacente e amplamente 

compartilhado entre o domínio abstrato [...] e o domínio concreto [...]” (Tradução da autora deste trabalho). 
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exemplo, Lakoff e Johnson, Barcelona, Fauconnier e Turner, entre outros), sobre 

como se dão esses mapeamentos. [...] Lakoff sustenta que: ‘são representados 

estruturalmente pelo esquema CONTAINER, e o mapeamento é representado pelo 

esquema ORIGEM-PERCURSO-META [...] há uma estrutura conceptual contendo 

tanto A como outro conceito B [...] sendo assim, um modelo metonímico é um 

modelo de como A e B estão relacionados na estrutura conceptual, sendo a relação 

especificada por uma função de B para A (LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, 

p.141). 

 

 É a metáfora da estrutura do evento e do esquema imagético que subjaz no esquema 

origem-percurso-meta. As ações são conceptualizadas como movimentos ao longo de 

caminhos em direção a uma meta, e a realização de um propósito como ir de um ponto de 

partida a um ponto de chegada. Conceptualizam-se as finalidades e propósitos das ações como 

metas, as causas como forças físicas, os meios como caminhos ou trajetos, as dificuldades 

como impedimentos ao movimento, a ausência de ação com ausência de movimento. Esse 

sistema de metáforas está intimamente ligado a imagens e reflete, assim, a maneira como 

através destas imagens se compreende o funcionamento do mundo. O conhecimento 

experiencial demonstra que existe algo por trás dos objetos e que os coloca em movimento.  

Lima, Feltes e Macedo (2008) apresentam a reformulação da TMC, com base nas 

metáforas correlacionais e nas metáforas de semelhança: “[...] era preciso explicar a relação 

entre várias metáforas, algumas por compartilharem grande parte de suas estruturas e 

conteúdos, outras por conterem contradições nas projeções de um mesmo domínio” (LIMA; 

FELTES; MACEDO, 2008, p. 144).  

 Na V Conferência de Linguística e Cognição: mentes em interação, Pelosi (2010) 

parte do pressuposto de que a metáfora da semelhança é uma projeção de um comportamento 

de um ser para um objeto ou coisa parecida, a ponto de existir uma interface entre cognição e 

discurso. A autora aplica ao termo metáfora conceptual uma série de fenômenos, inicialmente 

aliados aos Modelos Cognitivos Idealizados, que podem ser interpretados ora como domínios, 

ora como projeções e mapeamentos. É uma definição experiencial, no sentido de orientar 

esquemas imagéticos de natureza sinestésica que têm o corpo como ponto de referência, tal 

qual propõe Lakoff (1987a). 

 Sob o ponto de vista de Moura (2007)
145

, a metáfora é categorizada em decorrência da 

sua sistematicidade interna de natureza linguística e referência dual
146

. Seguindo esse modelo, a 
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A posição de Moura (2007) é assumir que a metáfora explora a rede conceptual da linguagem humana e que 

essa rede é altamente estruturada e sistemática. Mas, a rede em si não exclui os sentidos conotativos e 

enciclopédicos.  
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Moura (2007) explica que a teoria da referência dual é um modelo de representação da metáfora a partir de 

ocorrências, e não de tipos, visto que a categoria ad hoc criada pela metáfora depende do uso específico e da 

interação entre tópico e veículo. Assim, o veículo de uma metáfora pode não se associar a apenas uma 
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palavra que ocorre na posição de veículo da metáfora remete tanto ao significado literal, quanto 

a uma categoria metafórica superordenada em relação ao tópico. Para ele, a perspectiva 

lakoffiana representa o fato de que “[...] todo pensamento é apenas um framing de um evento, e 

hipóteses distintas sobre o mesmo evento correspondem a diferentes framings, ou seja, 

diferentes metáforas sobre um mesmo evento. Pensamento e metáfora passaram quase a 

designar a mesma coisa” (MOURA, 2007, p. 3). 

O que equivale a afirmar que as estruturas conceptuais dos itens lexicais que servem de 

tópico e de veículo da metáfora definem não somente as dimensões relevantes, mas a própria 

aptidão da metáfora. Moura (2007) introduz, assim, uma metodologia alternativa de análise da 

metáfora a partir de ocorrência. 

Na perspectiva de Alberto Villemandos Ferreira, no artigo “Las palabras son objetos 

actos de la habla y ‘linguistica popular’ en las defixionum tabellae romanas”:  

 

Para Lakoff e Johnson este concepto linguístico se denominaria gestalt, como forma 

mental que configuramos según la experiência de la realidad que tiene nuestra 

cultura, de la cual formamos parte [...]. El recurso de enumeración de las partes del 

cuerpo según Lakoff e Johnson supondría la plasmación de una idea linguistica que 

podria considerarse tambien propia del ‘hablante  ingenuo’. Cuanto mayor fuera el 

significante del enunciado, mayor sería su significado. Lakoff e Johnson o 

sistematizan de esta forma: un nombre representa un objeto, y la abundancia del 

primero supondria la del segundo
147

 (FERREIRA, Alberto,  2010, p. [23?]). 

 

 O autor assinala que as listas/tabelas de nomes supõem a realização de um 

conhecimento cognitivo com consequências físicas na realidade. O ato de fala e a ideia 

implícita são próprios da teoria popular que crê que palavra e coisa estão fortemente 

vinculadas. 

A esse respeito, cabe citar Bizzocchi (2011): 

 

[...] o uso metafórico de um vocábulo é até hoje o modo mais eficiente de produzir 

novos sentidos a partir de palavras já existentes [...] Esse mecanismo de falar sobre 

coisas novas lançando mão de uma analogia com as já conhecidas é tão importante 

para o pensamento humano tão frequente na comunicação diária que mereceu um 

capítulo à parte nos estudos semânticos, respondendo pelo nome de metáfora 

cognitiva (BIZZOCCHI, 2011, p. 50). 

 

                                                                                                                                                         
categorização ad hoc, mas várias categorias podem ser criadas com base no mesmo veículo, a partir da 

interação com o tópico, o que mostra a dependência contextual da metáfora. 
147

“Em Lakoff e Johnson, este conceito linguístico se denominaria gestalt, como forma mental que configuramos 

segundo a experiência da realidade que tem nossa cultura, da qual formamos parte [...] O recurso de 

enumeração das partes do corpo segundo Lakoff e Johnson suporia a reflexão de uma ideia linguística que 

podia considerar-se também própria do ‘falante ingênuo’. Quanto maior for o significante do enunciado, maior 

será seu significado. Lakoff e Johnson o sistematizam deste modo: um nome representa um objeto, e a 

abundância do primeiro suporia a do segundo.” (Tradução da autora deste trabalho). 

 



151 

 

 

  De acordo com o autor, é metáfora porque se trata de deslocar a palavra do seu 

contexto original para outro em que ela ganha novo sentido, e é cognitiva porque configura o 

próprio modo como o ser humano concebe a realidade. Ele argumenta ainda que o vocábulo 

cognição vem de conhecer e só se conhece o mundo criando modelos mentais dos fatos reais e 

reaplicando esses modelos a novas situações que apresentem semelhanças com as 

imediatamente vividas. Segundo esse enfoque, conhecer é criar o modelo, e reconhecer é fazer 

coincidir as experiências que se vivem com os modelos que se têm na cabeça. Com base nessa 

assertiva, BIZZOCCHI (2011)  cita o exemplo de conceptualização do espaço que é para o ser 

humano algo mais palpável do que o tempo. Por isso, costuma-se usar referências espaciais 

para falar do tempo. Dessa forma, há muitas metáforas cognitivas relacionadas também ao ato 

de escrever, e menciona como exemplo o vocábulo “lavrar (ou “exarar”) um documento”, que 

remete ao arado que lavra a terra, uma vez que na Antiguidade se escrevia em tabuinhas de 

argila que lembravam o solo. Afirma, então, que “línguas distintas fazem diferentes 

representações metafóricas da realidade, que revelam visões de mundo” (BIZZOCCHI, 2011, 

p.51). E faz referência a uma série de exemplos para comprovar que as expressões utilizadas no 

dia a dia representam usos metafóricos, são metáforas cognitivas, conceptuais. 

 É preciso considerar que a metáfora é fundamentalmente um processo semântico, e uma 

das fontes de evidência da existência da metáfora é a polissemia. É possível visualizar essa 

questão a partir de um exemplo utilizado por Lakoff, o do conceito de over, que mostra que se 

podem estruturar relações espaciais por partícula e por preposição, usando metáfora devido à 

polissemia desse termo. Para Lakoff (2008), as relações espaciais nas línguas humanas 

preservam a tipologia, como por exemplo, recipientes permanecem containers não importa o 

quanto seus limites são estendidos ou contraídos (LAKOFF, 2008). 

 Na TMC proposta por Lakoff e Johnson (2002 [1980]) observa-se a contínua tentativa 

de se evidenciar relações entre pares de representações mentais, relações inter-domínios, 

devido ao sistema metafórico convencional mostrar-se constantemente ativado na interpretação 

de metáforas novas. A metáfora tem sua fonte em objetos, espaço, tempo
148

. Nesse sentido, 

pensa-se na metáfora com base na experiência física.  

Johnson (2008) ressalta que a “Conceptual metaphor theory solves this problem by 

rejecting literalism and by recognizing the pervasive structuring of our abstrat concepts by 
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Esse posicionamento lembra o que Eunice  Pontes (1992) assinala sobre a metáfora, para quem esta é um dos 

mecanismos internos de representação espácio-temporal, organiza o espaço através da língua e como um 

processo metafórico se fala do tempo com as mesmas categorias de espaço. Há uma interligação entre espaço-

tempo. 
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metaphor. On this view, metaphors are based on experiential correlations and not on 

similarities”.
149

 (JOHNSON, 2008, p.46). 

A teoria desenvolvida por Lakoff e Johnson (2002 [1980]) pode ser experienciada como 

um problema filosófico da linguagem: 

 

The reality of conceptual metaphor and its central role in abstract conceptualization 

and reasoning calls into question large parts of traditional western views of meaning 

and truth, and it also challenges most of contemporary philosophy of language
150

 

(JOHNSON, 2008, p. 44). 

 

 Lakoff e Johnson (2002 [1980]) apresentam a TMC como status de pensamento e de 

essencial importância para compreender como o ser humano conceptualiza o mundo. Eles são 

da opinião de que o comportamento cotidiano reflete a compreensão metafórica da experiência. 

Os conceitos governam tanto a atividade cotidiana, quanto o pensamento. Daí a razão porque 

conceitos abstratos presentes no cotidiano, a exemplo de tempo, estados, mudanças, causa e 

propósitos se mostrarem metafóricos. Essa ideia abstrata de tempo, por exemplo, é 

conceptualizada de maneiras diferentes.  

Para Schröder (2004), os fundadores da TMC, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) 

compreendem as metáforas como a reflexão de uma estrutura básica de pensamento dentro da 

linguagem, permitindo entender um domínio conceitual não estruturado por recorrer a outro 

domínio de experiência. Considerando essa posição, recorre às ideias filosóficas, a fim de 

apresentar algumas teses da metáfora conceptual: a tese da ubiquidade - a metáfora não é uma 

exceção da criatividade poética ou da retórica; a tese do domínio – metáforas não podem ser 

vistas isoladas, mas conceitualmente. A tese do modelo – metáforas conceptuais formam 

modelos cognitivos com estruturas da organização do conhecimento; a tese da diacronia – 

estudos sobre o desenvolvimento histórico de metáforas conceptuais revelam mudanças de 

pensamento; a tese da unidirecionalidade – a relação entre o domínio de origem e o de destino 

não é reversível; a tese da necessidade – a metáfora tem três funções básicas: ela serve para a 

explicação, para a compreensão e para a exploração do mundo social. Tem como base as 

experiências sensoriais e motoras; a tese da criatividade – a metáfora é aberta para inúmeros 
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“A teoria da metáfora conceptual resolve este problema ao rejeitar o literalismo e ao reconhecer a patente de 

estruturação de nossos conceitos abstratos por metáfora. Nessa perspectiva, as metáforas são baseadas em 

correlações experimentais e não, em similaridades.” (Tradução da autora deste trabalho). 
150

A realidade da metáfora conceptual e seu papel central na conceptualização abstrata e no raciocínio põe em 

xeque grande parte da tradicional visão ocidental do significado e da verdade, e também desafia a maior parte 

da filosofia contemporânea da linguagem. (Tradução da autora deste trabalho). 
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novos caminhos de pensamento; a tese da focalização - a descrição da metáfora é parcial, 

destaca certos aspectos do domínio destinatário e esconde outros. 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) afirmam que a razão disso é simples: as categorias do 

significado intimamente servem para reduzir a arbitrariedade da correspondência entre forma e 

significado, uma vez que a metáfora percebe a similitude entre coisas díspares. A interação é 

semântica e gera um efeito cognitivo.  

Um dos eixos principais é o locus do pensamento coletivo e sócio-construído do sujeito 

autônomo e do inconsciente coletivo do qual participa a metáfora (MOURA, 2007). Assim 

Lakoff e Johnson se justificam: 

  

A razão de focalizarmos tanto nossa atenção sobre a metáfora é que ela une razão e 

imaginação, envolve a categorização, a implicação, a inferência. A imaginação [...] 

implica ver um tipo de coisa em termos de outro tipo de coisa o que denominamos 

pensamento metafórico. A metáfora é, pois, uma racionalidade imaginativa 

(LAKOFF; JOHNSON, (2002 [1980]), p. 302). 

 

 

A metáfora conceptual relaciona corpo – mente – cérebro – cultura e significação. É 

experiencialismo, mente e mundo nas práticas de linguagem. Diferentemente da teoria 

objetivista que deixa de explicar a maneira pela qual se compreende a experiência humana, os 

pensamentos e a linguagem, a concepção experiencialista lakoffiana considera os objetos como 

entidades relativas às interações com o mundo e às projeções do ser sobre ele.  

As propriedades são consideradas como interacionais ao invés de inerentes. As 

categorias são consideradas como Gestalts experienciais definidas via protótipo e não são 

consideradas como rigidamente fixadas e definidas via uma teoria estabelecida. Enquanto a 

teoria objetivista se preocupa com o que significa para algo ser realmente verdadeiro, 

preocupa-se com a verdade absoluta e o conhecimento factual, a experiencialista busca 

compreender a interação que emerge do homem com o ambiente físico e com as outras pessoas, 

cria relações e comunica a natureza de experiências convencionais não partilhadas. 

Sobre essa convencionalidade, Siqueira e Lamprecht (2007) afirmam que Lakoff e 

Turner (1989) demonstram que as metáforas são convencionais quando estão estabelecidas na 

experiência diária, sendo utilizadas automaticamente e sem esforços, sem que o falante tome 

conhecimento desse processo.  

 Lima, Feltes e Macedo (2008) apontam que: 

 

[...] com Lakoff e Turner (1989), a metáfora varia ao longo de dois parâmetros: (1) 

Ela é mais convencional ou menos convencional ‘à medida que é automática, livre 

de esforço e, geralmente, estabelecida como um modo de pensar entre os membros 
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de uma comunidade linguística’.  (2) Ela é conceptualmente indispensável ou básica 

à medida que dispensá-la é, em alguma maneira, mudar o modo de pensar 

(LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p. 138). 

 

  

 As autoras observam que Lakoff e Turner consideram as metáforas conceptuais 

(orientacionais, ontológicas e estruturais) como metáforas literais
151

 [...] Também são 

chamadas metáforas básicas” (LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p.140).   

 Através dessa experiência corpórea, são refletidas as interações perceptuais, 

manipulações e objetos. São esses padrões denominados Gestalts
152

 experienciais, conhecidos 

como esquemas de imagens que derivam das interações enquanto se manipulam objetos ou se 

orientam no espaço e no tempo (JOHNSON, 1987). Daí a máxima lakoffiana de que 

raciocínio e compreensão baseiam-se no sistema conceptual que é estruturado por metáforas.  

Esse é fato fundamental no artigo produzido por Teixeira (2013), intitulado 

Metaphors, we li(v)e by: metáfora, verdade e mentira nas línguas naturais. O autor tenta 

comprovar a influência que as especificidades sócio-cognitivas têm na sistematização, 

construção e interpretação da globalidade do fenômeno metafórico. Para tanto, parte da 

análise de metáforas retiradas da imprensa econômica, a fim de discutir até que ponto o 

processo metafórico, assentando em conhecimentos do mundo partilhados e usualmente 

inquestionados, é um processo orientado, fornecedor de interpretações manipuláveis. Teixeira 

apresenta uma série de questões quanto à complexidade da metáfora, a exemplo de “[...] se 

determinados conceitos são construídos por metáfora, como se deve encarar a respetiva 

validade ou “veracidade”? Se concebemos a realidade A a partir da realidade B, devemos 

considerar verdadeira a identificação de A com B?” (TEIXEIRA, 2013, p. 10). Para ele, essa 

dimensão de poder manipular simultaneamente uma dimensão experienciada, real e uma 

dimensão metafórica construída sobre ela é uma parte essencial da cognição e da linguagem 

humana, presente sempre que se utiliza um modelo conceptual para construir e referir outro 

através dos mecanismos cognitivos e expressivos do referido processo metafórico. 

 

5.4.1.1 As Metáforas Conceptuais  

 

As metáforas conceptuais mantêm em si um complexo articulado de relações, em que 

ideias abstratas e/ou conceitos novos estabelecem conexão de modo sistemático a 
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Lakoff admite que essa literalidade abarca o sentido não de literalidade da linguagem poética, mas o da 

linguagem convencional cotidiana. 
152

De acordo com Candiotto (2008), a Gestalt, fundada por Wertheimer, defende que o todo da experiência é 

maior que a soma dos seus elementos constituintes: o todo é muito maior que a soma das partes. 
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experiências mais concretas. Nas metáforas, os conceitos são definidos primariamente em 

termos de propriedades interacionais baseadas na percepção humana - forma, dimensão, 

espaço, função e movimento - e não em termos de propriedades inerentes das coisas.  

Na perspectiva de Moreira (2014b), a metáfora conceptual tem a capacidade de unir os 

dessemelhantes quando estabelece projeções de um domínio-fonte (DF) em um domínio-alvo 

(DA). Cria pontes, permite ser, ao mesmo tempo, a ligação do é e a ligação do e. 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) interpretam as metáforas conceptuais em termos de 

compreensão e pensamento. Significa dizer que o sistema conceptual é essencialmente 

metafórico, como por exemplo, “TEMPO É DINHEIRO”, que se revela como “o tempo é 

mercadoria”, “o tempo pode ser quantificado, objetivizado, pode perder ou ganhar, gerar ou 

economizar” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 50-51).  

Com isso, Lakoff e Johnson (2002 [1980])  colocam a metáfora no centro das ciências 

cognitivas e identificam três categorias
153

 de metáforas conceptuais: ontológicas (equiparam 

atividades, sentimentos/emoções e ideias a entidades e substâncias); orientacionais
154

 

(proporcionam orientação espacial a conceitos abstratos, tendo como domínio origem esquemas 

imagéticos de natureza espacial); estruturais (envolvem projeções sistemáticas de um domínio 

em outro(s), um mesmo conceito é sistematicamente projetado em vários domínios-alvo 

diferentes). 

 

5.4.1.1.1 As Metáforas Conceptuais Estruturais  

 

De acordo com as ideias de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), as metáforas conceptuais 

do tipo estrutural podem se basear em similaridades de propriedades e identidades que se 

originam das metáforas orientacionais e ontológicas
155

.  

As metáforas conceptuais estruturais são metáforas que transferem padrões de ação de 

uma área definida a outra (SCHRӦDER, 2004). Como bem demonstram Lakoff e 

Johnson(2002 [1980]), as metáforas estruturais permitem usar um conceito para estruturar 
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Conforme Schrӧder (2004), esta divisão foi criticada muitas vezes, e os próprios autores distanciam-se  dessa 

classificação depois. Assim, de acordo com esta autora, Lakoff substitui, progressivamente, o termo 

orientational metaphors, que se refere a estruturas muito mais básicas, pelo termo image schemas, i.e., 

estruturas relativamente simples que se repetem constantemente em nossa experiência corporal cotidiana 
154

Além desses, outros autores também incluem as metáforas primárias (estas são metáforas básicas  presentes 

em muitas culturas e motivadas por aspectos físicos do corpo humano, ex: AFEIÇÃO É CALOR). (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002 [1980]; SARDINHA, 2007a; MACEDO, FELTES; LIMA, 2008, KӦVECSES, 2005, 2011). 
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Como alude Sardinha (2007a), seria plausível sugerir que haja uma metáfora conceptual maior subjacente a 

todas essas metáforas ontológicas. 
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outro conceito, um domínio conceptual alvo é estruturado com base no domínio conceptual 

fonte, um conceito pode ser metafórico e estruturar uma atividade cotidiana de maneira 

sistemática, a exemplo de “TEMPO (domínio-alvo) É DINHEIRO (domínio-fonte)”; 

“COMPREENDER É VER” (LAKOFF; JOHNSON, [2002 [1980]).  

Equivale a um tipo de experiência em outro tipo de experiência. É um paralelo entre um 

universo físico que já se entende e um universo conceptual que ainda não se compreende. 

“[...] Cada metáfora estrutural tem um conjunto coerente de metáforas ontológicas como 

subpartes” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 334).  

A esse respeito, alguns linguistas reafirmam ser esse tipo de metáfora considerada 

conceptual devido a ‘dar conceito a algo’. As metáforas estruturais são mais existenciais, 

podem envolver diversos argumentos em torno de um termo, por exemplo, na linguagem da 

pesca, moço pode ser pescador, abaixador, ou popeiro. Ou seja, experienciar moço implica 

experienciar também as estruturas como ele pode ser concebido. Como assinala Grady (1997), 

caso não haja acesso consciente direto aos mecanismos cognitivos relacionados a 

determinados conceitos, são usadas as imagens associadas a eles para colocá-los em um nível 

consciente.  

 As metáforas estruturais são aquelas que resultam de mapeamentos conceptuais 

complexos, são as metáforas conceptuais prototípicas.  

 

5.4.1.1.2 As Metáforas Conceptuais Orientacionais 

 

 

As metáforas conceptuais orientacionais são concretizadas com base na experiência 

espacial do falante, cuja estruturação conceptual é de fundamento corpóreo. Expressam um 

direcionamento para um elemento ou fenômeno. Fazem alusão a conceitos que, através de 

uma referência a uma direção ou a um local, aplicam relações espaciais àquelas não espaciais. 

Tais metáforas são organizadas a partir de conceitos básicos, tais como: em cima, em baixo, 

na frente, atrás, à direita, à esquerda
156

. Os pares conceituais em cima/em baixo, dentro/fora, 

em frente/atrás, fundo/raso e central/periferia se encontram em inúmeras áreas da experiência 

(SCHRӦDER, 2004). Indicam a organização de conceitos pela relação que estabelecem entre 
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Como assume Fauconnier (1985), existem algumas categorias básicas que servem para estabelecer metáforas 

conceptuais, a exemplo das dêiticas e das corporificadas. Em cima, em baixo, na frente, atrás, à direita, à 

esquerda, entre outras, são expressões básicas, não metafóricas, mas que podem ser usadas como expressões 

metafóricas. Esta é uma das constatações de Fauconnier suplantando a ideia de que a Teoria da Metáfora 

Conceptual (TMC) e a Teoria do Blending (TB), na verdade, mais do que se assemelham, efetivamente, se 

completam. E  as características essenciais das duas teorias que marcam suas divergências são: para TMC, dois 

domínios; para TB, quatro espaços. 
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si e partem da experiência corpórea, física sobre espaço. Conforme Lakoff e Johnson (2002 

[1980]): 

 

A maior parte dos nossos conceitos fundamentais são organizados em termos de 

uma ou mais metáforas de espacialização. Cada metáfora de espacialização 

apresenta uma sistematicidade interna [...] Existe uma sistematicidade externa geral 

ligando as várias metáforas de espacialização (LAKOFF; JOHNSON; 2002 [1980], 

p. 65). 

 

 

As metáforas orientacionais dão a um conceito orientação espacial, conforme 

informam Lakoff e Johnson (2002 [1980]). São aquelas que envolvem uma direção e projetam 

uma orientação e uma estrutura de entidade. Não são arbitrárias, mas podem variar de uma 

cultura para outra. Referem-se a toda uma organização a envolver o próprio sistema de 

conceitos, transportando esse sistema para outro.  

A configuração do universo é compatível com modelos de categorização de 

experiência humana. Como assegura Schrӧder (2004), o conceito que se tem da realidade 

pode ser entendido como acumulação e representação de conceitos metafóricos que, por sua 

vez, são compostos de camadas e estratos de vários outros conceitos metafóricos, que 

representam metáforas básicas. Assim, metáforas mais complexas têm raízes nessas mais 

profundas, como a orientação espacial. 

A partir do elemento físico da metáfora orientacional, surge uma série de 

transferências e aplicações a outros domínios e os dados culturais são relevantes para a 

construção do sistema de conceptualização. 

Como exemplo, pode-se fazer referência à metáfora conceptual MAIS É PARA 

CIMA, na qual se correlacionam facilmente o aumento e a verticalidade (ex. “A inflação 

subiu”). Tanto Grady (1997) como Siqueira e Gibbs (2007) recorrem ao exemplo da metáfora 

MAIS É PARA CIMA para explicar essa relação entre verticalidade e quantidade. Nesse 

mapeamento, o domínio abstrato de quantidade ou de valor (mais) correlaciona-se com as 

mudanças relativas de eixo vertical do domínio espacial.   

Em estudos de Teixeira (2013; 2003 [2001]) e, sobretudo na sua tese de Doutoramento 

(2003 [2991]), é possível perceber que podem aparecer aplicações a outros domínios entre o 

espaço e os valores a ele atribuídos pelas metáforas orientacionais. Conforme o autor, neste 

processo de referência, não há uma equivalência entre dois eixos espaciais, por exemplo, 

atrás/à frente espacial e em cima/em baixo espacial, mas uma equivalência entre três 

vertentes: entre uma espacial e uma temporal (atrás/à frente). Quer dizer, os marcadores da 
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frontalidade atrás/à frente podem ainda entrar em configurações espaço-temporais em que são 

tidos como equivalentes aos marcadores em cima-em baixo: atrás fica equivalente a acima e 

por sua vez à frente equivalente a (em)/(a)baixo. 

Para Teixeira (2013): 

 

A oposição frente/trás é a oposição prioritária, em Português, para a representação das 

relações entre a vertente espacial e a temporal, já que ela contrapõe os dois sentidos 

espacialmente opostos que melhor podem referir a temporalidade. Em princípio, 

entende-se que cada um destes vetores espaciais representa um vetor temporal, 

indicando atrás o lugar anterior, antes ou anterioridade e frente equivalendo a lugar 

posterior, depois ou posteridade (TEIXEIRA, 2013, p. 5). 

 

   Em linha com esse autor, a percepção do espaço é uma das percepções mais básicas e 

estruturadoras de múltiplos modelos mentais que posteriormente o ser humano utiliza para dar 

forma aos modelos e processos com os quais conceptualiza e verbaliza as suas interações com 

o mundo. Profundamente relacionadas com as percepções sobre o espaço, estão as do tempo. 

São as vertentes referenciadoras das interrelações entre o tempo e o espaço: 

 

Na verdade o que acontece quando atrás/à frente equivalem a acima/abaixo não são 

equivalências entre dois eixos espaciais (atrás/à frente espacial equivalente a em 

cima/em baixo espacial), mas uma equivalência tripla: entre um espacial e um temporal 

(atrás/à frente espacial equivalente a antes/depois temporal) e posteriormente entre este 

eixo temporal (antes/depois) e um outro espacial (em cima/em baixo) (TEIXEIRA, 

2001, p.  69-70). 

 

O espaço é percebido como dimensão vivencial. O eixo da frontalidade configura-se 

tanto pelos marcadores frente/trás como pelas identidades e oposições entre eles e outros com 

os quais mantêm relações de intersubstituição. Teixeira (2001)  compreende que o significado 

de um marcador espacial pode corresponder a variados modelos mentais e cognitivos que uma 

mesma forma linguística pode representar e que a configuração temporal pode ser traduzida 

não apenas pelo modelo espacial dinâmico, mas também por modelos estáticos do espaço. 

Para ele, há marcadores temporais que não são apenas a metaforização dos correspondentes 

espaciais, quer dizer, é possível que modelos espaciais estáticos representem o tempo. De 

acordo com ele, no espaço há vários vetores relativamente aos quais uma figura pode ser 

localizada (verticalidade, frontalidade, lateralidade, interioridade) e pontos de referência 

ilimitados.  

Segundo Lakoff e Johnson (2002 [1980]), essas metáforas estruturam conceitos 

linearmente, orientando por meio de referência os entendimentos culturais que passam a ser 

metafóricos.  
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5.4.1.1.3 As Metáforas Conceptuais Ontológicas 

 

 Nos termos da Filosofia, ontologia corresponde àquilo que é, ao real, o que não deixa 

de ser um conceito relativo à metafísica, devido à preocupação em estudar sistematicamente 

os fundamentos da realidade e do conhecimento. Aqui, ontologia assume a convicção da 

própria existência. Ontologia, como referência às metáforas conceptuais, pode ser 

compreendida a partir do que é exposto por Lakoff e Johnson (2002 [1980]),  isto é, “[...] 

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

[...] As metáforas ontológicas estão entre os recursos mais básicos que temos para 

compreender nossas experiências” (LAKOFF; JOHNSON (2002 [1980], p. 76; 334). As 

projeções das entidades ou substâncias são relacionadas com algo que não tem essa 

característica de maneira inerente.  

Para Lakoff (1987a), a metáfora ontológica equivale à existência de uma entidade 

independente capaz de exercer força e controle em uma pessoa. Nesse sentido, ontologia tem 

a ver com as correlações entre as entidades no domínio-fonte e a entidade correspondente no 

domínio-alvo. É uma discussão semântica fundamentada em entidades mentais e experiência 

de um ser.  

  Faz parte dessas metáforas a personificação, um elemento x não animado adquire 

traços de pessoa humana (com uma indicação de capacidade e/ou força).  Tais entidades 

referem-se tanto a seres, como a coisas, constituindo-se como personificação/humanização 

(ou animação, se características ou ações próprias de um ser vivo forem atribuídas a um 

animal, termo utilizado por Espindola e Mendes (2006), citado também por Sônia Maria 

Cândido da Silva (2009), mas que se deve a Barcelona Sanchez (2000). Espindola e Mendes 

(2006) cita como exemplo o termo devorar que é uma característica dos animais e não dos 

homens).  

Segundo Espíndola e Mendes (2006), é possível falar em dois tipos de metáforas 

ontológicas: 

[...] No primeiro grupo, estão as metáforas em que um conceito abstrato é 

concretizado em um objeto, espaço, etc. No segundo grupo estão as metáforas em 

que se constata a personificação, processo que pode ser atualizado de duas formas. A 

primeira é aquela em que uma experiência ou objeto físico é concebido como uma 

entidade animada (uso de características ou ações próprias de um ser vivo) [...]. A 

segunda forma de personificação é a que personifica experiências – ou seja, essas 

experiências são concebidas como pessoas ou àquelas são atribuídas características 

destas. Nesse caso, constatamos, de fato, a humanização (ESPÍNDOLA; MENDES, 

2006, p. 109). 
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Ele questiona um dos exemplos utilizado por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), 

especificamente, a concretização da metáfora A INFLAÇÃO É UM ADVERSÁRIO
157

, em 

que os autores afirmam que a inflação é tratada como uma entidade.   Retomando as ideias de 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]): 

  

[...] a personificação não é um processo geral e único. Cada personificação difere em 

termos dos aspectos humanos que são selecionados [...] (são) extensões de metáforas 

ontológicas, permitindo-nos dar sentido a fenômeno do mundo em termos humanos, 

termos esses que podemos entender com base em nossas próprias motivações, 

objetivos, ações e características (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 88-89).  

 

 

Os autores elencam uma série de exemplos concernentes a entidades não-humanas, 

entre eles o exemplo “Este fato ataca as teorias clássicas” (LAKOFF; JOHNSON, (2002 

[1980], p. 87).  

Na perspectiva de Schrӧder (2004), as metáforas ontológicas interligam experiências 

com as coisas do mundo fisicamente perceptíveis, ou seja, com experiências não físicas, para 

tratar essas últimas também de modo perceptível.  

De acordo com Vereza (2010) 
158

, a metáfora ontológica parte do pressuposto de que a 

experiência do sujeito com objetos físicos e substâncias fornece uma forte base conceptual 

para a compreensão de outros aspectos da experiência não necessariamente provenientes do 

mundo físico. As experiências são concebidas em termos de objetos, substâncias e recipientes. 

Ações voluntárias são atribuídas a fenômenos, como exemplo o tempo.  

Compreende-se o porquê de as personificações serem igualmente exemplos de 

metáforas ontológicas. Representam ainda aspectos diferentes das mesmas entidades, de 

acordo com o modo como são apresentadas as coisas. Os objetos físicos são concebidos como 

pessoas, como por exemplo, na linguagem de especialidade da pesca o objeto proa é 

personificado como mestre ou proeiro; a rede de pesca como camaroeiro, entre outros.  

Também fazem parte das metáforas ontológicas as de recipiente, em que eventos são 

considerados como objetos recipientes, estados como recipientes, uma vez que o corpo 

humano é percebido como um receptáculo, onde se encontram os órgãos. São aquelas que 
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No original, “Inflation is eating up our profits”.  Na tradução, “A inflação está devorando nossos lucros” 

(LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980]).   
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Exposição de trabalho no Grupo de Trabalho (GT): Linguística e Cognição no XXV Encontro Nacional da 

ANPOLL, em Minas Gerais, Julho de 2010. A autora expõe também sobre a necessidade, em conjunto com o 

GT, de se fazer uma cartografia com base no livro Methods in cognitive linguistics, editado por Gonzalez-

Marquez et al. (2007).  Vereza (2010) considera que na atualidade os estudos sobre a metáfora não se limitam 

apenas ao domínio da experiência corpórea, mas também enquanto inserida no uso da língua. (Nota adquirida 

pela autora desta tese como ouvinte do GT). 



161 

 

165implicam um recipiente imaginário, pois representa uma determinada quantidade ou 

variação dele ou do que se encontra nele. É outra maneira de compreender e lidar com 

conceitos abstratos como o tempo, transformando-os em seres ou entidades.  

Como se vê, as metáforas ontológicas dizem respeito àquelas que servem para 

agrupar, identificar, quantificar, racionalizar os dados experienciados, uma vez que muitos 

dos dados da experiência cotidiana não são objetos concretos. Defende Vilela que “[...] as 

metáforas ontológicas permitem-nos lidar com conceitos e abstrações como se entidades 

manipuláveis se tratassem: referenciamo-las, quantificamo-las, delimitamo-las” (VILELA, 

1996, p. 331). Quer dizer, a objetivização das abstrações é o processo normal de se poder 

referenciar, delimitar, identificar os mitos
159

 ou criações. Outro processo dessa vertente 

corresponde a expressões linguísticas como containers (contentores), em que o locutor põe o 

conteúdo (as ideias ou os objetos) nas palavras (containers) e transmite-o por meio de um 

trajector (conduit) a um ouvinte que, por sua vez, tira as ideias/objetos dos contentores. Quer 

dizer, o container define um interior de um exterior. 

Uma representação parcial do que pode vir a examinar-se a respeito dessas metáforas 

são os exemplos encontrados no cotidiano dos pescadores, com a ressalva de que outros 

pesquisadores se defrontam com a dificuldade de identificar duas metáforas conceptuais 

diferentes que podem ter motivado uma mesma expressão metafórica. 

 

5.4.2 Contributos à TMC 

 

Outros aspectos que fazem referência à TMC são encontrados em contributos críticos 

de várias outras teorias e autores.  

 

5.4.2.1 A TMC e a universalidade 

 

Considerando a TMC a partir do que é desenvolvido por Kövecses, isto é, do âmbito 

da universalidade, é o mesmo que admitir que o enquadramento do foco experiencial de 

domínios-fonte pode variar de cultura para cultura, é específico de cada cultura. Como 

pontuam Kövecses (2002; 2005; 2008b; 2011a) e também Gibbs (2008), não é necessário 
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Os pescadores da comunidade de Baiacu saúdam com reverência o mar e os fenômenos da natureza, a 

exemplo do sol, da lua, além dos objetos que eles utilizam para pescar, tais como a embarcação, as redes. 

Geralmente, os pescadores benzem-se ou pronunciam algo, como “vai com Deus, veña com as águas” [(I.S, 43 

anos)], e atribuem nomes a objetos com apanágios de pessoas.  Essas experiências podem ser identificadas 

como uma possível relação entre a metáfora ontológica da personificação e o domínio do mito. E ainda, as 

associações pertinentes para a Maré incluem, além da atração da Lua, a habitação dos peixes.   
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distinguir metáfora conceptual de metáfora cultural
160

, porque a metáfora é um fenômeno que 

engloba aspectos cognitivos, sociais e culturais, além da experiência corpórea, base formadora 

do sistema conceptual.  

Como consequência, Kövecses (2008b)  questiona a universalidade
161

 das metáforas e 

observa a existência de outras metáforas, não universais, específicas, possíveis somente em 

algumas línguas, e não em outras.      

Para Kövecses (2008b; 2011a), a TMC precisa se apoiar no contexto para considerar o 

que o falante entende, caso contrário, não se é capaz de descobrir o significado. Ele acredita 

na possibilidade de haver metáforas conceptuais pré-existentes no uso de expressões 

específicas, como no caso de “minha mulher é uma âncora”. O significado dessa expressão 

vai depender de um contexto, que pode ser diferente conforme a cultura. O autor examina a 

aplicabilidade dessas ideias a numerosos campos e levanta questões a respeito de se saber se 

as metáforas são únicas ou se são universais. Ele afirma que as metáforas surgem 

principalmente a partir do nível genérico.  

Algumas delas são baseadas em experiências corporais e universais e não há 

enquadramento cultural significativo de experiências que leve à variação nos tipos de 

domínios-fonte em metáforas nas diferentes culturas. O autor defende a universalidade das 

metáforas e a variação por causa da cultura específica.  

Com esse enfoque de universalidade e variabilidade transculturais e intraculturais 

acerca das metáforas, Kövecses (2005) questiona de que maneira o pensamento metafórico é 

relevante para a compreensão da cultura e da sociedade. Indaga também de que modo pode a 

visão cognitiva da metáfora linguística simultaneamente explicar a universalidade e a 

diversidade de pensamento metafórico.  

De acordo com ele, os linguistas cognitivistas têm feito um trabalho importante sobre 

os aspectos universais da metáfora, mas eles têm dado menos atenção à questão da causa de as 

metáforas variarem tanto intercultural e intraculturalmente. O autor propõe, primeiro, 

identificar a variação da metáfora, isto é, aqueles limites sociais e culturais de 
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Para este trabalho, toma-se esta opção, segundo a qual as relações entre metáfora conceptual e metáfora 

cultural são comportamentos comuns, estão no mesmo nível. E, afortunadamente, o corpus comprova isso. 
161

 É válido ressaltar que o aluno de Sapir, Benjamin Lee Whorf, analisou as metáforas e sua relatividade 

cultural no contexto do seu conhecido estudo sobre os índios Hopi. Whorf apresenta alguns conceitos 

metafóricos que se encontram na maioria das línguas do SAE (Standard Average European), mas, segundo 

ele, de modo nenhum esses conceitos são universalmente válidos. Por exemplo, áreas de experiência como 

duração, intensidade e tendência são estruturadas dentro do SAE, ao contrário da língua dos Hopis. Nesta, 

essas áreas pertencem a uma classe própria, denominada tensores, que descrevem intensidades com ajuda de 

expressões metafóricas para a extensão espacial e através de conceitos como tamanho, número, posição, forma 

e movimento. 



163 

 

descontinuidades do sinal na experiência humana. Segundo, descrever os componentes, ou 

aspectos da metáfora conceptual que estão envolvidos na variação da metáfora e como eles 

estão envolvidos em tal processo. Terceiro, isolar as principais causas de variação da 

metáfora. Quarto, abordar a questão do grau de coerência cultural na interação entre as 

metáforas conceptuais, personificação e causas da variação da metáfora. 

Em corroboração a essa assertiva, Lima, Feltes e Macedo (2008) ressaltam o fato de 

Kövecses mostrar que “[...] em cada caso, o domínio fonte possui um foco de significado 

principal associado a uma cultura
162

 particular” (KÖVECSES apud LIMA; FELTES; 

MACEDO, 2008, p. 148), para dizer que as metáforas são consideradas convencionais quando 

estão fortemente estabelecidas em uma comunidade.  

 

Para Kövecses [...], há onze componentes, que interagem entre si, que constituem a 

geração de metáforas: [...] domínio fonte e domínio alvo [...]; base experiencial 

[...]; estruturas neurais no cérebro correspondentes a (a) e (b)...]; relações entre 

a fonte e o alvo [...]; expressões linguísticas metafóricas [...]; mapeamentos [...]; 

acarretamentos [...]; mesclas [...]; realizações não- linguísticas [...]; modelos 

culturais”. (LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p. 157-159).  

 

Conforme assinala Kövecses, citado por  Diniz (2008): 

 

[...] Se um item lexical do domínio fonte é utilizado pelo mapeamento, ele adquire 

um sentido estendido no domínio alvo, sentido esse que é caracterizado pelo 

mapeamento. Se um item lexical do domínio fonte não é utilizado pelo mapeamento, 

ele não irá adquirir um sentido convencional no domínio alvo, mas ainda assim 

poderá ser mapeado, no caso de metáforas novas [...] Esse mapeamento adicional é 

devido ao nosso rico conhecimento a respeito do domínio fonte e é denominado 

desdobramento. (KÖVECSES apud DINIZ, 2008, p. 38). 

 

 

Como justificativa a esse pensamento, Kövecses (2002; 2005; 2008b) nota que as 

expressões metafóricas são usadas para acessar tais mapeamentos, supondo existir ligações 

entre determinados domínios conceptuais “[…] our metaphorical conceptual system is 

organized by a hierarchy of metaphors at different levels of specificity
163

 (KÖVECSES, 2008b, 

p. 380). Para ele, isso implica, entre outras coisas, certas experiências físicas vivenciadas pelo 

indivíduo desde a mais remota existência (como o momento em que o bebê é amamentado pela 
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Nos estudos de Kövecses (2005), cultura é um conjunto de compreensões compartilhadas que caracterizam 

comunidades maiores ou menores. Do ponto de vista de Eagleton (2011), cultura é considerada uma das duas 

ou três palavras mais complexas de nossa língua cujo conceito, etimologicamente falando, é um conceito 

derivado da natureza. Um de seus significados originais é “lavoura” ou “cultivo agrícola”, o cultivo do que 

cresce naturalmente. A raíz latina é colere, o que pode significar qualquer coisa, desde cultivar e habitar a 

adorar e proteger. Ao significar uma atividade, passou-se muito tempo até que a palavra viesse a denotar uma 

entidade,  
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“[...] nosso sistema conceptual metafórico é organizado por uma hierarquia de metáforas em diferentes níveis 

de especificidade.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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mãe, representado pela metáfora AFEIÇÃO É CALOR) que desempenham um papel 

importante na formação, por exemplo, dos conceitos afetivos denominados por metáforas 

primárias e universais.  

Em suma, o autor estuda a metáfora interlinguística com enfoque sobre a questão da 

universalidade e da influência cultural na compreensão e produção de metáfora. Ele alega que a 

cultura, através da linguagem, afeta a maneira pela qual o sujeito pensa e classifica o mundo 

vivido e admite que: 

 

[…] universal embodiment associated with a target domain may consist of several 

distinct components, or aspects. The conceptual metaphors that emerge may be 

based on one component, or aspect, at a certain point of time and on another point of 

time. Which one is chosen depends on a variety of factors in the surrounding cultural 

context. Moreover, the conceptual metaphors may be based on one component, or 

aspect, in one culture, while on another component, or aspect, in another culture
164

 

(KÖVECSES, 2008b, p. 395). 

 

 

Essa mesma ideia é reforçada por ele, ao afirmar que o domínio-alvo é o domínio que as 

pessoas tentam compreender através do uso do domínio-fonte. Tanto em Lakoff e Johnson 

(2002 [1980]), como em Kövecses (2002), as expressões linguísticas metafóricas (palavras ou 

expressões linguísticas provenientes de um domínio conceptual mais concreto) são capazes de 

indicar o mapeamento metafórico subjacente, uma vez que a metáfora conceptual não ocorre na 

linguagem explicitamente, mas sobrepuja, conceptualmente, as expressões explícitas (DINIZ, 

2008, p. 24). Os esquemas imagéticos e os modelos metafóricos são requeridos para representar 

os significados das expressões.  

Kövecses (2002) reitera a posição de Lakoff e Turner (1989) quanto à 

convencionalidade. Conforme esse autor, a compreensão de um domínio em termos de outro 

envolve uma série de mapeamentos (correspondências) entre o domínio-alvo e o domínio-

fonte. Esses mapeamentos derivam de um mapeamento central, que é o responsável pelo 

significado principal dos domínios-fonte e dos domínios-alvo.  

Os mapeamentos centrais desempenham as seguintes funções: conceptualmente, 

favorecendo o surgimento de outros mapeamentos e, culturalmente, refletem os principais 

conceitos humanos relacionados ao domínio-fonte em questão; motivacionalmente, são 
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“[...] a incorporação universal associada a um domínio-alvo pode consistir de vários componentes distintos, ou 

aspectos. As metáforas conceptuais que emergem podem ser baseadas em um componente, ou aspecto, a certo 

ponto do tempo e em outro ponto do tempo. Qual deles é escolhido depende de uma variedade de fatores, no 

contexto cultural circundante. Além disso, as metáforas conceptuais podem ser baseadas em um componente, 

ou aspecto, em uma cultura, enquanto que em outro componente, ou aspecto, em outra cultura.” (Tradução da 

autora deste trabalho). 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-br&tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Zolt%C3%A1n+K%C3%B6vecses%22
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motivados na maioria das vezes em aspectos experienciais, sejam eles físicos ou culturais; 

linguisticamente, fazem surgir expressões metafóricas que dominam uma metáfora.  

Com relação ao domínio-fonte e domínio-alvo, Kövecses (2002) afirma que cada 

domínio-fonte é designado a cumprir uma função específica na caracterização de vários 

domínios-alvo, ou seja, cada domínio-fonte é associado com um significado particular, que é 

mapeado em direção a um domínio-alvo. Esse significado é convencionalmente fixado e aceito 

dentro do discurso de determinada comunidade linguística. O domínio-alvo recebe o 

significado principal do domínio-fonte. Geralmente, o domínio-fonte constitui-se de uma 

situação intensa, como ações, eventos ou estados. Uma metáfora corresponde a dois domínios 

conceptuais distintos. É o que ele define como understanding de um domínio conceptual em 

termos de outro domínio conceptual. Ambos os domínios simbolizam conceitos metafóricos 

mais concretos (source domain) e mais abstratos (target domain), traduzem-se na capacidade 

cognitiva humana, principal pilar nos estudos da LC
165

. 

 

5.4.2.2 Grady e as Metáforas Primárias 

 

Motivadas pelo construto teórico da “filosofia na carne”, conceito que aparece na obra 

Philosophy in the flesh, de Lakoff e Johnson (1999), há também propostas como a da teoria da 

metáfora primária e a da teoria da mesclagem que contribuem para dialogar sobre as questões 

construídas pela epistemologia da corporalidade e aquelas provenientes de uma abordagem 

cognitivo-sociocultural.      

Sobre as metáforas primárias, uma das mais conhecidas rediscussões acerca de tais 

metáforas é a hipótese de Grady (1997). Conforme é possível perceber nos estudos de Lima, 

Feltes e Macedo (2008), as primárias ou compostos de primárias são metáforas por 

correlações entre experiências corpóreas de níveis distintos: 

  

[...] As metáforas primárias são altamente corpóreas, diretamente dependentes da 

interação dos seres humanos com seu ambiente e com a forma e seu corpo [...] as 

metáforas primárias teriam certo caráter universal, sendo, portanto, comuns em 

toda cultura/língua. A geração dessas metáforas dá-se unidirecionalmente, ou seja, 
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Para a consolidação da LC, destaca-se a contribuição dos linguistas cognitivos norte-americanos George 

Lakoff  (Lakoff, 1987a, b, c) Lakoff; Johnson (1980); Ronald Langacker (1987, 1990, 1980 e 2000) e Leonard 

Talmy (1983,  2001, 2003). Em Portugal, no âmbito do enquadramento teórico da Linguística Cognitiva, os 

estudos mais desenvolvidos são elaborados por Lima (1989), Almeida (1995), Batoréo (2000 [1996]), Soares 

da Silva (1999 [1997]) e Teixeira (2001; 2013; 2014). Ainda na atualidade tais autores continuam a produzir 

livros, artigos, papers, entre outros contributos científicos, em favor da LC. Cabe assinalar que a LC tem como 

base o modelo no uso (“usage based model”) é a expressão que define metodologicamente a LC, o que explica 

a importância do método de observação do uso real das expressões linguísticas com base em corpora. 
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do domínio alvo para o domínio fonte (LIMA; FELTES; MACEDO, 2008, p. 145-

147).  

 

 

É preciso lembrar ainda que eles comungam o fato de que: 

 

Lakoff e Johnson (1999) defendem uma teoria geral da metáfora primária que 

possui quatro componentes: (a) A teoria da fusão de Christopher Johnson [diz 

respeito ao processo de aprendizagem]; (b) a teoria da metáfora primária de Grady 

[integração das partes metafóricas, e associações entre domínios]; (c) a teoria neural 

da metáfora de Narayanan [as redes neurais e ativações fonte-para-alvo constituem 

os acarretamentos metafóricos]; (d) a teoria da mesclagem conceptual [conexões 

entre os domínios] (LIMA, P.; FELTES; MACEDO, 2008, p. 151, grifo das 

autoras).  

 

Diante dessa posição, as investigadoras analisam vários exemplos de metáforas 

conceptuais,
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 considerando como as metáforas de semelhanças e as primárias são geradas 

pela percepção de traços compartilhados entre esquemas co-ativados.  

A respeito da reflexão de Lakoff (1999), Grady chama ‘metáforas primárias’ aquelas 

que são aprendidas em quantidade significativa da mesma forma em todo o mundo, porque as 

pessoas têm as mesmas entidades e, basicamente, os mesmos ambientes relevantes e ressalta  

que a metáfora primária tem a maior distribuição “cross-linguística”, desde que esteja 

diretamente associada à experiência corporal e ao mundo compartilhado por todos os seres 

humanos (GRADY, 1997).  

As metáforas primárias são mais propensas a serem universais do que as metáforas 

mais complexas, que são combinações daquelas. Grady tenta estabelecer a relação entre 

experiências acumuladas pelo homem e a geração de metáforas primárias, através da 

identificação de etapas intermediárias que incluem: eventos básicos, habilidades e estruturas 

cognitivas, cenas primárias e subcenas, conflação conceitual, desconflação, metáforas 

primárias. E argumenta que algumas metáforas conceptuais emergem de correlações entre 

dimensões distintas de experiências corpóreas básicas recorrentes e coocorrentes. 

Também Siqueira e Lamprecht (2007) comentam sobre as metáforas primárias
167

, e 

asseguram que estas são resultados de interações entre particularidades dos aparatos físico e 

cognitivo humanos, com suas experiências subjetivas no mundo, independente de língua e 

cultura, e o domínio-alvo que propicia o surgimento de uma metáfora primária, quer dizer, 

construída pela integração de partes. 
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Para Lima, P., Feltes e Macedo (2008), em nota, essa tipologia vem cedendo lugar à outra, associada com a 

Teoria Integrada da Metáfora Primária. 
167

Lima, P., Feltes e Macedo (2008) informam que há uma distinção proposta por Grady (1997) acerca da 

hipótese da metáfora primária, em que o autor rediscute a natureza da metáfora conceptual. 
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5.4.2.3 O modelo de Fauconnier e Turner: a Teoria da Mesclagem
168

 

 

 Outro novo modelo para se repensar a TMC é elaborado por Fauconnier e Turner 

(2002; 2008), que propõem aquilo que se pode chamar de Blending ou Mesclagem
169

. É uma 

teoria que define mais de dois domínios em uma única estrutura, “[...] a mesclagem [‘fusão’] é 

o mecanismo pelo qual as metáforas primárias criam metáforas complexas” (LIMA, P.; 

FELTES; MACEDO, 2008, p. 149). Nessa vertente, a mesclagem pode ser considerada como 

correlação de experiências. 

A teoria da Mesclagem (Blending), teoria de integração conceptual, é eficiente para o 

estudo da metáfora, por significar o processo de criação de novos conceitos. Representa a 

teoria dos espaços mentais em que construções cognitivas são desenvolvidas à medida que o 

falante pensa e fala para representar um evento, criar e entender o processo. O trabalho 

proposto por Fauconnier e Turner complementa os estudos da TMC, do fenômeno linguístico 

e conceptual. Como argumentam Grady et al (1999): 

 

[...] there are also important  differences  between  the approaches:  CMT 

[Conceptual Metaphor Theory]  has defined metaphor as a strictly directional  

phenomenon, while  BT [Blending Theory] has not; CMT analyses are  stated in  

terms of  entrenched  conceptual relationships, BT emphasizes blending as an on-

line process […]  but the  two approaches are complementary
170

 (GRADY et al,; 

1999, p. 01). 

 

A posição da TMC é projeção unidirecional, há correspondência e projeção entre 

domínio-fonte e alvo. Na Teoria Blending (doravante TB), a unidade básica da organização 

cognitiva não é o domínio, mas o ‘espaço mental
171

. 
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Sobre essa temática, Miranda (1999) afirma que Fauconnier destaca um importante processo cognitivo que 

alavanca parte dessa criatividade – a mesclagem/blending, isto é, um processo cognitivo que opera sobre dois 

espaços mentais (Input 1 e 2) para obter um terceiro espaço – o domínio-mescla. Nos termos de Salomão 

(1999b), a mesclagem é definida de forma menos restrita, operando sobre múltiplos domínios estáveis (MCIs, 

molduras comunicativas) ou locais (espaços mentais). O domínio-mescla incorpora estruturas parciais dos 

domínios-fonte e tem uma estrutura emergente própria. De acordo com a autora, são quatro os componentes do 

processo de mesclagem, quais sejam: os inputs, o espaço genérico, o domínio-mescla e sua respectiva estrutura 

emergente. 
169

Segundo Cunha e Nogueira (2008), mesclagem, integração e compreensão conceptual constituem operações 

mentais complexas capazes de explicar a rede de significações tecida pelos sujeitos no curso da utilização dos 

objetos-de-discurso e categorias para a elaboração de objetos de sentido e de conhecimento. 
170

“[...] há também diferenças importantes entre as abordagens: a TMC [Teoria da Metáfora Conceptual] definiu 

metáfora como um fenômeno estritamente direcional, enquanto a TB [Blending Teoria] não define; [...] as 

análises TCM são apresentadas em termos de relações conceituais entrincheiradas, a TB enfatiza a mesclagem 

como um processo on-line [...], mas as duas abordagens são complementares.” (Tradução da autora deste 

trabalho). 
171

Os espaços mentais representam cenários particulares, os quais são estruturados pelos domínios dados.  
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A TB inclui quatro modelos de espaço: dois inputs espaciais, um espaço genérico e 

um espaço (blend). A posição dessa teoria é de integração conceitual, combinação entre 

elementos. Daí envolver três processos básicos: composição, complemento e elaboração, 

podendo ser mais bem representada pela seguinte figura:  

 

Figura 3 - Representação da Teoria Blending 

 

(adaptada de FAUCONNIER; TURNER, 2002). 

 

O espaço ordinário do dia a dia (Input 1) e o espaço extraordinário dos conceitos 

(Input 2) são espaços mesclantes e, a partir deles, surge a integração conceitual, que implica a 

mescla. Quer dizer, um espaço mesclante mais outro espaço mesclante geram o espaço 

mesclado, o blend, que carrega traços de um e de outros de seus precedentes, mas que passa a 

ter em si traços que só nele (terceiro) estão presentes.  

Este é talvez o ponto em que se pode afirmar que a mesclagem conceptual é uma 

operação mental que criou no ser humano uma nova capacidade de imaginação que faz com 

que ele possa desenvolver as artes, as ciências, as religiões, a cultura e a linguagem. 

Diferentemente da mistura, que faz os elementos se fundirem tanto que não se consegue 

entrever o que foi misturado, na mesclagem, duas coisas que existem se juntam para formar 

uma terceira e esta conserva visíveis nela características das anteriores que foram mescladas, 

mas sendo, ao mesmo tempo, nova. 

A TB deriva, em parte, da origem da teoria do espaço mental, que trata a metáfora 

como caso especial de referência indireta. Investiga como os conceitos abstratos podem ser 
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estudados com base nos modelos de ‘blend’. Do mesmo modo, as metáforas complexas 

ilustram a integração entre a TMC e a TB. Conforme Lima, P., Feltes e Macedo (2008), 

“Têm-se verificado tentativas de articulação entre a Teoria da Integração 

Conceptual/Mesclagens (Blending) e a Teoria da Metáfora Conceptual” (LIMA, P., FELTES; 

MACEDO, 2008, p. 160). 

A TMC enfatiza, como regra, as metáforas estruturadas em conceitos abstratos com 

modelos cognitivos projetados por domínios-fonte concretos.  A teoria de Fauconnier e 

Turnner (2008) analisa a metáfora, embasada na noção de tempo e de espaço. Trabalha com 

redes de integração conceitual, compreensão, inferência, entre outros. De acordo com tais 

autores: 

 

Time as space is a deep metaphor for all human beings. It is common across 

cultures, psychologically real, productive, and  profoundly entrenched in thought 

and language […] the fact that time is measurable and stable - inferences for which 

we do not have independent evidence - comes from the domain of space […] 

metaphors […] involve more than mappings or bindings between two spaces. They 

involve many spaces, and  they involve emergent structure in the network […]  

There is a paradox in the standard metaphor analysis of time as space in having a 

source domain of moving objects that includes speed, since already seems to require 

time. This paradox is resolved in the standard analysis by assuming that motion is 

uniform, so that motion is uniform, so that speed is irrelevant 
172

 (FAUCONNIER; 

TURNER, 2008, p. 54; 55). 

 

 

Os autores chamam a atenção para o fato de que a topologia para o tempo é 

incompatível com o domínio de objetos em movimento no espaço de muitas maneiras, por 

exemplo: no domínio do espaço, unidades de medida não são objetos em movimento, mas 

sim, na combinação entre domínios; no domínio do espaço, os observadores não estão no 

mesmo local e não estão olhando na mesma direção, mas, na combinação, estão; no domínio 

do espaço, nem todos os objetos em movimento estão no mesmo caminho, na combinação, 

estão. Nesse sentido, tempo e o tempo-espaço de mapeamento conceptual são emergentes na 

rede (FAUCONNIER; TURNER, 2008). 

Conforme Miranda (1999),  
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“O tempo como espaço é uma metáfora profunda para todos os seres humanos. É comum entre as culturas, 

psicologicamente real, produtiva, e profundamente enraizada no pensamento e na linguagem [...] o fato de que 

o tempo é mensurável e estável - inferências para as quais não temos evidência independente - provêm do 

domínio do espaço [...] metáforas [...] envolvem mais do que mapeamentos ou ligações entre dois espaços. 

Elas envolvem muitos espaços, e envolvem a estrutura emergente na rede [...] Há um paradoxo na análise 

padrão da metáfora do tempo como espaço tendo um domínio fonte de objetos em movimento, que inclui 

velocidade, uma vez que já parece exigir tempo. Este paradoxo é resolvido na análise padrão, assumindo que o 

movimento é uniforme, uma vez que o movimento uniforme, a velocidade é irrelevante.” (Tradução da autora 

deste trabalho). 
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[...] o modelo dos espaços mentais articula-se a partir das capacidades da mente 

humana. Nesse enquadre, o modelo alinha-se com uma perspectiva integradora da 

cognição que, confrontando-se com as teorias modularistas da mente, considera a 

organização cognitiva como um conjunto integrado de sistemas dentre os quais estão 

a linguagem e a estrutura socio-cultural. Em outros termos, postula-se a linguagem 

como um instrumento cognitivo (MIRANDA, 1999, p. 81). 

  

 De acordo com a autora, dois constructos teóricos são fundamentais ao modelo: as 

noções de domínio e projeções de domínios (conjuntos de conhecimentos estruturados), que 

podem ser de duas naturezas: domínios estáveis e domínios locais.  

Domínios estáveis correspondem a estruturas de memória pessoal ou social (esquemas 

e frames). Estáveis, mas não estáticos, são conhecimentos prévios socialmente produzidos e 

culturalmente disponíveis que estruturam internamente os domínios locais (espaços mentais), 

e podem ser considerados de três naturezas: Modelos Cognitivos Idealizados (MCI), molduras 

comunicativas e esquemas genéricos (esquemas conceptuais). Têm esses conhecimentos papel 

crucial na cognição humana, qual seja o de possibilitar o domínio, a lembrança e o uso de um 

vasto conjunto de conhecimentos adquiridos na vida diária (MIRANDA, 1999). 

 As projeções são vistas tradicionalmente como fenômenos periféricos e alçadas pelo 

modelo dos espaços mentais a um papel central da cognição humana. Elas operam para 

construir e ligar domínios,  

 

[...] Fauconnier [...] postula três classes delas: Projeções de domínios conceptuais 

estruturados (MCIs) que projetam parte de um domínio em outro. Metáforas e 

analogias representam esse tipo de projeção. A ideia central é de que, para falar ou 

pensar sobre certos domínios (domínios-alvo), valemo-nos da estrutura de outro 

domínio (domínios-fonte) e do correspondente vocabulário (MIRANDA, 1999, p. 

87).  

 

 

 Miranda (1999) apresenta a hipótese sócio-cognitiva, formulada por Salomão, a partir 

do modelo dos espaços mentais e de concepções que abordam o processo de significação em 

sua moldura dramática, envolvendo o sujeito, seus papéis, seus jogos e ritos nesse processo. 

 Na perspectiva de Cunha e Nogueira   

 

[...] Essa teoria [a dos espaços mentais] [...] procura investigar como a cognição 

funciona na sociedade e que conjunto de relações é utilizado para se estabelecer a 

fusão entre os espaços mentais, conhecida como blending, ou mesclagem conceptual 

[...] Dois construtos teóricos são pertinentes ao modelo: as noções de domínios e 

projeções [...] as projeções têm como função construir e ligar domínios (CUNHA, 

M.; NOGUEIRA, 2008, p. 107-108; 112).  
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Os espaços mentais são conhecimentos operativos configurados no evento. Incluem 

identidades, papéis sociais, alinhamento, permitindo a identificação do que está sendo posto 

em movimento na interação. 

Ao expor a teoria dos espaços mentais, Fauconnier (1985; 1997) preocupa-se em 

definir as ligações existentes entre eles, tendo como “fundo” as pesquisas sobre a metáfora. 

Por esse princípio, explica esse autor que a linguagem se assenta na capacidade humana de 

imaginação, na construção de espaços mentais imagéticos. Quer dizer, a linguagem não corta 

o sentido, mas sim o guia.  

Fauconnier e Turnner (2002; 2008) exploram o mapeamento entre pensamento e 

linguagem dentro de uma perspectiva semântica, a partir da criação e manipulação de espaços 

mentais pelos sujeitos cognitivos. É uma mediação entre ato social, cognição e pensamento. 

 

5.4.2.4 A Teoria Neural 

 

Coerentemente com esse quadro teórico, a preocupação atual não é apenas articular a 

TMC às metáforas primárias e à TB, mas, também, posicionar-se conceitualmente nos 

mesmos termos da Teoria Neural, a qual tem contribuído para o entendimento das metáforas 

conceptuais
173

. 

A Teoria Neural, desenvolvida por Narayanan, preocupa-se em demonstrar como os 

domínios afetam a forma, como os sistemas são estruturados e de que modo funciona o 

processamento metafórico. Gibbs Jr. (2008) declara que  

 

[…] The neural theory therefore offers a  coherent of explanations for why there 

should be conceptual metaphors contribute to our understanding of abstract concepts 

and the meanings of words, complex expressions, and grammatical constructions
174

 

(GIBBS JR., 2008,  p. 06). 

 

 

Do ponto de vista dele, muitas pesquisas em linguística cognitiva, através da Teoria 

Neural, sugerem conceitos abstratos que são entendidos, pelo menos parcialmente, em termos 

metafóricos encarnados, assim como muitos dos estudos psicolinguísticos descritos ilustram 

como a ação física e atos corporais específicos facilitam a interpretação do significado da 

metáfora. 
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 Lakoff (1993)apresenta o livro sobre Emergência da teoria da metáfora neural.  
174

“[...] A teoria neural, portanto, oferece uma coerência nas explicações porque deveria haver metáforas 

conceptuais para contribuir para a nossa compreensão de conceitos abstratos e os significados de palavras, 

expressões complexas, e construções gramaticais.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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Esse argumento não escapa a Lakoff (2008), para quem: 
 

 

[…] Thought is physical. Ideas and the concepts that make them up are physically 

‘computed’ by brain structures […] NTL [Neural Theory of Language] combines 

what is known scientifically with linking hypotheses based on neural computation. 

The link between body and brain is central to the concept of semantics-as-simulation 

in NTL […] The neural theory says that complex metaphors that are extensions of 

existing primary metaphors bound together should be easier to learn and understand 

than conceptual metaphors that are totally new […] the neural theory in general 

predicts that the most immediate component metaphors for a complex metaphor 

[…]
175

 (LAKOFF, 2008, p. 18; 27). 

 

 

Ele afirma que aquilo que é subentendido em uma Teoria Neural deve-se à 

conectividade. Os elementos são ligados ao sistema conceptual em que os mapeamentos 

metafóricos estão associados ao quadro de elementos que estão conectados a palavras ou 

categorias gramaticais. O funcionamento dos esquemas é estruturado, usando imagens, 

esquemas primitivos. De acordo com este autor, enquanto na teoria preneural da metáfora 

conceptual fala-se de “preservação” de fonte, domínio de imagens-esquemas; na teoria neural, 

há o uso de domínio da imagem dos esquemas de inferências sobre situações de domínio-

alvo.  

Na concepção de Lakoff (1993; 2008), a Teoria Neural da metáfora faz uma previsão 

importante no caso de mapeamentos das metáforas conceptuais convencionais que são 

realizados por circuitos fixos no cérebro e, portanto, contradiz antigas teorias que afirmam 

que o mapeamento opera no processo de domínio-alvo.  

A Teoria da Metáfora Neural, ao fazer uso da modelagem computacional, fornece um 

mecanismo explicativo para inferências metafóricas. Sobre as inferências, Lakoff (2008) 

afirma que elas ocorrem quando a ativação de uma coleção de relações significativas em um 

circuito neural conduz à ativação de uma ou mais associações relevantes.  

Aproximando-se dessa assertiva, Sperber e Wilson (2008) assumem que todas as 

relações inferenciais são associações, mas nem todas as associações são inferências 

(SPERBER; WILSON, 2008, p. 98). No cerne da modelagem de inferências metafóricas é a 

noção de simulação mental que representa situações específicas. Conforme revelam os 

autores, a teoria da metáfora neural modifica o entendimento da linguística cognitiva, não 
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“[...] O pensamento é físico. As ideias e os conceitos que o compõem são fisicamente ‘computados’ por 

estruturas cerebrais [...] TLN [Teoria da Linguagem Neural] combina o que é conhecido cientificamente com 

ligação às hipóteses baseadas em computação neural. A ligação entre o corpo e o cérebro é fundamental para o 

conceito de semântica, como simulação em TLN [...] A teoria neural diz que as metáforas complexas, que são 

extensões de metáforas primárias existentes, unidas devem ser mais fáceis de aprender e entender do que 

metáforas conceptuais, que são totalmente novas [...] a teoria neural, em geral, prevê as metáforas de 

componentes mais imediatos como uma metáfora complexa [...]” (Tradução da autora deste trabalho). 
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tanto as análises, mas como se compreende o funcionamento dos sistemas que trabalham com 

a metáfora (LAKOFF, 2008; SPERBER; WILSON, 2008).  

É possível perceber que essas abordagens, como a metáfora primária, a Teoria do 

Blending e a Teoria Neural, caracterizam a estrutura da linguagem como reflexos de 

processos gerais do pensamento, e podem ser consideradas como complementares à Teoria da 

Metáfora Conceptual proposta por Lakoff e Johnson (2002 [1980]).   

 

5.4.2.5 As ideias de Gibbs Jr.  

 

Como crítico e seguidor da TMC, Gibbs Jr. (2007), ao citar Grady (1997), sustenta que 

a experiência corpórea pode cooperar na formação de metáforas conceptuais. No entanto, 

segundo o autor, há dificuldades em compreender as correlações experienciais de metáforas 

como: TEORIAS SÃO PRÉDIOS ou O AMOR É UMA JORNADA. Os processos de 

mapeamentos metafóricos apresentam falhas, pois nem todos os aspectos do domínio-fonte são 

mapeados no domínio-alvo. Desse modo, refuta a ideia de metáfora conceptual como o nível 

mais básico de mapeamentos metafóricos na mente e experiência humanas.  

Ancorado em Grady (1997), Gibbs Jr. (2007) argumenta, ainda, que as correlações de 

experiências corpóreas diárias geram a criação de metáforas primárias, cujo domínio-fonte é 

oriundo do sistema sensório-motor, de base independente e diretamente experiencial. Algumas 

das metáforas primárias mais proeminentes são: INTIMIDADE É PROXIMIDADE, 

DIFICULDADE É CARGA, CARINHO É CALOR, O IMPORTANTE É GRANDE, MAIS É 

PARA CIMA, etc. Segundo o autor, as correlações metafóricas de cada uma dessas metáforas 

primárias surgem a partir da interação do corpo com o meio ambiente, do qual os domínios-

fonte são extraídos.  

Prossegue o autor, esclarecendo que as metáforas complexas surgem a partir da 

mesclagem entre metáforas primárias. As conexões neurais no cérebro podem refletir as 

inferências do domínio-fonte sensório-motor sobre o domínio-alvo subjetivo. Desse modo, as 

metáforas conceptuais seriam pontes de acesso a diferentes conhecimentos, em ocasiões 

distintas, de acordo com a particularidade de cada alvo abstrato a ser conceitualizado. Nessa 

perspectiva, as metáforas conceptuais seriam o produto do processo de conceptualização e não 

a causa subjacente a esses processos.  

Inspirando-se na distinção entre metáforas primárias e complexas, Lakoff e Johnson 

(2002 [1980])  explicam que as metáforas são complexas porque são elementos metafóricos 

provenientes de metáforas primárias. Estas são derivadas diretamente de correlações 
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experienciais, de experiências cotidianas. Um dos exemplos utilizados por eles é a metáfora 

primária MAIS É PARA CIMA, em três aspectos importantes. Primeiro, uma correlação surge 

do funcionamento no mundo, onde regularmente encontram-se casos em que se relaciona mais 

de um mapeamento. Segundo, o domínio-fonte da metáfora vem do sistema sensório-motor. 

Finalmente, a correlação é instanciada no corpo e através de conexões neurais, contrastando 

com as metáforas complexas que são formadas pela combinação conceptual, são construídas a 

partir de metáforas primárias e formas de conhecimento comum, a exemplo de modelos 

culturais, teorias populares, ou simplesmente conhecimentos ou crenças
176

 que são difundidas e 

aceitas em uma cultura. Como metáforas, são formadas pela combinação das metáforas 

conceptuais primárias. A metáfora complexa é decomposta em dois componentes: um é 

destinado a apresentar o conceito de destino, mapeamento pré-existente; o outro, representar o 

complexo conceito de origem.  

Não obstante, Gibbs Jr. (2007), ao pesquisar sobre a influência do corpo humano na 

cognição e na linguagem, considera que a Linguística Cognitiva conseguiria valiosas 

contribuições se empregasse métodos convergentes que validassem as inferências extraídas a 

partir de evidências linguísticas. Para tanto, julga necessários critérios mais explícitos na 

identificação de metáforas conceptuais, a fim de que outras ciências possam empregá-los na 

condução de suas próprias investigações empíricas, na possível natureza corporificada de certos 

conceitos abstratos.  

Essa nova visão, por outro lado, considera tanto os conceitos abstratos como os 

concretos como representações temporárias, dinâmicas, corporificadas e situadas, que emergem 

de atos de simulação perceptual/corporificada. Nesse sentido, ao relacionar conceitos a 

contextos do mundo real, a perspectiva corpórea esclarece sobre seu caráter flexível, 

multimodal e produtivo. Gibbs Jr. (2007) defende o papel da metáfora na criação de conceitos 

abstratos e no acesso a esses conceitos. A metáfora, portanto, não consiste em uma forma de 

acesso ao conhecimento abstrato previamente articulado, mas como forma inerente à criação e 

manutenção desses construtos em diferentes situações. 

Gibbs Jr. (2009) assegura:  

 

Metáforas conceptuais fornecem a motivação do por que certas palavras e 

expressões adquiriram seus vários significados metafóricos figurativos no decorrer 

do tempo [...] Metáforas conceptuais motivam o porquê de certas palavras e 

expressões terem seus significados figurados específicos dentro de comunidades 

linguísticas, e falantes contemporâneos podem, sob certas circunstâncias, determinar 
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Como ressalta Zanotto (2007, p.112) “[...] nossa compreensão é relativa aos nossos conhecimentos e crenças, 

ou seja, ao nosso sistema conceptual”. 
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essas motivações [...] Metáforas conceptuais fornecem a motivação do por que 

certas palavras e frases têm os significados que têm e fazem parte do sistema 

conceptual dos falantes, levando as pessoas a reconhecerem alguns dos atores pelos 

quais essas palavras e frases têm os significados que têm e são empregadas 

automaticamente toda vez que os falantes usam e entendem a linguagem (GIBBS, 

Jr., 2009, p. 201-202). 

 

 Em termos gerais, a interação entre corpo e cultura constitui a base experiencial das 

metáforas conceptuais. A questão permanece, no entanto, quanto à forma como tais bases 

experienciais realmente funcionam. Uma questão é a de como, exatamente, a interação entre 

corpo e cultura que dá origem a metáforas conceptuais é universal, comum ou específica de 

cultura para cultura.  

Ao examinar como os sujeitos interpretam metáforas envolvendo narrativas, por 

exemplo, Gibbs (2008; 2009) explica que as pessoas inferem os sentidos detalhados de 

narrativas simples, envolvendo metáforas conceptuais, imaginando a sua participação nas ações 

metafóricas explicitamente mencionadas nestas histórias. E cita o seguinte exemplo: quando a 

audição se move na direção certa, os ouvintes se envolvem em uma ação corporal, o que 

facilita a sua compreensão metafórica. Prossegue, informando que a metáfora conceptual 

RELACIONAMENTOS SÃO VIAGENS apresenta diferentes efeitos corporificados do mundo 

real. 

Esse entendimento levou-o a desenvolver, em 2010, uma visão do significado como 

consistindo, em última análise, em algo de tipo metafórico e indeterminado, e apresentar quatro 

fatores que compreendem a complexidade dinâmica da interpretação da metáfora: os 

participantes, o entendimento da tarefa, os métodos para assegurar o entendimento e as 

linguagens materiais (estrutura gramatical, relação metáfora conceptual, relação experiência 

corpórea, gênero, linguagem específica, convencionalidade, novidade, frequência, 

familiaridade, prototipicidade e saliência). Quer dizer que o entendimento sobre a metáfora não 

é um ponto de vista neutro. 

Uma das possíveis consequências desse princípio norteador incide na referência a um 

conjunto de metáforas conceptuais, que são princípios de organização na memória de longo 

prazo, em paralelo à compreensão literal.  

De acordo com Gibbs Jr. (2007), apesar de serem originados a partir de processos 

motores e perceptuais, os esquemas imagéticos não se configuram como processos sensório-

motores, mas como meio elementar pelo qual se constrói e se constitui a ordem e de onde são 

organizadas as experiências no nível de percepção e movimentos corpóreos.  Defende a tese de 
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que a estruturação de conceitos abstratos, tais como metáforas conceptuais, relaciona-se com a 

constituição física, habilidades cognitivas e interações das pessoas com o mundo que as cerca.  

Nessa perspectiva, também sugere que os esquemas imagéticos sejam mais bem 

compreendidos como gestalts experienciais, cuja codificação não se processa necessariamente 

como representações mentais. Os sentidos de cada expressão formam uma categoria de 

estrutura radial como o membro central e definem vínculos por esquema imagético e metáforas.  

Segundo informa Gibbs Jr. (2007), o status cognitivo das metáforas é primordialmente 

conceitual e enraizado em experiências humanas. Promove evidências significativas sobre a 

natureza corpórea dos pensamentos abstratos. 

 De acordo com a perspectiva até aqui apresentada, é possível assinalar que existe um 

número significativo de trabalhos e de níveis variados, que se dedica à revisão de alguns 

conceitos sobre a TMC. O enfoque de tais estudos volta-se para os dois elementos básicos, a 

saber: o primeiro, a questão da teorização; e o segundo, a metodologia.   

 Apesar de se saber que há inúmeras críticas
177

 em torno dos estudos da teoria de Lakoff 

e Johnson, especialmente pela falta de explicação a respeito do método empregado pelos 

autores para chegar aos resultados da análise linguística, pelo fato de terem utilizado o método 

da introspecção
178

 e não terem dado conta de tal procedimento, em vista de vários problemas 

encontrados, com a atenção específica ao aspecto particular da linguagem em cognição, ainda 

assim o presente trabalho abraça essa teoria, por percebê-la como uma das possibilidades de 

análise para o problema em torno dos estudos sobre a metáfora. Recorre-se ao uso da TMC não 

apenas como definição da metáfora, mas como parâmetro de pesquisa. 

 Como se vê, nesta seção intitulada A teoria da metáfora conceptual de Lakoff e 

Johnson, trabalha-se com a ideia de uma alternativa teórica capaz de unir objetivismo e 

subjetivismo, uma nova luz sobre a questão acerca de algumas metáforas serem universais. 

Acresce que se sabe da importância da teoria neural, por exemplo, no sentido de contribuir para 

a TMC. Assim, a TMC apresenta um objeto sob um novo prisma, contribui para entender os 
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Conforme Lima, Feltes e Macedo (2008), uma das críticas que a TMC tem recebido é a de que ela lida apenas 

com dois domínios para mapeamento. Não se pode negar, apesar dessas críticas, que a Teoria da Metáfora 

Conceptual lançou luzes sobre importantes aspectos da formação e processos atinentes à cognição humana e 

ao modo como os seres humanos expressam linguisticamente suas experiências. Para Gibbs (2009), a crítica 

diz respeito ao problema com a introspecção, emprego linguístico tradicional utilizado por Lakoff e Johnson 

para examinar as expressões linguísticas que, na maioria dos casos, eram expressões inventadas (isto é, não 

são derivadas de um discurso falado e escrito autêntico) e as intuições estudadas são, na verdade, aquelas do 

estudioso que faz a pesquisa. Na atualidade, há hipóteses experimentais que têm fornecido detalhes sobre 

interações entre linguagem, mente e corpo. De acordo com Gibbs (2009), parte da resistência às alegações dos 

linguistas cognitivos é a de que esses estudiosos não explicam satisfatoriamente os métodos utilizados em suas 

análises linguísticas. 
178

De acordo com Gonzalez Marquez et al. (2007, p. 12), introspecção linguística é a atenção consciente dirigida 

pela linguagem para usar aspectos particulares da linguagem tal como manifestada em sua própria cognição. 
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conceitos, enquanto base cognitiva via domínios metafóricos, o que faz com que o investigador 

pense nas possíveis inferências provenientes desse fundamento e compartilhe as dúvidas e 

descobertas com os membros de uma mesma sociedade ou interessados na temática.  

Logo, até onde se pode almejar, pretende-se que seja despertado o interesse dos 

investigadores e curiosos da área da Linguística Cognitiva voltado para os estudos da metáfora 

conceptual, situando-a no contexto mais amplo da realidade heterogênea de cada uma das 

línguas humanas, uma vez que, neste trabalho, não se acredita apenas na direção top down, isto 

é, não se deve fechar ou pegar as expressões e verificar os mapeamentos ou, o contrário, 

limitar-se a uma posição linear, por essa ter sido a crítica à teoria inicial. Antes, o que se 

apresenta deve ser visto como ideias que devem ser modeladas e remodeladas porque, 

atualmente, há evidência empírica para os estudos da cognição e da linguagem.  

Há desafios teóricos e metodológicos entre o biológico e o cultural, o cognitivo e o 

linguístico, assim como, contextos diferenciados. De acordo com Miranda (2010), pode ser a 

hipótese da herança dual de que menciona Tomasello, isto é, a cognição humana é biológica e 

cultural. Do ponto de vista de Salomão (2010), são estudos de base empírica, mas até hoje ela 

não se encontra elaborada, por ser a metáfora uma conceptualização complexa, justificada no 

contexto de que a mente é um corpo e manipula objetos. É uma teoria sobre o modo de pensar. 

Essa compatibilidade vista em Salomão não escapa aos elementos epistemológicos da Teoria 

da Metáfora Conceptual que, de algum modo, podem ser compreendidos por meio de fontes de 

evidências (exemplos: polissemias, padrões inferenciais, novas metáforas, diacronia, 

experimentos psicolinguísticos); por compromissos (a exemplo de compromisso com a 

expressão de todas as generalizações, compromisso cognitivista, consistência entre análise da 

cognição e análise da linguagem).  

Nesse sentido, realismo corporificado não significa subjetivismo extremo, 

representação cerebral, mas, a preocupação com a filiação epistemológica empírica, a 

corporeidade como corpo no mundo, experiencialista, a “filosofia na carne”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 

 

5.5 DOMÍNIOS METAFÓRICOS E METONÍMICOS
179

 

 

As ideias desenvolvidas nas seções anteriores versaram sobre a trajetória dos estudos 

sobre a metáfora, para admitir a correlação existente entre razão e imaginação, envolvendo 

várias dimensões/categorias da experiência: sensoriais, estéticas, culturais. A metáfora passa a 

ser reconhecida como um processo através do qual a experiência é elaborada cognitivamente. 

É percepção e ação. É corporificação, linguagem motivada. Na presente seção, articulam-se 

apreciações acerca dos processos metafórico e metonímico, enquanto mecanismos simbólicos 

da cognição, evitando, assim, quaisquer fundamentos metafísicos.  

Ao escolher o título, sob a óptica do conceito domínio, considerou-se a ideia de 

entidade mental caracterizada como uma estrutura de conhecimento relativamente complexa, 

que diz respeito a aspectos coerentes da experiência humana. Os domínios podem ser de duas 

formas: domínios abstratos e domínios básicos. Metáforas e metonímias estariam incluídas no 

primeiro tipo de domínio, por serem de naturezas complexas e compreendidas em termos da 

experiência corporificada. 

Considerações em torno da metáfora e da metonímia indicam olhares diversos e que 

são relevantes para melhor compreender a temática aqui proposta. Em dados contextos, esses 

processos são interpretados como sentidos novos e ligeiras alterações de suas propriedades 

intensionais de base transformam-se como polissêmicas, apresentando diversos significados 

relacionados uns aos outros. Nesse sentido, a autora deste trabalho procura subdividir esse 

assunto a partir de duas visões que mais a influenciaram durante sua formação acadêmica. 

Entretanto, é válido salientar que alguns autores aqui citados e/ou indicados, para apresentar 

as perspectivas estruturalista e cognitiva, fazem parte também de uma transição, de uma 

mescla, ou não têm a posição que a autora, até então, considera que seja. As perspectivas 

também podem ser outras, além das que aqui se apresentam. 
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De acordo com as ideias de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), um domínio cognitivo é um contexto para a 

caracterização de uma unidade semântica. Os domínios cognitivos configuram estruturas de conhecimentos 

mais amplos, questionam uma semântica “do dicionário”, em favor de uma semântica “enciclopédica”. 

Geeraerts (2011a) critica a ideia de domínios, para quem domínio equivale a uma noção vaga (combinação 

entre coisas), algo constitutivo, e não uma explicação somente de similaridade e contiguidade. Para ele, a 

noção de domínio é algo que a linguística ainda não abordou.  
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5.5.1 Visão estruturalista da metáfora e da metonímia 

 

Que conceito de metáfora e metonímia é apresentado pela vertente de base 

estruturalista? Há oposição entre metáfora x metonímia? É possível distinguir uma da outra? 

Relacioná-las? 

Sabendo-se que um dos traços da tradição retórica é ter sempre situado a metáfora no 

seio da palavra, essa prática foi reinventada no século XX por autores de inspiração 

estruturalista ou, mais especificamente, de linhagem saussuriana. 

Percebe-se que na concepção aristotélica, conforme registrado em um dos capítulos 

deste trabalho, a metáfora é definida como transposição de nome de uma coisa para outra, ou 

do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero. A metonímia, por sua vez, é definida a 

partir do conceito de sinédoque,
180

 em que tanto a metonímia como a sinédoque passam a ser 

entendidas enquanto deslocamento. Nessa perspectiva, o conceito de metáfora incide na 

oposição similaridade; e o de metonímia, na contiguidade. Tal ponto de vista considera 

metáfora e metonímia como fenômenos linguísticos e assume uma distinção entre sentido 

literal e sentido figurado. 

Ricoeur (1977) questiona o fato de, na visão retórica, a metáfora jogar sobre todas as 

classes de palavras, enquanto a metonímia afetar apenas a designação pelos nomes, a 

denominação, uma palavra em lugar de outra, uma substituição. No dizer desse autor:  

 

[...] la metáfora no nombra, sino que caracteriza aquello que ya ha sido nombrado. 

[...] la metafora mantiene dos pensamentos de cosas diferentes simultanamente 

activas en el seno de una palabra o de una expresión simple, cuya significacción es 

la resultante de su interacción [...] lo esencial de la atribuición metafórica consiste en 

la construcción de la red de interacciones que hace de tal contexto actual y unico. La 

metáfora es entonces un acontecimiento semántico que produce en el campo de 

intersección de varios campos semanticos. [...] la metafora tiene un papel en el 

discurso que la metonimia no iguala jamás. [...] La metafora no prevalece sobre la 

metonimia porque la contiguidad sea una relacción más pobre que la semejanza, [...] 

sino porque la producción de una equivalencia metaforica pone en juego operaciones 

predicativas que la metonímia ignora [...] por eso es necesario decir que la metafora 

es una innovación semantica a la vez de orden
181

 (RICOEUR, 1977, p.  92-93; 120; 

126; 150-151; 202; 239). 
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Para Fiorin (2011), a sinédoque é um modelo de metonímia em que a relação de contiguidade é do tipo pars 

pro toto (parte pelo todo), o que significa que a transferência sêmica se faz entre dois sentidos que constituem 

um todo. Ainda assinala o autor que, em grego, sinédoque quer dizer ‘compreensão simultânea’, isto é, o que 

apresenta traços que concorrem necessariamente em um significado. 
181

“A metáfora não nomeia, mas caracteriza aquilo que já está nomeado. […] a metáfora mantém dois 

pensamentos de coisas diferentes simultaneamente ativas no seio de uma palavra ou de uma expressão simples, 

cuja significação é resultado de sua interação. […] o essencial da atribuição metafórica consiste na construção 

da rede de interações que faz de tal contexto atual e único. A metáfora é, então, um acontecimento semântico 

que produz no campo de intersecção de vários campos semânticos. […] a metáfora tem um papel  no discurso 



180 

 

 

Assim sendo, a metáfora tem como característica a intersecção de campos que não 

somente o referencial, o lexical, mas, também, a estrutura lógica da semelhança pelo 

enunciado metafórico, em que o semelhante é percebido apesar da diferença. A metáfora 

rompe com as fronteiras precedentes e estabelece novas interpretações e relações, enquanto à 

metonímia se pode atribuir um significado qualquer. 

Segundo Bréal (1992 [1904]), o uso da metáfora é regido também por certos padrões 

linguísticos: “[...] a metáfora muda instantaneamente o sentido das palavras, cria expressões 

novas [...] A visão de uma similitude entre dois objetos, dois atos, a faz nascer [...]. As 

metáforas não ficam presas à língua que nascem” (BRÉAL, 1992 [1904]., p. 91, 96). O autor 

traça duas interpretações para a metáfora: a de que esta pode se apresentar sob uma 

perspectiva psicológica (nascer), sob forma de ideias, pensamentos, ou apresentar-se sob 

forma linguística, sob formas de palavras, sentenças e tipo de discurso. 

Para as categorias tradicionais da retórica e, ainda na concepção de alguns autores da 

atualidade, a metáfora e a metonímia são dois mecanismos bem diferenciados. São, 

geralmente, interpretados como tropos. Taylor, citado por Lima (1998), tradicionalmente, a 

retórica define esses processos de compreensão como figuras de palavra, em que o nome de 

uma entidade é usado para se referir a outra entidade e que é contíguo e/ou análogo. 

No dizer de Soares da Silva (2003): 

 

[...] nem sempre as relações de similaridade/contiguidade são devidamente 

entendidas. Na tradição estruturalista, elas são geralmente interpretadas como 

relações do mundo real entre referentes e ou/ como relações linguísticas: relações 

entre signos linguísticos, para Jakobson, ou relações entre sentidos de palavras, para 

Ullmann (SOARES DA SILVA, 2003, p. 24). 

 

 

Retomando os estudos de Ullmann (1964), observar-se-á que a metonímia é vista 

como menos interessante do que a metáfora, por não explorar e/ou perceber novas relações, 

mas aparecer entre palavras já relacionadas. A metáfora constitui-se dentro da linguística 

sincrônica, para dar conta dos fenômenos da mudança de sentido. Ullmann (1964) argumenta 

que a metáfora se origina do quadro das relações semânticas entre as palavras. A origem da 

                                                                                                                                                         
que a metonímia jamais iguala. […] A metáfora não prevalece sobre a metonímia porque a contiguidade seja 

uma relação mais pobre que a semelhança, […] mas porque a produção de uma equivalência metafórica põe 

em jogo operações predicativas que a metonímia ignora […] por isso é necessário dizer que a metáfora é uma 

inovação semântica da ordem do dia.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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metáfora é a mesma que gera a polissemia: essa origem é a fluência inerente às significações 

das palavras. Uma mesma palavra pode receber diferentes acepções em função do contexto, e 

algumas dessas acepções podem se congelar em sentidos polissêmicos. Mas um elemento de 

instabilidade e de mudança do sistema lexical de uma língua sempre está presente. Na 

perspectiva de Ullmann (1964), sendo uma mudança de sentido, a metáfora pertence à 

diacronia, mas por envolver um rearranjo do sistema lexical de uma língua, age sobre a 

sincronia. Dessa forma, a origem da metáfora está no sistema lexical.  

De acordo com Moura (2007), Ullmann reconhece uma autonomia da palavra em 

relação ao contexto, correspondente aqui às ocorrências reais das palavras em sentenças e 

conjuntos de sentenças, entendendo que as palavras (e suas mudanças) estão no nível da 

langue, ao passo que enunciados empíricos reais fazem parte da parole. Nessa perspectiva 

estruturalista, a metáfora deve ser analisada como um dos campos
182

 de investigação da 

linguística descritiva, autônoma, em relação à  parole, vale dizer, em relação à estrutura da 

frase. 

Por sua vez, recorrendo-se aos escritos de Jakobson (1963), a metáfora e a metonímia 

são as formas que mais claramente indicam recorrência ou substituição e similaridade: “A 

metáfora baseia-se [...] em uma relação de similaridade, enquanto a metonímia [...] se apóia 

na relação de contiguidade” (JAKOBSON, 1963, p.101).  

Na linha desse autor, os processos simbólicos humanos, sejam eles sociais ou 

individuais, organizam-se metafórica e metonimicamente. O metonímico, a partir de um dado 

indício (parte) reconstrói o que vê por meio de uma série de implicações. Por exemplo, o 

objeto que caracteriza um lugar denota esse lugar. E é também metafórico por perceber 

similaridades, relações entre o que está sendo descrito e o outro já ocorrido. O metafórico 

possui traço sêmico comum entre um e outro elementos. Jakobson (1963) entende que 

metáfora e metonímia são relações entre os signos do sistema, são estruturais. O processo 

metafórico é oposto ao metonímico, da mesma maneira que a substituição de um signo por 

outro dentro de uma esfera de similaridade está oposta à concatenação entre signos ao longo 

de uma sequência de contiguidade. O metafórico e o metonímico são apreendidos enquanto 

sucessão entre duas modalidades de associação, por contiguidade ou por similaridade.  
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Sabe-se, por exemplo, que Giambattista Vico, em A Ciência Nova (2008), questiona esta existência de campos 

e universos semânticos, presidindo a produção e interpretação da metáfora. Esta é vista como um elemento de 

comunicação interpessoal, não se resumindo a fórmulas linguísticas. Para Vico, linguagem e metáfora, em 

parte, constituem e determinam o pensamento (Notas de aulas da Cadeira Significado e Cognição, ministrada 

pelo professor Doutor José de Sousa Teixeira, Universidade do Minho, Portugal, durante o período de Bolsa 

Sandwich Doutoramento, 2013/2014). 
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A metonímia permite passar da expressão figurada a um equivalente não figurado. Na 

medida em que uma sequência de palavras (uma cadeia significante) pode significar coisa 

diferente daquilo que ela diz, torna-se visível a autonomia do significante que se baseia nas 

propriedades metafóricas e metonímicas, o que pressupõe uma série de relações que o signo 

cria em torno de si. A visão de Jakobson é substitutiva, tanto para a metáfora como para a 

metonímia, o que não deixa de ser um ponto de vista também retórico.  

Na perspectiva de Vilela (1996), “o paradigma estruturalista dos termos da retórica 

mergulha na teoria dos dois ‘eixos’ de Jakobson e aqui a metáfora e a metonímia não são 

certamente os pontos de partida da teoria, mas, antes a sua ilustração poética” (VILELA, 

1996, p. 321). Ele retoma as ideias de Lacan, a fim de interpretar a metáfora como algo que 

nasce na “condensação”, na sobreposição dos significantes, e a metonímia como conexão 

resultante do fluir do discurso, atrelamento entre o presente e o ausente. Para esse autor, a 

metáfora e a metonímia são figuras compostas resultantes de diferentes combinações: “[...] a 

analogia entre o paradigma linguístico e o tópico retórico, descoberto por H. Weinrich, no 

‘campo imagético’ e transferido para o ‘campo lexical’, para o contexto e para as metáforas” 

(VILELA, 1996, p. 322). Além disso, enfatiza a questão de Weinrich acentuar não apenas o 

contexto como determinante, para tornar a metáfora transparente ou opaca, mas ainda a sua 

ligação com outras metáforas. E, ainda, comenta: 

 

A metáfora e a metonímia representam processos diferentes de conceptualização, na 

metáfora, pela transferência, usamos a designação de uma entidade para nos 

referirmos a outra, enriquecendo, sobretudo a compreensão. Na metonímia, joga-se 

essencialmente com a função referencial (VILELA, 1996, p. 334). 

 

Assim, ao fazer referência acerca da metonímia, Vilela (1996) inclui a sinédoque 

como figura que representa a parte pelo todo. Em se tratando da metáfora, o autor considera-a 

como um sistema estruturado no interior da própria língua, mas também como compreensão. 

Se a metáfora baseia-se em uma relação de similaridade (da mesma natureza, escolha 

de um signo dentre um paradigma de outros signos possíveis) ou, se entre os signos 

substituíveis, a metáfora encontra-se relacionada a vários níveis de identidade genérica, 

abrangendo tanto a equivalência sinonímica, como a própria natureza de que os antônimos 

coparticipam; ou, ainda, se ela pode ser analisada através da experiência cultural do falante, 

como transferência de um sentido A para um sentido B, por haver alguma correlação entre 

eles, ou tratar-se de um processo cognitivo, são questões que dependem do olhar do 

investigador.  
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Igualmente, se a metonímia se apoia no plano sintagmático, na relação de 

contiguidade ou os componentes de um contexto se associam sempre em ordem linear, 

também cabe ao pesquisador averiguar. Ou, até mesmo, como assinala Henle (1965):  

 

[…] the point is that the metaphor proceeds via the conception of a stable physical 

object.[…] Metaphor, then, is analyzable into a double sort of semantic 

relationship[…] This sociological aspect of metaphors has be employed by Whorf 

and his students in using language as a means of analyzing culture, […]
183

 (HENLE, 

1965, p. 11; 178) . 

 

De certo modo, alguns estudiosos admitem que tanto a metáfora, como a metonímia 

operam como movimentos fictícios ou como projeção de traços semânticos, porque suas bases 

se deslocam e migram para outra classe, como se fosse uma relação entre vários níveis de 

identidade genérica.   

Para Ogden e Richards (1972),  

 

[...] A metáfora em sua acepção mais genérica é o uso de uma referência a um grupo 

de coisas entre as quais existe uma dada relação, com o propósito de facilitar a 

discriminação de uma relação análoga num outro grupo. Na compreensão da 

linguagem metafórica, uma referência toma parte do contexto de outra referência, 

numa forma abstrata [...] O uso da metáfora envolve a mesma espécie de contextos 

que o pensamento abstrato, sendo o ponto importante que os membros só possuirão 

a característica pertinente em comum e que as características irrelevantes ou 

acidentais anular-se-ão mutuamente (OGDEN; RICHARDS, 1972, p. 218). 

 

  

Não se observam, nesta obra de Ogden e Richards (1972), referências relacionadas à 

metonímia. Na perspectiva desses autores, a metáfora é o aspecto de um significado 

referencial que simboliza diversos agrupamentos de experiência. É sobre esse enfoque que a 

tese dos autores se posiciona, que nenhuma teoria do significado pode ser proposta sem o 

estudo do mecanismo da referência, em virtude de ela poder se apropriar de outra parte do 

contexto e, quando uma parte do contexto da referência combina-se com outras referências, 

aparece, então, uma forma abstrata. 

Na exposição de Lopes (1976, p. 92), “[...] A metáfora é, assim, uma figura que releva 

dois paradigmas do conteúdo”. Certamente, esta é uma resposta simplificada da questão, a de 

que a metáfora é um processo contíguo de substituição.  Na compreensão desse autor, a 
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“[...] o ponto é que a metáfora prossegue por meio da concepção de um objeto físico estável. [...] A metáfora, 

então, é analisável em uma espécie de dupla relação semântica [...] Este aspecto sociológico de metáforas tem 

sido empregado por Whorf e seus alunos usando a linguagem como um meio de analisar a cultura [...]” 

(Tradução da autora deste trabalho). 

 



184 

 

metáfora e a metonímia são consideradas como “paradigmas do conteúdo”, como associações 

de palavras, por terem em sua base o mesmo traço semântico.  

Nesse sentido, metáfora pode significar semelhança qualquer de aspectos encontrados 

entre um e outro termo, um uso “conotado” construído por outro. A metáfora faz parte do eixo 

paradigmático; a metonímia, do sintagmático. 

É possível que esse posicionamento tenha sofrido influências dos estudos de Le 

Guern, para quem “a metáfora tem uma marcha progressiva até à lexicalização e, em seguida, 

uma marcha regressiva até à deslexicalização [...]. Metáfora e metonímia constituem desvios 

bastante sensíveis em relação à denominação normal” (LE GUERN, 1973, p. 19; 26).  

Nesse enfoque, a metonímia consiste na projeção do eixo paradigmático sobre o eixo 

sintagmático, a metáfora sobre o eixo sintagmático de uma relação paradigmática: “[...] o 

mecanismo da metonímia se explica por um deslize de referência, o da metáfora explica-se ao 

nível da comunicação lógica, pela supressão [...] pela colocação de uma das partes dos semas 

constitutivos do lexema empregado” (LE GUERN, 1973, p.35). Diante disso, a metonímia é 

caracterizada por um afastamento correspondente à relação normal entre a linguagem e a 

realidade extralinguística. E a metáfora é a incompatibilidade, é caracterizada pela ausência 

de instrumento de comparação que é a marca da semelhança, é uma ruptura com a lógica, e 

não transferência ou desvio, como o seu próprio nome configura. A metáfora esclarece o que 

se quer compreender, permite designar realidades.  

Desse ou daquele modo, Le Guern (1973) faz referência ao fato de a metáfora recorrer 

ao emprego de uma palavra para designar um objeto ou uma propriedade diferente de seu 

sentido habitual, ou um objeto ser designado pelo nome de outro semelhante. Ainda afirma 

que a metáfora transforma o significado e é motivada por solidariedades lexicais, em que os 

termos implicados pertencem a classes diferentes e, pela combinação, se percebem também 

como assimilados; além de poder ser, também, uma simples oposição de um determinante 

frente a um nome determinado, o que em português só é possível se se considerar uma 

estrutura sintagmática ou até fraseológica.  

Em relação à metonímia, Le Guern (1973) acredita que ela serve como base para a 

extensão de significado por deslocamento de relação lógica, uma suposta transformação do 

significado pela mudança de perspectiva, a partir da qual se focaliza a relação entre o termo e 

seu conceito, ou o emprego de uma palavra para designar um objeto, ou uma propriedade que 

se encontra em uma relação existencial com a referência habitual dessa mesma palavra.  

Ademais, pode ser considerada como um objeto que é designado pelo nome de outro 

que lhe está associado na experiência. O autor não estabelece grande diferença entre 
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metonímia e sinédoque
184

. Para ele, tanto uma, quanto outra admite a parte pelo todo, o 

concreto pelo abstrato, o signo pela coisa significada, a matéria pelo produto, um indício 

somático pelo indivíduo ou grupo de indivíduos, o autor pela obra, a causa ou meio pelo 

efeito, o continente pelo conteúdo e, ainda, a transferência de significado pela proximidade de 

ideias.  

Le Guern (1973) considera a base da metáfora enquanto seleção, substituição e 

semelhança, e a da metonímia, como combinação, contextura e contiguidade. Nessa 

passagem, ele acentua que a metáfora constitui a relação interna da linguagem, atinge a 

organização sêmica; a metonímia, a relação externa da linguagem, atinge a função referencial.  

Quer dizer, a metáfora é mais propriamente pela colocação entre parênteses de uma parte dos 

semas que constituiriam o lexema em questão; a metonímia leva a uma escolha sintagmática 

que ultrapassa as estruturas paradigmáticas inerentes à linguagem, a relação existente entre 

duas entidades ligadas extralinguisticamente, a qual não está ligada à organização semântica 

da língua. 

Ao considerar a representação de Kittay (1987), a  metáfora pode  ser refletida da 

seguinte maneira: 

 

METAPHOR     Vehicle ↔ term used metaphorically 

Topic ↔ new content represented 

Meaning 

 

A autora explica a metáfora, a partir da seguinte compreensão: “[…] metaphor effects 

a transference of meaning, not between two terms, but between structured domains of content 

or ‘semantics fields”
185

 (KITTAY, 1987, p.61).   

Sônia Maria Cândido da Silva (2009) e outros autores consideram os estudos de Kittay 

como um modo de tratar a questão da linguagem metafórica por um viés semântico-cognitivo 

e pragmático, revelando que o teor cognitivo vem da reconceptualização da informação, já 

disponível pelo falante. Trata-se de uma concepção prévia, entretanto, na perspectiva de 

Kittay (1987), existe a possibilidade de o símile e a metáfora, apesar de diferentes, 
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Neste trabalho, a sinédoque será tratada como metonímia, não será estabelecida uma diferença entre uma e 

outra porque expressam relacionamentos de representatividade e referenciação, e por considerar, também, os 

argumentos de vários autores que apresentam evidências constantes entre ambas. 
185

“[...] a metáfora efetua uma transferência de significado, não entre dois termos, mas entre domínios 

estruturados de conteúdo ou 'campos semânticos.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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partilharem do mesmo potencial expressivo, não podendo a sua percepção ser reduzida às 

diferenças nas suas condições de verdade.  

Kittay (1987) considera a metáfora como um fenômeno situado no pensamento de um 

domínio para o outro, cuja materialidade linguística envolve projeções
186

 ou correspondências 

entre dois domínios conceptuais, de modo que tais estruturas dessa materialidade podem ou 

não se alterar diante do uso da linguagem metafórica.  Essas correspondências preservam a 

estrutura linguística. 

Outro tipo de abordagem que merece ser aqui apresentada é a de Searle, que discute 

sobre os problemas relevantes da teoria dos atos de fala e afirma que a metáfora corrobora a 

maneira pela qual a filosofia da linguagem se funda na filosofia da mente e, em particular, 

como algumas características dos atos de fala se baseiam na intencionalidade da mente. 

Assim, uma das questões mais óbvias em qualquer filosofia da linguagem é questionar acerca 

de quantas maneiras a linguagem pode ser usada. De acordo com ele, Wittgenstein
187

 julgava 

que nenhuma lista finita de categorias poderia ser uma resposta. Daí, entender que:  

 

O problema de explicar como as metáforas funcionam é um caso particular do 

problema geral de explicar como se distinguem o significado do falante e o 

significado das sentenças e palavras [...] do problema de saber como é possível dizer 

uma coisa e querer significar algo diferente. [...] O princípio básico de 

funcionamento de toda metáfora é que a emissão de uma expressão, com seu 

significado literal com as condições de verdade correspondentes, pode, de várias 

maneiras próprias da metáfora, fazer vir à mente outro significado e um conjunto de 

condições de verdade diferente do que é determinado por seu significado literal 

(SEARLE, 1995, p. 122, 135). 

 

 

 O autor compartilha a ideia de que as expressões metafóricas são precisas, e não 

admite o fato de que a metáfora envolva interação semântica e mudança de significado. A 

concepção de Searle é a de que a metáfora diz respeito às relações, de um lado, com o 

significado da palavra e da sentença e, de outro, com o significado do falante ou o significado 

da emissão. Para ele, a sentença possui somente os significados que possui, e não dois tipos 

de significado sentencial: o literal e o metafórico. Nos seus estudos, não há diferença 
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Uma das características das projeções metafóricas resulta do fato de não ocorrerem isoladas umas das outras, 

mas de se poderem organizar em estruturas hierárquicas em que as projeções mais baixas (lower) na hierarquia 

herdam as estruturas das projeções mais altas (higher). No exemplo de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a 

metáfora LOVE IS A JOURNEY herda a estrutura da metáfora LIFE IS A JOURNEY. 
187

Há uma concepção apresentada por Gerd Wotjak (1998), para o conceito de significado, com base em 

Wittgenstein, que é o de ser identificado com o uso da lexia em questão ou bem com as condições de seu uso. 

Sendo assim, o significado não pode localizar-se no triângulo, sem que se lhe possa negar características 

cognitivas. 
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semântica entre expressões metafórica e literal, porque sentença e palavra têm somente o 

significado que elas têm. A razão é simples. Para ele, o uso metafórico são usos da fala direta. 

No entendimento de Moura (2007), a metáfora está ligada a algo que define, em parte, a 

interpretação da ocorrência específica, e envolve tanto as relações paradigmáticas, como as 

sintagmáticas, e implica considerá-la emoldurada em tipos (type) e em ocorrência (token): 

 

A ideia, portanto, é que a interpretação de uma metáfora é guiada pelo contexto no 

qual ela se insere, que define um padrão de interpretação. Se quisermos entender e 

descrever como os falantes chegam a interpretar a metáfora, precisamos examinar 

minuciosamente o contexto linguístico e identificar tanto as categorias dos itens 

lexicais envolvidos, quanto os sintagmas em que essas categorias se agrupam, 

sempre tomando por base a estrutura léxico-conceptual da linguagem. [...] A força 

cognitiva da metáfora está em garimpar no velho (paradigmas e sintagmas pré-

definidos) o novo (a carga cognitiva de uma metáfora) (MOURA, 2007, p. 418). 

 

 

Dessa forma, adota a posição de que a convenção atuante na metáfora é de natureza 

linguística. Ao mesmo tempo, desfaz as duas dicotomias usuais nos estudos da metáfora: as 

que opõem, de um lado, pensamento x linguagem (o plano conceitual x o plano da expressão; 

ou a teoria literária e a filosofia analítica x a metáfora como forma de pensar), e de outro, 

palavra x sentença. Argumenta o autor que uma metáfora é construída, explorando os recursos 

dos dois polos, quer dizer, a metáfora construída pelo pensamento se apropria de relações 

semânticas já existentes no sistema lexical da língua. Sendo assim, não há metáfora sem 

pensamento, mas o pensamento expresso na metáfora depende da linguagem.   

Ciente de um funcionamento da metáfora em um quadro geral, Oliveira explica que:  

   

Le principe gèneral de la métaphore consiste à passer d’un sens a à un sens b via 

l’analogie. La signification d’un mot est déplacée par rapport à son usag couurant et 

se produit alors un transfert sémantique. On parle de métaphore à propos d’une lexie 

simple ou omplexe, lorsque le signifiant (Sa 1) renvoie, non pas à un signifié (Sé 1), 

mais à un signifié (Sé 2), qui n’a pas de signifiant ocurrent (Sa 2) dans le segment du 

discours. [...] la métaphore consiste en un déplacement de sens par similaritée entre 

les signifiés des deux éléments associés qui ont au moins un trait sémantique 

commun
188

  (OLIVEIRA, I., 2009, p. 39).  
 

E revela que essa associação ocorre nos dois planos: in praesentia, nível sintagmático 

“[...] le cadre des métaphores in praesentia qui sont fondées sur une relation contextual entre 
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O princípio geral da metáfora consiste em passar de um sentido a ao sentido b via analogia. A significação de 

uma palavra é deslocada de acordo com seu uso corrente e se produz então uma transferência semântica. Fala-

se de metáfora, a propósito de uma lexia simples ou complexa, quando o significante (Sa 1) reenvia, não a um 

significado (Sé 1), mas a um significado (Sé 2), que não tem significante ocorrente (Sa 2) no segmento do 

discurso. [...] a metáfora consiste em um deslocamento de sentido por similaridade entre os significados dos 

dois elementos associados que têm, ao menos, um traço semântico comum.” (Tradução da autora deste 

trabalho). 
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un comparé et un comparant”
189

 (OLIVEIRA, I., 2009, p. 39); e in absentia, plano 

paradigmático “ [...] la métaphore in absentia  fondée sur une relation de substitution [...] 

pouvons considérer comme in absentia  les métaphores qui portent sur d’autres catégories que 

le substantif, soit le verbe et l’adjectif”
190

 (OLIVEIRA, I., 2009, p. 39). Ao que parece, a 

autora concorda que a metáfora repousa na possibilidade de semas comuns, e o mecanismo de 

abstração sêmica é responsável pela transferência metafórica. 

Outro esclarecimento sobre os fenômenos aqui explorados encontra-se, 

especificamente, no artigo de Fiorin (2011), intitulado “A metonímia”, na Revista Língua 

Portuguesa. O autor assinala que o termo “metonímia” é de origem grega e expressa a ideia 

de ‘além do nome, o que sucede ao nome’: 

 

A metonímia é uma difusão semântica. No eixo da extensão, um valor semântico 

transfere-se a outro, num espalhamento sêmico.  Com isso, no eixo da intensidade, 

dá uma velocidade maior ao sentido, acelerando-o, pois, ao enunciar [...] um efeito, 

já se enuncia também a causa, suprimindo etapas enunciativas. Ao dar ao sentido 

aceleração, a metonímia tem um valor argumentativo muito forte [...] A metonímia 

é, pois, o tropo em que se estabelece uma compatibilidade predicativa por 

contiguidade, aumentando a extensão sêmica com a transferência de valores 

semânticos de um para outro dos elementos coexistentes e aumentando sua 

aceleração com a supressão de etapas de sentido (FIORIN, 2011, p. 26-27).  

 

 

 

E ainda declara: 

 

Não devemos pensar que a metáfora e a metonímia aparecem apenas nos gêneros 

poéticos. Ao contrário, os gêneros da vida cotidiana estão repletos de conotações: 

ele é difícil de engolir, ferver de raiva, estamos num beco sem saída, ter o rei na 

barriga, trânsito engarrafado. Não prestamos mais atenção ao valor conotado 

dessas expressões. Quando se observa a história da língua, por exemplo, nota-se que 

quase todas as palavras têm sentidos oriundos de conotações. ‘Candidato’ vem do 

latim candidus, que quer dizer ‘branco brilhante’. ‘Candidato’ passou a significar 

‘postulante a um cargo, emprego, honraria, etc’, porque, em Roma, os aspirantes aos 

cargos eletivos vestiam toga branca (FIORIN, 2011, p. 25). 

 

  

Embora Fiorin (2011) admita que a metáfora e a metonímia sejam figuras retóricas, na 

metáfora, existe a analogia sêmica; na metonímia, implicações; por outro lado, considera-as 

como processos de construção do discurso que dominam a vida cotidiana. Com isso, o autor 

reconhece que se deva pensar tanto uma quanto a outra como da vida cotidiana “[...] Cada 

                                                 
205”

[...] o quadro das metáforas in praesentia que são fundadas sobre uma relação contextual entre um comparado 

e um comparante.” (Tradução da autora deste trabalho). 
206”

[...] a metáfora in absentia fundada sobre uma relação de substituição [...] podemos considerar como in 

absentia as metáforas que estão ligadas a outras categorias quer seja substantivo, verbo ou adjetivo.” 

(Tradução da autora deste trabalho). 
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língua conota diferentemente e, por isso, a maneira de ver o mundo varia de uma para outra” 

(FIORIN, 2011, p. 25). Mas ele, como alguns autores anteriormente citados, ainda considera 

aquela ideia substitutiva de palavra, que não deixa de ser aristotélica, por considerar metáfora 

e metonímia como tropos. E ainda acredita que essa compatibilidade entre os dois sentidos é 

uma contiguidade, isto é, uma proximidade, um contato. Assim, são metonímicas as 

compatibilidades de causa e efeito; instrumento e autor; continente e conteúdo; lugar e objeto 

que o caracteriza; símbolo e aquilo que ele simboliza; coisa e ser que ela caracteriza; autor e 

obra; marca e produto; abstrato e concreto. Ainda em linha com o autor, a metonímia não é 

apenas algo pertencente à linguagem verbal, mas também de outras linguagens, como a 

visual, por exemplo. 

Em um estudo de Gerd Wotjak (1998), autor de transição, acerca da “Relação entre 

significado léxico (verbal) e conceptualização/cognição”, a metonímia é caracterizada como 

mecanismo de transferência sêmica e de transposição semântica, visto que o significado 

léxico, situado no sistema, apresenta uma estreita relação com a cognição nos níveis de 

abstração e descrição. Segundo ele,  

 

[...] podemos postular una interrelación estrecha - algunos linguistas y cognitivistas 

ni siquiera admiten una mínima diferencia, es decir, los identifican plenamente - 

entre significado léxico sistémico = microestructura semémica y determinadas 

configuraciones cognitivas como, por ejemplo la escena, el script o frame
191

 

(WOTJAK, 1998, p. 319). 

 

Gerd Wotjak (1998) admite que o significado léxico sistêmico é apresentado como 

resultado de intertextualidade, caracterizando-se por ser social e de uso, de abstrações 

contextuais e constituir uma invariante sincrônica, não em possíveis modificações no 

discurso. Daí o autor recorrer à denominação configuração cognitiva microestrutural, para 

demarcar a correlação com o semema e estabelecer a inter-relação entre o semântico e o 

cognitivo, considerando o significado contextual e as conceptualizações individuais e 

discursivas situacionais. De acordo com essa posição, há relação entre o semântico (o 

significado léxico) e o cognitivo (conceptualização), mas não totalmente. Nesse sentido, os 

sememas não constituem somente abstrações, por se tratarem de socializações e usos, mas 

também pelo fato de que representam, refletem caracterizações ontológicas, por exemplo, o 

gênero próximo, uma classe ou conjunto de elementos cognitivos essenciais ou acidentais ou 
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“[...] podemos postular uma interrelação estreita – alguns linguistas e cognitivistas nem sequer admitem uma 

mínima diferença, isto é, os identificam plenamente – entre significado léxico sistêmico = microestrutura 

semêmica e determinadas configurações cognitivas como, por exemplo, a cena, o script e o frame (Tradução 

da autora deste trabalho).  
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bem um protótipo, frente às entidades concretas, os elementos ou exemplares, referentes 

extralinguísticos.  

Basílio (2013)
192

, ao analisar metonímias e metáforas em construções lexicais no 

português do Brasil, tem a preocupação de investigar como se interligam a gramática e o 

léxico, associados à semântica. Metonímia e metáforas são mecanismos básicos da cognição e 

dispõem de um papel relevante, enquanto aspectos semânticos na formação de palavras.  Ela 

define os dois mecanismos, a partir da óptica da LC: a metonímia, enquanto mecanismo 

conceptual, através do qual um elemento de determinado domínio dá acesso a outro dentro do 

mesmo domínio, e também como ponto de referência para se chegar à perspectiva do alvo 

(Ex.: Alguém sabe se o moço já chegou. Aqui, o alvo é a pessoa que chegou atrasada).  

Já a metáfora é definida pela autora, a partir dos estudos de Barcelona Sánchez, quer 

dizer, como projeção de um elemento de um domínio para um domínio distinto. Cita os 

seguintes exemplos do estudo das metáforas no composto: braço direito; olho de sogra; olho 

mágico; olho d’àgua. No segundo exemplo, há uma associação do domínio de sogra que 

passa a servir para olho. É uma metáfora conceptual complexa, a similaridade é visual; no 

terceiro exemplo, há a projeção do domínio do corpo para o da arquitetura e também para o 

da fantasia mágica, do mágico. A motivação é por similaridade de propriedade inteira. No 

primeiro e últimos exemplos, há também transposição dos domínios, designam novas 

entidades, estabelecendo novas relações.  

Conforme Basílio (2013), a composição mescla conceitos. Assim, assegura que o 

papel da metonímia é nítido na derivação; e o da metáfora, na composição. Analisa a 

importância do significado enciclopédico nas construções, categorias lexicais, nos nomes 

afetados
193

. Garante ainda que os exemplos citados mostram a figuratividade poética das 

metáforas. Ela baseia-se no ponto de vista de Jakobson e no da TMC. Diz que a metáfora 

conceptual é mais fácil de ser memorizada. 

 

5.5.2 Visão cognitivista da metáfora e da metonímia 

 

E de que modo metáfora e metonímia passam a ser compreendidas na visão 

cognitivista? Estudos, sobretudo, da área da cognição humana demonstram que metáforas e 
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No 61º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos de São Paulo (GEL), (v. caderno de resumos no site do 

evento). 
193

Os indivíduos são designados não mais enquanto ação de um ato verbal. Exemplos: orientador/orientado; 

indiciado. Quer dizer, não é apenas uma metonímia, ato por agente, ou ato por afetado, mas também enquanto 

função social do indivíduo. 
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metonímias não são observadas enquanto categorias inerentes, mas propriedades interacionais 

que comunicam a natureza de experiências não partilhadas, são representações cognitivas 

corporificadas e socioculturalmente estruturadas. Esta é a visão que melhor se adapta à autora 

deste trabalho, quer dizer, na relação metáfora-metonímia, enquanto processo cognitivo e de 

compreensão humana. Assim é que surge, em um primeiro momento, a seguinte indagação: 

metáfora e metonímia podem ser interpretadas com o viés de recorrência à similaridade e à 

contiguidade, assim como à polissemia
194

, ou à referência, e à metaftonímia
195

?     

Convém notar que Lakoff e Turner (1989) explicam a metonímia enquanto relação 

entre dois domínios pertencentes ao mesmo domínio cognitivo. E Lakoff e Johnson (2002 

[1980]), conforme Paiva (2010), concluem que, ao distinguir metáfora de metonímia, não se 

deve olhar para os significados de uma única expressão linguística, ou se há dois domínios 

envolvidos. A questão é, no entanto, mais complexa, deve-se determinar como a expressão é 

usada. Os dois domínios formam uma unidade, um tema complexo no uso de um mapeamento 

único? Em caso afirmativo, tem-se uma metonímia. Ou os dois domínios podem ser separados 

no uso, com um número de mapeamentos e com um dos domínios formando o tema (o 

domínio-alvo), enquanto o outro (domínio-fonte) é a base para inferência significante de 

expressões linguísticas? Se for esse o caso, então se tem uma metáfora. 

Na interpretação de Lakoff e Johnson (2002 [1980]); e Lakoff (1987a), a metáfora 

parte da ideia de se considerarem categorias decorrentes da experiência cultural de uma dada 

comunidade, em que algumas relações próprias de um domínio são transferidas a outros 

domínios, tirando partido de alguma semelhança estrutural entre os dois. É o uso não literal da 

linguagem. É uma base experiencial entre dois domínios e o mapeamento
196

. A distinção é 

feita com base em Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs) de Lakoff e Johnson (1980), que 

são representados por frames, nos estudos de Fillmore (1982); ou scenes ou scenarios, ou 

scripts, modelos mentais ou espaços mentais, na visão de outros autores. Esses domínios
197

 

                                                 
194

Como lembra Ricoeur (1977), polissemia inicial é igual à língua; metáfora viva, igual à fala; metáfora de uso é 

igual ao retorno da fala à língua; polissemia ulterior é igual à língua. 
195

Para a autora desta pesquisa, a metaftonímia faz parte do processo cognitivo, sendo, portanto, possível pensar 

na relação entre metáfora e metonímia. 
196

De acordo com Macedo, Feltes e Lima (2008), os mapeamentos ou projeções têm caráter inferencial e, no 

processo de interpretação de metáforas conceptuais, há, assim, a interpretação dos mapeamentos com seus 

consequentes acarretamentos. Estes são inferências derivadas, motivadas pelas projeções de origem. Do ponto 

de vista de Gentner; Bowdle (2008), a visão de mapeamento da estrutura de metáfora se estende naturalmente 

às metáforas. A estrutura de mapeamento prevê que as pessoas podem processar metáforas estendidas 

gradativamente (GENTNER; BOWDLE, 2008).   
197

Seria o caso de se interpretar os domínios como: ‘source domain’ (domínio-fonte), isto é, um conceito 

comparado, ou a analogia; e o ‘target domain’ (domínio-alvo), quer dizer, o ponto de chegada ou o conceito 

descrito. 
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são básicos ou complexos. Exemplos dos primeiros são os domínios de tempo e de espaço
198

. 

Os últimos envolvem vários domínios: 

 

[...] this mapping defines a relationship between the idealized cognitive models of 

the two domains [...]. The metaphorical mapping that relates the ICMs defines the 

relationship between the senses of the word. […] A great many metaphorical models 

use a spatial domain as their source domain. Among the most common source 

domains for metaphorical models are containers, orientations, journeys […] the 

metaphorical and metonymic models exist in the conceptual system independently 

of the given expression
199

 (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 417; 435; 438). 

 

 

Os domínios básicos, os conceitos de tempo e espaço
200

 são exemplos relevantes para 

explicar um pequeno número de esquemas
201

 básicos na estrutura conceptual, e tais esquemas 

são cruciais para o processo de metaforização, conforme salientam Lakoff e Johnson (2002 

[1980]), considerando a metonímia como uma característica básica da cognição e argumenta 

que é “extremamente comum as pessoas tomarem um aspecto bem compreendido ou de fácil 
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Conforme os estudos de Batoréo (1998), existe a possibilidade de indicação do espaço ou do tempo por 

metonímia, a partir do cargo, honra, dignidade ou título, ao utilizar o sufixo –ato ou –ado e a partir de um 

conjunto de elementos reunidos ao utilizar o sufixo –ário, ou formando nomes de vasilhas com –eiro. 

Metáforas e metonímias são mecanismos internos de representação espaço-temporal. 
199

“[...] este mapeamento define uma relação entre os modelos cognitivos idealizados dos dois domínios [...]. O 

mapeamento metafórico que relaciona os MCIs define a relação entre os sentidos da palavra. [...] Um grande 

número de modelos metafóricos usa um domínio espacial como seu domínio-fonte. Entre os domínios-fonte  

mais comuns para modelos metafóricos são recipientes, orientações, viagens [...] os modelos metafóricos e 

metonímicos existem no sistema conceitual de forma independente da expressão dada.” (Tradução da autora 

deste trabalho). 
200

Na tentativa de definir o espaço, Teixeira (2001) assim se posiciona “[...] o espaço que tudo contém e tudo tem 

o seu espaço [...] para muitas línguas, não existe diferença entre ser e estar” (TEIXEIRA, 2001, p. 19).  Para 

tanto, o autor analisa o espaço no português (europeu), os elementos presentes e necessários em todos os 

processos de referenciação linguística (o objeto referenciado, o objeto referenciador, o papel dos sujeitos 

observantes e a própria configuração intrínseca dos objetos). O eixo da frontalidade configura-se tanto pelos 

marcadores frente/trás, como pelas identidades e oposições entre eles e outros com os quais mantêm relações 

de intersubstituição. Para ele, há marcadores temporais que não são apenas a metaforização dos 

correspondentes espaciais, quer dizer, é possível que modelos espaciais estáticos representem o tempo. 
201

Utiliza-se a nota de Taylor (1989) para explicar o termo esquema que, para esse autor, esquema ou esquema 

de imagem é retirado de Lakoff (1987a). Os esquemas de Lakoff não devem ser confundidos com os de 

Langacker, que usa a palavra para se referir à representação abstrata de que é comum aos membros de uma 

categoria (TAYLOR, 1989). Já do ponto de vista de Teixeira, “[...] esquema mental significa uma estrutura 

mental, que nem é uma imagem concreta nem um modelo composto de elementos, mas antes uma forma 

funcionalmente pré-definida que utilizamos para abarcar/ compreender/ configurar a realidade. O esquema do 

contenimento, por exemplo, não possui elementos concretos; não é representado por uma imagem mental 

única; é antes uma forma de apreender o real que utilizamos, forma essa baseada na oposição conteúdo/ 

continente. De acordo com ele, M. Johnson utiliza a expressão image schemata para designar estes modelos 

esquemáticos porque funcionam prioritariamente como estruturas imagéticas abstractas. Estas estruturas 

imagéticas têm que ser compreendidas como mecanismos mais abstractos que as imagens que suportam ou 

configuram” (TEIXEIRA, 2001, p. 58). Mesmo porque, toda e qualquer estruturação conceptual corresponde a 

um modelo mental. Para esse autor, ”[...] a Semântica Cognitiva concebe todos os esquemas mentais como 

processando-se a partir da realidade sentida e experienciada pelo homem. A mente é sempre uma mente num 

corpo e todas as actividades mentais só o são a partir das sensações que o corpo simultaneamente "fornece" e 

experimenta” (TEIXEIRA, 2001, p. 81, grifo do autor). 
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percepção de algo e usá-lo no lugar de uma coisa ou de parte dela” (LAKOFF; JOHNSON, 

2002 [1980]), p. 77).  

Esse linguista cognitivista compreende os modelos metafóricos e metonímicos como 

parte do sistema conceptual, independente da expressão linguística, o que o leva a afirmar que 

o significado não é completamente arbitrário. A formulação de uma metonímia não remete 

apenas sobre um fato linguístico, mas também sobre a forma de percepção. 

Eunice Pontes, em referência aos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) , assinala 

que:  

 

[...] Segundo o que Lakoff e Johnson mostram, as metáforas servem exatamente para 

nós podermos falar daquilo que escapa ao terreno do concreto, do observável. Todos 

os conceitos abstratos como amor, trabalho, tempo são estruturados metaforicamente 

(PONTES, E. 1990,  p. 50).  

 

Nos estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), eles se referem à metáfora e a 

metonímia como: 

 

[...] Metáfora e metonímia são processos de natureza diferente. A metáfora é 

principalmente um modo de conceber uma coisa em termos de outra,  sua função 

primordial é a compreensão. A metonímia, por outro lado, tem principalmente uma 

função referencial, isto é, permite-nos usar uma entidade para representar outra [...] 

Ela também tem a função de propiciar o entendimento.[...] Conceitos metonímicos 

fazem parte da maneira como agimos, pensamos e falamos no dia-a-dia (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002 [1980]),  p. 93). 

 

 

A metonímia envolve associações físicas ou causais diretas. Para tais pesquisadores, a 

metáfora e a metonímia formam sistemas coerentes, com os quais se conceptualiza a 

experiência humana, e os objetos físicos fornecem a base para a metonímia, conceptualizam-

se experiências físicas em não físicas. O objetivo da metáfora é compreender um aspecto do 

conceito.  

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) mostram que os conceitos de que se origina a 

metáfora resultam da correlação estabelecida através da experiência entre duas entidades ou 

entre uma entidade e o que em determinada situação é visto como entidade.  

A metonímia sempre aponta um referente, resulta da associação estabelecida entre 

objetos do mundo real, é uma troca de termos contíguos A > B. A metáfora e a metonímia são 

enfoques diferentes de uma mesma realidade. A metonímia ilumina algumas partes e 

obscurece outras, mas a relação entre os elementos é evidente. Existe o relevo dado à parte em 

detrimento do todo. Na metáfora, o foco se atém apenas em um determinado ponto no qual o 
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interesse se detém, e a relação entre os elementos pertinentes (veículo/termo comparador e 

tópico/ termo comparado) já não é tão transparente. Assim, compreender uma metonímia 

consiste em apreender uma relação extralinguística, o que pressupõe que o falante tenha 

informação para tanto. Para compreender uma metáfora, a imaginação entra em exercício 

buscando analogias
202

. A metáfora desencadeia um processo de associações imagéticas e  

consiste na aproximação entre dois domínios: fonte e alvo, emergindo daí uma significação 

nova.  

Grande parte da compreensão da experiência cotidiana é feita através de metáfora, os 

domínios abstratos são compreendidos através de domínios concretos e familiares, e as várias 

áreas da experiência são metaforicamente estruturadas por um pequeno número de esquemas 

imagéticos (a exemplo de tempo, percurso, orientação etc): tais esquemas se fundamentam na 

experiência humana mais comum e geral e alguns na experiência imediata do ser humano.  

A explicação da metáfora, a partir da teoria de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), 

consiste na sistematicidade entre os conceitos abstratos e concretos, mas também pode ser 

entre dois abstratos com níveis de abstração diferentes. Os fatos passam a ser explicados de 

maneira mais geral, pois se compreendem e se entendem áreas de experiência não tão bem 

definidas em termos de outras áreas. A aproximação entre elas se dá na base da similaridade 

entre conceitos que são estabelecidos no momento em que se usa um pelo outro. Percebe-se a 

semelhança entre os conceitos, quando se descobre uma explicação comum que encobre  

ambos.  

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) asseguram que existem semelhança e diferença entre 

metáfora e metonímia. A semelhança diz respeito às projeções (mapping) de domínio-origem 

para domínio-alvo. A diferença refere-se, para a metáfora, a dois domínios conceptuais, 

natureza e função de relação conceptual, raciocínio imagético e similaridade
203

; para a 

metonímia, mudança referencial e contiguidade.  

A metonímia conceptual é um fragmento de domínio pela sua totalidade ou vice-versa. 

Pressupõe uma situação de contato (mesmo domínio), mais para generalização. Na metáfora 

conceptual, há certa semelhança entre domínios diferentes, projeta-se um domínio inteiro em 

outro. Segundo Eunice Pontes, equivale à existência de “[...] uma generalidade que só se pode 
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O processo analógico foi identificado pelos neogramáticos que o explicaram inicialmente com relação à 

mudança fonética. Há autores que assinalam ser um caso de analogia da qual decorrem a metáfora, a 

metonímia e as imagens mentais.  
203

Na perspectiva de Soares da Silva (1999), similaridade deve ser entendida como uma relação paradigmática 

que une entidades de diferentes domínios e experiência; e a contiguidade, como uma relação sintagmática 

entre entidades de um mesmo domínio da experiência. 
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capturar no tratamento por metáforas” (PONTES, E. 1990, p.51), sendo que é sempre o menos 

concreto explicado pelo mais concreto.  

As similaridades não são preexistentes, inerentes aos conceitos, mas são as próprias 

metáforas que criam essas semelhanças que, de outra maneira, não existiriam. A 

sistematicidade se assenta em uma base metafórica estruturada no conceito da própria cultura, 

do pensamento e ação do falante. Além disso,  Kneipp (apud PONTES, E., 1990) considera 

que: 

 
[...] na própria estruturação do sistema conceitual comum aos membros de uma 

cultura, as metáforas se evidenciam na língua [...] constituem, como já o afirmam 

Lakoff e Johnson, a base mesma do sistema conceitual do homem [...] um conceito 

metafórico é, geralmente, estruturado por mais de uma metáfora. Cada uma delas 

coloca em evidência alguns aspectos do conceito ao mesmo tempo em que oculta 

outros [...] quando se diz que um conceito é estruturado em termos de outro, não se 

entende por isso [...] que os dois sejam uma só coisa (KNEIPP apud PONTES, E., 

1990, p. 56-57). 

 

 

Deve ser o caso de se pensar que as metáforas façam parte dos conceitos: 

 

[...] as metáforas criam realidades, pois as similaridades que estabelecem passam a 

ser reais para a cultura que as adota. As metáforas convencionais estruturam nossa 

realidade atual. Novas metáforas têm o poder de criar novas realidades. Quando uma 

nova metáfora é acolhida no sistema conceitual, ela modifica esse sistema e, por esse 

mesmo fato, o que é real para nós (PONTES, E., 1990,  p. 57).  

 

 

Essa citação faz refletir sobre o fato de o conceito ser considerado como metafórico, 

seja pela maneira como se pensa ou experiencia, seja pela maneira como encobre a atividade 

diária. Ao confrontar a metáfora com a metonímia, Eunice Pontes (1990) observa que esta é 

um emprego de uma entidade em referência à outra, a partir de alguma relação existente entre 

os dois processos cognitivos. A metonímia tem função referencial. A metáfora, antes de ser 

uma questão de linguagem, serve de base para o conhecimento cognitivo humano, resultando 

disso uma forma de conhecimento metafórico
204

 feito através de propriedades interacionais. 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) compreendem que o raciocínio abstrato se baseia no 

raciocínio espacial, através de esquemas imagéticos. Os domínios abstratos não podem ser 
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Sobre o conhecimento metafórico, Coseriu (1956) explica que um conhecimento metafórico é um 

conhecimento mediante imagens as quais se orientam tão frequentemente no mesmo sentido que nos fazem 

pensar seriamente em certa unidade universal da fantasia humana, por sobre as diferenças idiomáticas, étnicas 

ou culturais, um aspecto pesquisado no sentimento linguístico da comunidade (COSERIU, 1956). De acordo 

com esse linguista, o aspecto metafórico de conhecimento por imagens faz parte da convencionalidade dos 

signos e uma das razões da criação metafórica deve-se à etimologia popular, à antonomásia, ao eufemismo, ao 

tabu linguístico, ao empréstimo. 
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conceptualizados diretamente, mas somente através de metáforas e, por isso, considera-se a 

metáfora intrínseca ao pensamento abstrato.  

Trazendo a discussão para os estudos de Zanotto (2008), é possível perceber que 

metáfora e metonímia têm como característica apresentar uma incongruência
205

 semântica ou 

pragmática, sendo que a incongruência é considerada uma condição necessária para a 

existência dessas figuras. A incongruência pragmática ocorre quando há uma ruptura da 

relevância conversacional em relação ao contexto que, para a autora, é definida como 

cumulação, isto é, metaftonímia integrada
206

 (metáfora e metonímia), pois, em muitos casos, 

metáfora e metonímia entrecruzam-se.  

Em comunicações apresentadas no ano de 2011, Zanotto (2011) atribui à metáfora o 

termo “figurada”, porque muito da metáfora está associada à metonímia. Para a interação 

entre metáfora e metonímia, co-construção de processos inferenciais, a autora resolve 

designar ora como ‘metaftonímia integrada’ (as duas juntas), ora como ‘metaftonímia 

cumulativa’ (várias leituras metonímicas até chegar a uma metáfora). Nesse aspecto, as 

metáforas primárias são inconscientes. De certo modo, essa assertiva já se fazia presente em 

Jakobson (1969, p. 149) que ressalta: “toda metonímia é ligeiramente metafórica e toda 

metáfora tem um matiz metonímico”.  

De acordo com Fiorin (2011), uma metáfora subjaz a uma predicação metonímica e, 

sob uma metonímia, há uma relação metafórica. Para tanto, cita um dos exemplos retirados do 

conto A aia, de Eça de Queirós. Eis a frase: 

  

[...] ‘Uma roca não governa como uma espada’, que tem o valor semântico de ‘Uma 

mulher não governa como um homem’. Trata-se de uma metonímia, porque ‘roca’, 

por ser um instrumento considerado típico do trabalho feminino, significa ‘mulher’, 

enquanto ‘espada’, por referir-se a uma atividade tida como masculina, quer dizer 

‘homem’. Há uma transferência de valor semântico do instrumento para o autor. No 

entanto, há uma concentração sêmica num traço comum aos dois termos 

coexistentes: roca e mulher e espada e homem. Esse traço é masculino e feminino 

respectivamente. Esse é o elemento metafórico da metonímia (FIORIN, 2011,  p. 

25). 
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Zanotto (2011) recorre ao conceito de incongruência a partir do que é proposto por Cameron (2003), segundo 

a qual a incongruência semântica é definida como a presença no discurso de um termo focal ou veículo, uma 

palavra ou frase que está claramente anômala ou incongruente, em relação ao discurso que a circunda. 
206

Esse processo de ajuntamento também é defendido por Vandaele (2009) que assegura que metáfora e 

metonímia podem às vezes se fundir em ‘metaftonímia’. Nesse sentido, metaphtonymy quer dizer a interação 

de metáfora e metonímia em expressões de ação linguística. 
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Observa-se que as explicações acerca dos domínios metafóricos e metonímicos 

permitem acomodar dados novos no campo conceitual, assim como no campo da 

representação linguística, mas são de difícil apreensão. 

Nos estudos de Correia (2000), a metáfora “[...] é o mecanismo que consiste na 

designação de uma entidade A pelo nome de uma entidade B, sendo que A ± B, mas ambas as 

entidades mantêm entre si relações de semelhança” (CORREIA, 2000, p. 66). A metáfora 

apresenta-se como um mecanismo semântico que contribui para a economia da língua: 

 

[...] a criação de denominações com recurso à metáfora é um mecanismo altamente 

disponível em qualquer língua e revela-se bastante eficaz, na medida em que 

permite, nomeadamente, falar de entidades sobre as quais temos um conhecimento 

mais vago por serem abstractas [...] em termos de entidades das quais temos um 

melhor conhecimento (CORREIA, 2000, p. 67). 

 

Em relação à metonímia, apresenta a seguinte definição:  

  

[...] um mecanismo semântico que consiste em denominar uma entidade A por meio 

da denominação de uma entidade B, sendo que A ± B, mas ambas as entidades 

mantêm entre si uma relação de contiguidade (de conteúdo a continente, de parte a 

todo, de matéria a produto, etc.) [...] tal como para a metáfora, [...] a metonímia [...] 

é também um mecanismo gerador de significações, isto é, um mecanismo semântico 

que contribui decisivamente para a polissemia das palavras (CORREIA, 2000,  p. 

68; 69). 

 

Salienta, ainda, o fato de a distinção entre metonímia e sinédoque não ser tão “[...] 

clara quando passamos de casos em que se designam entidades concretas, para a designação 

de realidades abstractas” (CORREIA, 2000, p. 68). Essa é a razão pela qual a autora assume o 

termo metonímia como englobando os dois mecanismos.  

Mesmo na interpretação de Deignan (apud DINIZ, 2008) é possível sugerir uma 

classificação que represente alguns pontos ao longo do continuum metáfora-metonímia. Ei-

los: metonímia/metonímia dentro da metáfora; metáfora a partir de metonímia; 

metonímia/baseada em metáfora/ e metáfora (DINIZ, 2008). A autora considera como 

importante avanço na investigação desses domínios a análise de corpus. E acredita que a 

linguística de corpora possa auxiliar nas pesquisas sobre a metáfora. 

Do ponto de vista de Lima, P., Feltes e Macedo (2008), os estudos de Radden 

demonstram exemplos de metáforas baseadas em metonímias: 

 

Radden (2003) distingue quatro tipos de metáfora baseada em metonímia a partir de 

diferentes motivações: (I) aquelas cujos domínios conceituais têm uma base 

experiencial comum; (II) aquelas cujos domínios conceituais são relacionados por 

implicatura; (III) aquelas cujos domínios conceituais envolvem estrutura de 



198 

 

categoria ; (IV) aquelas cujos domínios conceituais são inter-relacionados por 

modelos culturais” (LIMA,  P.; FELTES; MACEDO , 2008, p. 155). 

 

 

As diferentes motivações que demonstram quais domínios conceptuais estão 

envolvidos na explicação de metáforas baseadas em metonímias corroboram um mesmo 

argumento, qual seja, o de a metonímia ser intersecção; e a metáfora, inclusão. 

Na abordagem de Pinker (2007), a metáfora tem profundas implicações na 

compreensão da relação entre língua e pensamento: 

  

[...] se aprender e usar uma metáfora exige que manipulemos as ideias numa camada 

mais profunda de pensamento, será que fazemos alguma ideia de quais sejam essas 

ideias? [...] Se os conceitos por sob uma metáfora conceitual são no fim das contas 

apenas símbolos abstratos como X, Y ou Z, em que sentido qualquer noção de 

metáfora teria algum papel na mente adulta? (PINKER, 2007, p. 289; 291).  

 

Ao mesmo tempo em que Pinker (2007) levanta esse questionamento, aponta o 

caminho: 

 

A resposta é que existem ferramentas de inferência que podem ser carregadas do 

universo físico para o não-físico, onde podem fazer um trabalho concreto. [...] 

Metáforas são generalizações: elas incluem um caso específico numa categoria 

universal (PINKER, 2007, p. 290-291; 300). 

 

Para completar, acrescenta que um dos auxiliares da metáfora conceptual é a analogia, 

que é considerada como relações entre as partes semelhantes ou não   

 

[...] as metáforas são produtos naturais do modo como funciona a mente de todo 

mundo [...] as metáforas são poderosas porque são como as analogias, que se 

aproveitam da estrutura relacional de um conceito complexo [...] acho que a 

metáfora é, sim,  a chave para explicar a relação entre pensamento e língua [...] a 

metáfora nos dá meio de palpar o impalpável (PINKER, 2007, p. 306; 308; 317). 

 

 Assim, afirma que há muitas metáforas em desuso e aquelas que estão presentes em 

uso jamais podem ser aprendidas, entendidas ou usadas como ferramentas de raciocínio se 

não forem construídas a partir de conceitos mais abstratos que captem as semelhanças e 

diferenças entre o símbolo e o que está sendo simbolizado. 

Tratando a temática sob o ponto de vista de Castilho (1997a), a metáfora é considerada 

como não atuante de mudanças radicais nas propriedades intensionais do item. Para 

comprovar essa assertiva,  cita o exemplo do verbo ver ‘olhar, perceber com os olhos’, que 

passa a significar ‘saber, perceber com a razão’, e depois, ‘compreender’. De A para B, e de B 

para C, percebe-se um movimento que vai de um sentido básico, mais concreto, físico, para 
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sentidos derivados, mais abstratos, preservando o sentido de base de ‘captar algo’.   Conforme 

Sweetser (apud CASTILHO, 1997a) “[...] muito da polissemia se deve ao uso metafórico; de 

fato, não apenas a linguagem, mas nossa cognição e, portanto, a língua opera 

metaforicamente” (SWEESTER apud CASTILHO, 1997a, p. 48). Em se tratando da 

metonímia, Castilho (1997a) entende que esta  

 

[...] é a mudança de sentido desencadeada por itens associados sintaticamente; trata-

se, basicamente, de um processo estrutural. [...] na metonímia, a palavra é 

ressemantizada, e o sentido B não guarda relações com o sentido A. [...] [E cita 

como exemplo] a alteração do sentido de passu ‘passo’ que assimila de non um 

sentido negativo que não era seu; é um caso de metonímia que afetou a gramática da 

língua, pois deu surgimento a um novo advérbio de negação (CASTILHO, 1997a, p. 

49). 

 

Infere-se que a metonímia é um aspecto percebido de alguma coisa que passa a ser 

usado para representar a coisa como um todo ou outro aspecto da coisa. De certa forma, 

Castilho faz alusão aos pontos fixo e móvel, movimento e ação motora. Em outro estudo, o 

próprio autor argumenta com base em Gardner que “[...] a metáfora e a metonímia se 

enraizaram na agenda cognitivista. A imagética passou a ser considerada uma forma particular 

de representação mental” (GARDNER apud CASTILHO, 2001, p. 18).    

No enfoque apresentado por Correia e Lemos (2005), a metáfora e a metonímia são 

consideradas como processos semânticos geradores de polissemia e inovação vocabular ou a 

aquisição de novos significados que se aproximam de forma pontual e têm a ver com modos 

de conceptualização da realidade extralinguística, de fatores e princípios cognitivos:  

 

[...] metáfora e metonímia, mais de que meros recursos estilísticos discursivos, são 

entendidos como recursos cognitivos que facilitam a conceptualização da realidade, 

permitindo, portanto, apreender de forma mais eficiente estruturas conceptuais que 

nos são estranhas, ou pela sua abstração, ou pelo nível de conhecimento 

especializado que requerem  (CORREIA; LEMOS, 2005, p. 48). 

 

 

As autoras definem metáfora como o mecanismo semântico, através do qual se nomeia 

uma entidade A por meio do nome da entidade B, tendo por base a percepção de uma relação 

de semelhança entre as entidades A e B, característica que ambas as entidades possuem e que 

é vista como semelhante seja pela forma, função, cor, textura, seja pela relação 

comportamental que se estabelece entre elas. Nesse aspecto, o recurso metafórico se faz 

presente na base da construção de alguns compostos, com diferentes estruturas, tais como: N 

+ Adj; N+ SP; N+N. 
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Há também autores como Kövecses (2002; 2005); Diniz (2008) e Gibbs Jr.  (1999; 

2008) que corroboram a imagem de metáfora e metonímia enquanto processos de natureza 

diferente, mas ambas têm função cognitiva. Kövecses (2008b), por exemplo, define a 

metonímia como um processo cognitivo pelo qual uma entidade conceptual, o veículo, 

fornece acesso mental a outra entidade conceptual, o alvo, dentro de um mesmo modelo 

cognitivo idealizado; e a metáfora ser diferente da metonímia: 

 

Conceptual  metonymies, unlike conceptual metaphors, involve a single domain, or 

concept. The purpose of metonymy is to provide mental access to a domain through 

a part of the same domain [..] or to a part of a domain through another part in the 

same domain […] metonymy […] is a ‘stand-for’ relation within a single domain 

[…] the conceptual metaphors and metonymies contribute actively to the structure 

and content of the prototypical cultural models
207

 (KÖVECSES, 2008b,  p. 381; 

391). 

   

E salienta que “Metaphor consists of a source and a target domain such that the source 

is a more physical and the target a more abstract kind of domain”
208

 (KÖVECSES, 2005, p. 5; 

199; 201). 

A sua atenção é voltada para a variação cultural da metáfora conceptual e suas 

expressões. De acordo com esse enfoque, os modelos culturais são importantes para 

descrever, organizar e caracterizar o sistema conceptual humano. Ele explora a metáfora 

conceptual no universo cultural específico, concomitante ao pensamento e à experiência 

corpórea. É uma organização coerente entre a experiência humana e os conceitos abstrato e 

concreto, bem como entre os dois extremos. 

No que concerne ao ponto de vista de Diniz (2008), “[...] na conceptualização 

metonímica, a entidade que proporciona acesso à outra entidade é denominada entidade 

veículo ou fonte, enquanto que o modelo de entidade à qual a atenção ou o acesso mental é 

proporcionado é denominado entidade alvo” (DINIZ, 2008, p.52). A autora se apropria de 

estudos de Croft e Barcelona Sánchez e, ao citá-los, explica que, enquanto o primeiro se 

refere à metonímia como constituinte de um “realce de (sub)domínio”, e a metáfora como 

“mapeamento de domínio”, Barcelona Sánchez, por sua vez, vai de encontro a essa ideia de a 

metonímia constituir um mapeamento diferente do mapeamento metafórico.  

                                                 
207

“Metonímias conceptuais, ao contrário de metáforas conceptuais, envolvem um único domínio, ou conceito. O 

objetivo da metonímia é fornecer o acesso mental para um domínio através de uma parte do mesmo domínio 

[...] ou a uma parte de um domínio por outra parte no mesmo domínio [...] metonímia [...] é uma 

'representação’ da relação dentro de um único domínio [...] as metáforas e metonímias conceptuais contribuem 

ativamente para a estrutura e conteúdo dos modelos prototípicos culturais.” (Tradução da autora deste 

trabalho). 
208

“A metáfora consiste em um domínio fonte e um domínio alvo, de tal forma que a fonte é mais física e o alvo 

um tipo mais abstrato de domínio” (Tradução da autora deste trabalho). 
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Por ter como característica principal a referência, a metonímia usa um subdomínio, 

diferentemente da metáfora que faz uso de um domínio para representar, indicar outro 

domínio dentro de um mesmo domínio, podendo se referir às pessoas ou a eventos e 

situações. O subdomínio é realçado e referido mentalmente. São relacionamentos de 

representatividade entre duas entidades, como propaga Gibbs Jr. (1999): “Metaphor and 

metonymy are two of the mahor figurative models where by people conceptualize their 

experience. [...] Metonymy is primarily used for reference and our understanding of 

innovative metonymic expression” 
209

 (GIBBS JR., 1999, p. 22). 

Segundo Gibbs Jr. (1999), metáfora e metonímia são modelos conceptuais. A 

metonímia representa uma característica mais geral por uma mais específica. O falante associa 

uma subparte para representar o todo, em que um aspecto de um domínio está ligado ao todo 

que ele representa ou o que o representa.  

Há metonímias convencionais (aquelas que não precisam da reconstrução do 

mapeamento metonímico em cada situação, são usadas para se referir a uma classe de 

unidades em vários contextos), e as não convencionais (aquelas que são compreendidas no 

contexto a que elas são produzidas, não dizem respeito a aspectos permanentes dos 

referentes). A metáfora focaliza com mais especificidade certos aspectos do subdomínio ao 

qual se está a referir. Um subdomínio mais concreto ou mais evidente é utilizado para ativar 

um mais abstrato.  

Como uma possível representação dos domínios da metáfora e da metonímia, Soares 

da Silva (2008) sugere o seguinte esquema:  

 

 
Figura 4 - Metáfora e metonímia 

 

Metáfora                                                     Metonímia 

 

Domínio fonte        Domínio alvo 
Fonte: SOARES DA SILVA, A. S. (2008). Ciclo de Palestras: Linguística cognitiva, gramática e mudança. 

Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, 2008. 

 

                                                 
209

“Metáfora e metonímia são dois dos modelos mais figurativos por onde pessoas conceituam a sua experiência. 

[...] A metonímia é usada principalmente para referenciar a nossa compreensão da expressão metonímica 

inovadora.” (Tradução da autora deste trabalho). 

                             

Ponto            PR       ZA   Zona 

de referência                        ativa                    

1 

 

2 

 

3 

A 

 

B

 
C 
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A Figura 4 representa os pontos de referência (PR) como metonímias de uso mais 

frequentes, por exemplo, CONTINENTE PELO CONTEUDO “Beber um copo”, em que PR 

(Ponto de Referência) = copo, e ZA (Zona Ativa) = líquido, e permite visualizar o poder 

cognitivo da metáfora e da metonímia. São saliências mentalmente ativadas, em que PR e ZA 

equivalem a domínios (Domínio-fonte A, B, C; e domínio-alvo, 1, 2,3). O domínio-fonte é 

mais concreto, direto; e o domínio-alvo é mais rico, mais abstrato, depende das experiências 

subjetivas.  

Soares da Silva (2008) lança a seguinte dúvida, para a teoria cognitiva responder: será a 

metonímia um ato de referência, relação entre entidades e/ou domínios, ou um processo de 

destaque, de ativação mental ou uma projeção de domínios? Ele apresenta a ideia de ZA e PR 

a partir dos estudos de Langacker, para quem a metonímia é representada por ZA e PR, i.e., a 

metonímia ocorre quando um domínio é ativado por meio de uma referência (uma entidade 

toma o lugar da outra), ex.: mar manso; ZA= comportamento, PR = manso. 

 Soares da Silva (2003) explica que: 

 

[...] a Semântica Cognitiva enuncia as metáforas e as metonímias conceptuais como 

DOMÍNIO-META E DOMÍNIO-ORIGEM, no caso de metáforas, e 

(SUB)DOMÍNIO DESTACADO ESTÁ por (SUB)DOMÍNIO NÃO – 

DESTACADO, para a metonímia (SOARES DA SILVA, 2003, p. 16). 

 

O autor associa os processos metafórico e metonímico aos esquemas imagéticos que 

emergem da experiência sensório-motora e servem de modelo para o mundo social, 

psicossocial. Assim, a metáfora tem por função a estruturação do alvo em termos de origem; e 

a função da metonímia é a ativação mental do alvo,  tendo a origem como ponto fundamental. 

Ambos os processos são mecanismos básicos da mudança semântica e são mecanismos de 

inovação e propagação, mesmo porque a mudança semântica envolve (quase) sempre 

atividade mental específica. Além disso, há mudanças que envolvem tipos de significado não-

denotacional (emotivo, estilístico, discursivo). Assegura ainda que a cognição e o sistema 

conceptual
210

 humano estão envolvidos na mudança semântica, revelando que metáfora é uma 

ideia que une complementaridade e correspondência.  

Em sentido restrito, a metonímia é o processo de interação substitutiva de um nome 

por outro. Seu papel é o da combinação e consiste em designar um objeto pelo nome de outro 

objeto, que forma com ele um todo absolutamente à parte, mas que lhe deve ou a quem lhe 

deve mais ou menos a sua existência ou a sua maneira de ser. E a metáfora põe em relevo os 

                                                 
210

No sentido de conceptualização, isto é, consciência mental em qualquer nível, tem a ver com a experiência 

cultural de cada um. 
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elementos que se mantêm. O seu papel é a seleção. Os dois eixos estão naturalmente em uma 

relação de interdependência. Para Soares da Silva (2005), os mecanismos metafóricos e 

metonímicos, generalização e especificação, são os principais aspectos quantitativos de 

mudança semasiológica: 

 
[...] a dimensão quantitativa da mudança semasiológica diz respeito às características 

da mudança implicadas por efeitos de prototipicidade [...]. Onomasiologicamente, os 

aspectos quantitativos têm a ver com os mecanismos preferenciais. Entre esses 

mecanismos preferenciais estão, por exemplo, metáforas conceptuais dominantes 

para determinado domínio da experiência (SOARES DA SILVA, 2005, p. 309-310). 

 

 

E ressalta que “[...] As extensões a partir do protótipo ocorrem por relações de 

similaridade metafórica ou contiguidade metonímica” (SOARES DA SILVA, 2006, p.70-72; 

307). O autor desenvolve essa concepção a partir dos estudos de Geeraerts (2006a), para 

quem a teoria do protótipo é incisiva diante da aceitação da ideia de autonomia da estrutura 

semântica em línguas naturais e que não pode ser estudada isoladamente da capacidade 

cognitiva do homem, e é natural ao conceito de mudança semântica.  

Retomando as ideias do próprio Geeraerts (2007):  

 

[…] in semantic change, two mechanisms are usually recognized, metaphor and 

metonymy […] metaphorization is primarily an analogical principle, and involves 

conceptualizing one element of a conceptual structure in terms  of an element of 

another conceptual  structure […].By   contrast,  metonym(ization)  has until 

recently usually been considered the poor relation of metaphor(ization). […] but  

subjectification is a relatively  new concept in  studies  of semantic change. […]
211

 

(GEERAERTS, 2007,  p.  28). 

 

Equivale a pensar que a metáfora corresponde a uma intersecção sêmica de 

subjectivização, termo usado por Soares da Silva (2008), e a metonímia, enquanto 

transferência de um domínio a outro que lhe seja diferente, mas que apresente em algum 

momento alguma relação.  

De acordo com Soares da Silva (2006), Geeraerts “[…] propõe uma recaracterização 

da metonímia como categoria prototípica, estruturada na base do protótipo da contiguidade 

espacial parte-todo e de três dimensões de extensão do protótipo (‘grau de contacto’, 

‘delimitação’ e ‘domínio’) (GEERAERTS apud SOARES DA SILVA, 2006, p. 126). 

                                                 
17”

[...] na mudança semântica, dois mecanismos são geralmente reconhecidos metáfora e metonímia [...] 

metaforização que é primariamente um princípio analógico, e envolve conceituar um elemento de uma 

estrutura conceptual em termos de um elemento de outra estrutura conceptual [...]. Por contraste, 

metonim(ização) tem até recentemente sido, geralmente, considerada a relação pobre da metafor(ização). [...], 

mas subjetivação é um conceito relativamente novo nos estudos de mudança semântica [...]” (Tradução da 

autora deste trabalho). 
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Em estudos de 2003, Soares da Silva apresenta os três domínios conceptuais 

distintivos que Lakoff e Turner (1989) estabelecem para a metáfora e a metonímia:  

 

[...] (i) a metáfora envolve dois domínios conceptuais, ao passo que a metonímia 

envolve apenas um; (ii) a metonímia, mas não a metáfora, envolve a relação ‘estar 

por’; (iii) a metáfora permite compreender o domínio-alvo em termos do domínio-

origem, ao passo que a função da metonímia é primariamente referencial (SOARES 

DA SILVA, 2003, p. 27). 

  

 Percebe-se um reflexo das ideias de Soares da Silva, na seguinte citação de Paiva 

(2010):  

 

[...] Lakoff e Turner (1980) distinguem o processo metonímico do metafórico. Para 

eles ‘metáfora é, principalmente, uma forma de ver uma coisa em termos de outra’ e 

a metonímia tem uma função referencial, permitindo ‘o uso de uma entidade no 

lugar de outra’. Segundo eles, a metonímia permite ‘focar mais especificamente 

certos aspectos do que está sendo referido’ e advogam que as ocorrências não são 

arbitrárias, mas sim conceitos sistemáticos que fazem parte de nosso sistema 

conceitual e de nossa cultura, ou seja, da forma como organizamos nossos 

pensamentos e ações. Lakoff e Turner advogam que ‘os conceitos metonímicos nos 

permitem conceituar uma coisa por meio de sua relação com outra coisa’ e 

acrescentam que esses conceitos ‘estruturam não apenas nossa linguagem, mas 

nossos pensamentos, atitudes e ações’ (PAIVA, 2010, p. 10). 

 

 

Em estudos muito mais recentes, Soares da Silva (2014) afirma que “[...] la metáfora y 

la metonímia son algunos de los principales mecanismos lexicogenéticos del cambio 

semântico y esos mecanismos son fundamentalmente cognitivos”
212

 (SOARES DA SILVA, 

2014, p. 145). 

Não é por acaso que na visão de cognitivistas os domínios metafóricos e metonímicos 

possuem finalidades plurais, pelo fato de o falante conviver com tais fenômenos no dia a dia, 

especificamente as metáforas, “elas nos guiam”. Certamente, algo se deixa capturar pelos 

processamentos metafóricos e metonímicos.  

De acordo com Pinto de Lima (1998), ao demonstrar as visões de Heine, Claudi e 

Hünnemeyer, a estrutura metonímica existe porque se situa entre as expressões de movimento 

e futuridade, recuperadas de algum modo contíguo em alguns contextos, pois a metonímia é 

precisamente definida em termos de contiguidade. Assinala, ainda, que  

 

[...] they still maintain the idea that metaphor plays a part in this grammaticalization 

processs, which would thus have a dual nature: metonymy would account for the 

continuos aspect of the process, i.e., foro the small, intermediate steps, while 

                                                 
212

“[...] a metáfora e a metonímia são alguns dos principais mecanismos lexicogenéticos da mudança semântica e 

esses mecanismos são fundamentalmente cognitivos.” (Tradução da autora deste trabalho) 
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metaphor would account for the discrete aspect, i.e., for the transfer from the spatial 

to the non-spatial domain
213

 (HEINE, CLAUDI, HÜNNEMEYER apud LIMA, J., 

1998,  p. 209). 

    

Desse modo, eles expõem que há variações por meio de protótipos em alguns 

contextos significativos, em conjunto com a intenção comunicativa, pela simples razão de a 

metonímia iniciar-se no ato de fala, envolvendo algumas implicaturas conversacionais, em 

que o locutor profere a palavra X e a entende como significado de Y, o uso da palavra X pelo 

objeto Y, para reforçar a implicatura conversacional e, quando alcança este ponto, a palavra 

passa a ter mapeados dois significados (LIMA, 1998). 

Conforme a TMC, os mapeamentos entre metáforas conceptuais ocorrem entre 

“domínios conceptuais” ou “domínios da experiência”, de forma que um domínio-alvo (de 

experiência) é compreendido em termos de um domínio-fonte (de experiência) 

(CAVALCANTE et al., 2010). Isso seria, para Teixeira (2013), compreender que “a 

metaforização de um domínio possibilita que se estabeleçam relações entre a totalidade dos 

elementos desse domínio e os mais variados aspetos da realidade metaforizada” (TEIXEIRA, 

2013, p. 408). 

Nessa ordem, a metáfora passa a ser compreendida como um processo semântico-

cognitivo capaz de se dizer mais do que se diz, quem sabe a autonomia do significante e a 

semelhança entre dessemelhança. O funcionamento da metáfora exige que ela seja pensada 

como passível de existência em expressões que não consistam de metáforas, já que as bases 

cognitivas concretas possibilitam a compreensão das abstratas. Há um encadeamento de 

metáforas, uma está relacionada com a outra, e é perceptível em expressões, ideias e palavras.  

Nessa abordagem teórica, Viaro (2006) afirma que nem sempre é fácil reconhecer, 

munido apenas de intuição, se se está diante de uma metonímia ou de uma polissemia
214

 e 

cita, dentre outros exemplos, o do vocábulo banco que traz consigo vários significados, mas 

os muitos sentidos de um termo podem ter sua razão de ser em passados remotos; então, por 

metáfora, fala-se de banco de areia; mas, por metonímia, fala-se de bancos como 

estabelecimentos.  

A metáfora consiste nas suposições, expectativas, pressuposições e marco, ou mesmo, 

em um acarretamento, reorientação das estruturas cognitivas primitivas via domínios e/ou o 

                                                 
213

“Eles ainda mantêm a ideia de que a metáfora desempenha um papel neste processo de gramaticalização, que 

teria, assim, uma dupla natureza: a metonímia explicaria o aspecto contínuo do processo, ou seja, foro dos 

pequenos passos intermediários, enquanto a metáfora representaria o aspecto discreto, isto é, a transferência a 

partir do espacial para o domínio não espacial.” (Tradução da autora deste trabalho).  
214

No artigo intitulado “Metáfora do pensamento” da Revista Língua Portuguesa, Viaro (2006) considera 

metáfora como polissemia. 
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próprio enunciado metafórico
215

? Ou é, simplesmente, a implicação da hipótese da 

invariância, quer dizer, noções abstratas são conceptualizadas metaforicamente por noções 

concretas familiares? É muito provável que a forma como esse conteúdo é construído ocorra 

através das percepções corporais e de Gestalts experienciais presentes na cognição e na 

categorização humanas.   

Essas pressuposições são sustentadas por Lakoff (1988), segundo o qual, cada vez que 

algo é visto como “tipo de coisa”, o falante está a categorizar, sendo que, do ponto de vista 

cognitivo
216

, a metáfora é um recurso categorizável que preexiste à expressão linguística, está 

para além das experiências físicas. E a metonímia é considerada como ponto de referência ou 

raciocínio metonímico. Ela representa parte de uma categoria (que é um membro ou 

subcategoria), e pode estar para a categoria inteira em certos processos de raciocínio. 

Conforme Sardinha (2007a), alguns critérios demonstram a relação existente entre metáfora e 

metonímia, a exemplo de: a) similaridade para a metáfora entre entidades distantes, do ponto 

de vista conceitual; e contiguidade, relações entre entidades que já são próximas, contíguas, 

para a metonímia; b) comparação entre dois domínios para a metáfora, e de apenas um, ou 

outro aspecto do mesmo domínio, para a metonímia; c) há interação entre metáfora e 

metonímia: “Ambas são parecidas, dado que em ambas há uma relação entre duas coisas” 

(SARDINHA, 2007a, p. 23).    

A metáfora e a metonímia envolvem um processo de projeção
217

, isso significa dizer 

que não se trata de uma distinção entre literal e figurado, mas um continuum saliente/não-

saliente de um conceito sistemático. Cabe, então, levantar as seguintes questões: a metáfora 

processa-se em uma abstratização crescente, permitindo que conceitos próximos da 

experiência humana e, portanto, mais concretos, sejam utilizados para expressar sentidos mais 

abstratos e difíceis de serem definidos? Por sua vez, a metonímia associa-se aos processos de 

mudança por contiguidade em função do contexto linguístico e pragmático? A contiguidade é 
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Ricoeur (1977) defende a tese de que o enunciado metafórico denota uma situação que existe e não existe ao 

mesmo tempo, isto é, a metáfora funde real e ficção. Não é só uma questão de sentido, mas também de 

referência. Uma metáfora decorre de outra metáfora, há uma tentativa de aproximação da metáfora através da 

analogia que auxilia no processo de compreensão. As marcas da metáfora não se encontram distribuídas 

uniformemente. A metáfora não é fundada sobre algo, mas antes cria similaridades somente existentes a partir 

das projeções metafóricas.  
216

Notas de aulas da Disciplina LET 06 Tópicos em Semântica Cognitiva, semestre 2010. I, ministradas pela 

Professora Doutora Teresa Leal Gonçalves Pereira, do Programa de Pós-graduação em Língua e Cultura da 

Universidade Federal da Bahia. 
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A esse respeito, Soares da Silva (2003) assinala que a noção tradicional de transferência ou transporte de 

elementos é hoje, na teoria cognitiva, substituída pela projeção (‘mapping’) de estruturas. ‘Mapping’ é aqui 

usado em sentido matemático, de uma correspondência entre dois conjuntos que atribui a cada elemento do 

primeiro um homólogo no segundo. Em sentido mais estrito, trata-se de uma projeção de uma estrutura noutra, 

em que a estrutura projetada impõe os (alguns dos) seus elementos internos aos seus homólogos no outro. 

(SOARES DA SILVA, 2003).  
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posicional ou sintática e pressiona o elemento linguístico a admitir um novo sentido, é uma 

“inferência por pressão, informatividade”? Pode servir, como exemplo desse mecanismo, em 

português, a mudança do antigo valor temporal de todavia, para o seu atual valor concessivo, 

conforme salienta o professor Said Ali (1971)? Quer dizer, o todavia concessivo surge de 

contextos em que esse elemento com o valor original temporal era utilizado como correlato 

enfático de conjunções concessivas? Essas indagações apresentam-se enquanto tentativa de 

melhor entender o objeto de estudo. 

Na perspectiva de Farias (2007), no campo da Linguística Cognitiva, a inter-relação 

entre dois processos cognitivos, metáfora e metonímia, tem ocupado pesquisadores na 

tentativa de explicar a geração de sentido. Esses dois processos cognitivos interagem na 

emergência da figuratividade de conceitos, mas, também, na tênue linha que separa metáfora 

e metonímia: 

 

[...] metáfora e metonímia se assemelham por serem recursos cognitivos, por 

resultarem de mapeamentos, por integrarem nosso dia-a-dia, por serem manifestos 

nas formas linguísticas que são utilizadas pelo homem para funcionar no mundo 

(FARIAS, 2007, p. 86).  

 

Uma mesma metáfora conceptual e uma mesma metonímia conceptual realizam-se, 

respectivamente, em diferentes expressões metafóricas e metonímicas. 

Conforme Yu (2008), a teoria cognitiva da metáfora é revolucionária, e está 

intimamente ligada a duas reivindicações principais: (i) a base experiencialista, corporal, da 

metáfora e da metonímia e (ii) a base universalista para metáforas e metonímias conceptuais. 

Aparentemente, essas bases experiencialista e universalista da metáfora são construídas em 

torno do correspondente do corpo humano. Significa dizer que metáfora e metonímia são de 

natureza do significado e da compreensão humana: “[…] metonymy may be a more 

fundamental cognitive phenomenon than metaphor, and, in many cases, metaphor may be 

motivated by metonymy” 
218

 (YU, 2008, p. 249).  

O autor apresenta a versão da nova teoria da metáfora conceptual, baseando-se na 

distinção entre metáforas primárias e complexas. No esforço de explicar a metáfora, sugere-se 

que ela seja vista enquanto a procura do conceito, que está subjacente a outros conceitos. É 

como se a metáfora construísse a coisa, a partir da desconstrução da própria coisa, inserindo-a 

em domínios sem que, necessariamente, seja sistematizada como desvio. Esse conceito acata a 

ideia de Lakoff e Johnson (2002 [1980]) que, ao interpretarem a metáfora, concordam que ela 
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“[...] a metonímia pode ser um fenômeno cognitivo mais fundamental do que a metáfora e, em muitos casos, a 

metáfora pode ser motivada por metonímia.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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seja instauradora da ação humana, como esquemas experienciais que se adequam à vida 

cotidiana. Apela do mesmo modo, embora não diretamente, à ideia de Taylor (1989) que 

acredita que a metonímia é um processo de extensão semântica mais básico do que a 

metáfora. 

Na perspectiva de Barcelona Sánchez (2009), a metonímia é considerada também 

como mais básica do que a metáfora “[...] Não resta dúvida de que a metonímia, como a 

metáfora, é um lugar ideal para comprovar o continuum cognição-língua” (BARCELONA 

SÁNCHEZ, 2009, p. 21). Para esse autor, a metonímia é um mecanismo cognitivo e não 

simplesmente uma figura retórica (Retórica Tradicional), nem sequer um simples efeito 

contextual (teoria da Relevância). Na linha deste pesquisador, a metonímia é circunscrita, a 

partir da relação entre duas entidades. Ao considerar os alicerces do pensamento de Radden e 

Kövecses, Barcelona Sánchez (2009) afirma: 

 

A metonímia é a projeção conceitual de um domínio cognitivo sobre outro, ambos 

pertencentes ao mesmo domínio cognitivo, de sorte que o domínio projetado 

(domínio fonte) ressalta e proporciona acesso mental ao domínio sobre o qual se faz 

a projeção (domínio alvo) (BARCELONA SÁNCHEZ, 2009,  p. 8).  

 

Salienta esse autor que a metonímia não tem que ser necessariamente referencial, pois 

nas metonímias predicativas, por exemplo, não existe nenhum ato de referência: “A 

onipresença da metonímia pode ser comprovada em primeiro lugar estudando a interação 

entre metáfora e metonímia” (BARCELONA SÁNCHEZ, 2009, p. 9).   

Dessa forma, até nas metáforas aparentemente mais abstratas, como por exemplo, 

GENÉRICO É ESPECÍFICO, CATEGORIAS SÃO RECIPIENTES, pode-se encontrar uma 

base metonímica. É o fundamento metonímico da metáfora, cuja hipótese é a de que em toda 

metáfora existem projeções centrais. A operação metonímica consiste na projeção sobre o 

domínio experiencial em questão de um subdomínio do mesmo. Nesses termos, a metonímia 

determina a seleção das estruturas que se integram no espaço mescla. O acesso a uma 

entidade através da outra (metonímia) pode ser visto como o primeiro passo em direção a uma 

mudança cognitiva no tratamento das metáforas. A hipótese de Barcelona Sánchez (2009) é a 

de que a metáfora é, em geral, motivada por metonímia conceptual, isto é, o fenômeno da 

metaftonímia (metaftonymy): 

 

[...] a metonímia tem uma importantíssima função cognitiva, que é a de organizar 

nossas categorias conceituais em torno de certos protótipos, de sorte que 

conceitualizemos toda uma categoria como se só ou principalmente consistisse em 

uma de suas subcategorias. [...] Inclusive seria possível dizer que qualquer 

categorização por protótipos é em si mesma uma operação metonímica [...] A 
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metonímia não é só responsável pela existência de efeitos prototípicos em muitos 

domínios ou categorias. Também interatua com os modelos proposicionais, com a 

metáfora, ou com os modelos de esquemas de imagens, na construção dos protótipos 

de praticamente qualquer domínio cognitivo, qualquer MCI (BARCELONA 

SÁNCHEZ, 2009, p. 14-15).  

 

 

Como consequência, atesta que a metonímia motiva indiretamente o significado de 

numerosos signos linguísticos (na iconicidade, na implicatura). Para ele, a metonímia é um 

mapeamento assimétrico em que a fonte metonímica projeta sua estrutura conceptual sobre a 

estrutura do alvo por meio não de um emparelhamento sistemático de partes correspondentes 

nas duas estruturas, mas, sim, colocando a fonte em um primeiro plano e o alvo em segundo.  

Essa posição corrobora o que Paiva (2010) menciona sobre os estudos de Barcelona 

Sánchez, o fato de que nem sempre é fácil dizer se os domínios fonte e alvo são os mesmos e 

assim, frequentemente, uma expressão linguística pode ser interpretada tanto como 

metonímia, quanto como metáfora. Asseguram Pelosi (2010) e Vereza (2010), na “V 

Conferência Linguística e Cognição: mentes em interação”, que muito da metáfora já se vê 

como processo metonímico. 

Ao argumentar, também, sobre o assunto, Paiva (2010) apresenta o processo 

metonímico entendido como compressão fractal. E recorre aos suportes teóricos referentes aos 

estudos retóricos, como ponto de partida, à abordagem cognitiva, e ao conceito de fractal. A 

metonímia funciona como compactação fractal, onde o todo está na parte que, descompactada 

via processamento hipertextual, se integra ao todo. A metonímia na perspectiva fractal não é 

entendida como mudança de nome, mas como mudança de escala, pois não é uma coisa 

nomeada por outra, é a mesma coisa vista em uma dimensão fractalizada, sem que se perca a 

dimensão do todo (PAIVA, 2010).  

Trata-se de um fenômeno multimodal manifestado não somente no pensamento e no 

texto escrito, mas em todo o sistema semiótico da comunicação humana, como nos gestos, 

imagens visuais e sons, nos desenhos, nos gifs animados e nas fotografias, pois, conforme 

afirma a autora, a origem do termo metonímia é registrada a partir do século XVI. 

Parafraseando Paiva (2010), que recorre a Al-Sharafi e Rosiene, existe na significação 

metonímica quatro processos: (1) a denominação através da escolha de um referente; (2) um 

processo de abstração da relação de contiguidade entre os referentes; (3) a compreensão 

dessas relações; e (4) a conclusão do processo metonímico, chamando algo de um nome que 

não é seu nome comum, mas com o qual está associado. Além disso, a autora admite que uma 

forma também relevante de diferenciar metonímia de metáfora  
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[...] é proposta por Croft (2003) a partir do conceito de domínio que ele define como 

‘uma estrutura semântica que funciona como a base para pelo menos um perfil 

conceitual’. Essa estrutura pode ser bastante complexa, como por exemplo, o 

domínio de um objeto físico que envolve matéria, forma, localização espacial, etc. 

Ele denomina esse tipo de domínio de domínio matriz (PAIVA, 2010,  p.11) 

 

 Ela considera importante estudar o processamento metonímico como parte integrante 

do processamento metafórico, dentro da rede complexa de processamento de sentido, que não 

é necessariamente linear. E parte do pressuposto de que em todo processamento metafórico 

tem-se encaixado um processamento metonímico, pois quando domínios conceituais
219

 são 

integrados, não há, necessariamente, uma integração entre todos os elementos dos domínios 

fonte e alvo, mas sim, de elementos mapeados dentro de cada domínio. De acordo com essa 

visão, a produção da metonímia e a da metáfora resulta dos mesmos processos cognitivos e da 

produção de significado. Os processos metonímicos e metafóricos estão em constante 

interação e contribuem para integrações percepto-conceptuais complexas, uma vez que em 

todo processo metafórico pode-se perceber o encaixamento de um processo metonímico.  

Lakoff (1986) propõe a existência de quatro Modelos Cognitivos Idealizados e inclui o 

mapeamento metonímico ao lado de mapeamento metafórico, da estrutura proposicional 

(como nos enquadres de Fillmore (1975)
220

) e da estrutura imagético-esquemática (como na 

gramática cognitiva de Langacker (1987).  

Não é por acaso que diversos autores, a exemplo de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), 

consideram o estudo da metáfora, juntamente com outros princípios de organização, como a 

estrutura proposicional, os esquemas imagéticos, e o mapeamento metonímico, enquanto e/ou 

estratégia para desvendar os modelos cognitivos. Há de se compreender, portanto, o motivo 

pelo qual alguns autores definem a metonímia em termos de um mapeamento (“mapping”) de 

domínios, enquanto outros preferem caracterizá-la, respectivamente, como um processo de 

destaque (“highlighting”), ou de ponto de referência e zona ativa, como processo de ativação 

mental da identidade ou domínio-alvo.  

Compreender os domínios metafóricos e metonímicos é uma tarefa complexa. Deve-se 

perceber a marca de sua intenção, que pode ser por ruptura semântica ou pragmática. Esta faz 
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Do ponto de vista de Miranda (1999), retomando as ideias de Salomão, os domínios conceptuais (MCIs, 

molduras comunicativas ou esquemas genéricos) caracterizam-se (i) pela sua permanência como ordens 

cognitivas identificáveis e evocáveis; (ii) pela organização interna das informações que os constituem; (iii) 

pela flexibilidade de sua instanciação, conforme as necessidades locais manifestadas. Os domínios locais – 

denominados Espaços Mentais (EM), são operadores do processamento cognitivo.  
220

Sabe-se que Fillmore (1975), por exemplo, em uma pesquisa psicolinguística sobre o processo da metáfora, 

inclui as seguintes variáveis da metáfora: familiar vs não familiar, predicativo vs referencial. O resultado dessa 

investigação demonstra como são usadas as metáforas na organização de culturas específicas, mas, não 

necessariamente, são relacionadas ao status da semântica ou pragmática. Entretanto, o autor deixa transparecer 

que a linguística pode contribuir para o estudo psicológico da metáfora, a partir das descrições de categorias. 
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com que o leitor busque o significado da enunciação, aquela libera o significado do 

enunciado.  

Na perspectiva cognitiva, estudar a linguística significa estudar a semântica 

pragmática, isto é, o significado-em-uso. Tais domínios apresentam-se enquanto relação entre 

os objetos, realidades extralinguísticas, baseiam-se na relação existente entre referência, 

mundo exterior, independentemente das estruturas linguísticas que servem para exprimi-los. 

Em outros termos, não é tão simplesmente o significado da palavra ou da sentença e o 

significado do enunciado o que o falante quer dizer, ao enunciar palavras, sentenças e 

expressões. E nem aquela hipótese de que a metáfora estende o significado de uma palavra já 

existente ou cria para ela significados novos, validando a metáfora em uso.  

Parafraseando Ricoeur (1977), a “metáfora viva”, no seu enunciado, tem o poder de 

redescobrir a realidade, dá a ela uma nova roupagem.  

Consideradas como dois processos cognitivos importantes para a conceptualização 

humana, a metáfora e a metonímia traduzem o objetivo central da Semântica Cognitiva, que é 

o de investigar os padrões regulares das expressões e os modelos conceptuais
221

, modos de 

falar e de pensar, responsáveis quer pela estruturação do pensamento, da linguagem e da ação, 

quer pela inovação conceptual.  

Para Teixeira (2013), a grande novidade que a Semântica Cognitiva traz centra-se 

essencialmente no fato de libertar o significado/conceito da necessidade dos semas 

comuns/nucleares.  Destarte, a Semântica Cognitiva tem feito um uso extensivo dos conceitos 

de metáfora e metonímia, para explicar a estrutura do significado, da mudança do significado 

e do fenômeno da mudança linguística.  

Em síntese, a presente seção tenta demonstrar que os conceitos referentes à metáfora e 

à metonímia não são independentes da experiência, têm a capacidade de inferir novas ideias a 

partir das antigas, ou a capacidade de ter ideias. De igual modo, procura corroborar os estudos 

que garantem que as metáforas e as metonímias são processos cognitivos e investigadores da 

formação dos significados. E esta é a posição também seguida pela autora deste trabalho, a de 

conceber os domínios metafóricos e metonímicos, em uma perspectiva conceptual. Entretanto, 

a autora não sabe afirmar se há um conceito preciso ou único que sirva para distinguir 

metáfora e metonímia. Apenas uma pequenina “cisma reflexiva” de investigadora, a de que há 
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Soares da Silva (2003) distingue metáfora e metonímia conceptuais ou conceitos metafóricos e metonímicos 

de metáfora e metonímia linguísticas ou expressões metafóricas e metonímicas. As primeiras são esquemas ou 

padrões do sistema conceptual, sob as formas X É Y (metáfora), em que X é (um elemento de) o domínio-alvo 

e Y (um elemento de) o domínio-origem, e X ESTÁ POR Y (metonímia), ao passo que as últimas são 

realizações linguísticas desses padrões de conceptualização.  
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relação entre esses processos cognitivos. Há sobreposição, isso há. A pequenina impressão 

que se tem é a de que, para explicar a metonímia, é preciso recorrer à metáfora, e a recíproca é 

verdadeira. Mas, saber onde começa ou termina essa relação, com que começa, e que tipo de 

relação existe, são outros mares. 

 Com isso, espera-se que outros pesquisadores possam registrar suas críticas e/ou 

sugestões acerca das propostas apresentadas e, para o bem da ciência, representá-las sobre 

outro plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

 

 

 

6  AS METÁFORAS DA MARÉ: um estudo das metáforas conceptuais nas unidades 

terminológicas da pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia 

 

 “A paciência do pescador faz-se presente em todos os seus segredos, que são 

muitos e um vai abrindo para o outro, de maneira que o pescador nunca acaba 

de aprender, mas aprende mais do que quem não pesca. Muitas coisas sabe 

quem pesca, coisas que não se pode contar, só pescando; ensina todos os 

cipós de tecer redes e cestas, todas as dentadas especiais dos muitos peixes do 

mar, todas as marcações da água e as qualidades dos ventos, todas as coisas 

que aprendeu sozinho, palestrando com a maré porque sempre existe outro 

tempo dentro do tempo” (JOÃO UBALDO RIBEIRO, 1984). 

 

As seções precedentes foram essenciais para a compreensão e interpretação que aqui 

serão desenvolvidas relativamente às metáforas conceptuais. Pretende-se, desta forma, 

descrever a representação do conceito de Maré a partir do que os pescadores de Baiacu 

compreendem como zona da pesca. 

Como se sabe, um dos mais clássicos estudos acerca do significado é apresentado por 

Ogden e Richards (1972) que, ao abordarem “O significado de significado”, recorrem à 

seguinte analogia para explicar os fenômenos da Maré: 

 

[...] antes do tempo de Newton os cientistas alimentavam grandes dúvidas quanto ao 

‘significado’ dos fenômenos das Marés e peculiares relações de ‘simpatia’ e 

‘afinidade’ costumavam  ser postuladas a fim de relacioná-los com as fases da Lua, 

‘a senhora das águas’ [...] um conhecimento mais exato das leis psicológicas 

habituar-nos-á a tratar também relações como ‘significado’, ‘cognição’, ‘ser o objeto 

de’, ‘compreensão’, como [...] sendo o lugar destes ocupado pelas correlações 

observáveis (OGDEN; RICHARDS, 1972, p. 207). 

 

 

Esses autores sustentam que todo pensamento e toda referência são adaptações, devido 

aos encadeamentos psicológicos que interligam os elementos em contextos externos e, seja o 

que for que constitua o significado, a psicologia só se interessa por ele, na medida em que 

pode ser representado em termos de imagens associadas ao contexto, pois, do ponto de vista 

psicológico, o significado é contextualizado, as imagens associadas como que formam um 

contexto que dá coesão ao todo e lhe confere um significado definido (OGDEN; RICHARDS, 

1972, p. 182-183; 207).   

Em Lakoff e Johnson (2002 [1980]), assim como em outros autores cognitivistas 

preocupados em analisar o significado, esse contexto e as imagens a ele associadas são 

reflexos de metáforas conceptuais, a ponto de o significado ser interpretado como cognição 

incorporada, embodied, sócio-culturalmente determinado e, como conceito metafórico, 
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comprova que a experiência representa um papel
222

 essencial no processo de formação e 

significação da cognição humana. De fato, para esses autores, as metáforas conceptuais não 

residem nas palavras, mas nas imagens mentais, estabelecendo projeções de um domínio-

fonte em um domínio-alvo. Imagens estas que permitem a construção e o reconhecimento das 

expressões explícitas linguisticamente. 

Seguindo essa linha de raciocínio, e no intuito de descrever como, nos domínios das 

metáforas da Maré provenientes da linguagem de especialidade da pesca, a percepção e a 

cognição contribuem para compreender a maneira pela qual o pescador vê, experiencia e 

pensa o mundo, esta seção trata, portanto, de demonstrar como um grupo da pesca da 

comunidade de Baiacu, com a sua linguagem de especialidade, pode produzir, entender, 

experienciar e compartilhar conceitos de uma mesma maneira, como tal grupo compreende 

essas experiências e que a cultura própria faz parte dessa interpretação. 

O homem da pesca, ao expor, por exemplo,  a ideia de que “o pescador ou a pesca ou 

a Maré estão indo para frente” está tomando como referência a sua própria experiência 

individual, aliada ao sistema cognitivo e à cultura desenvolvida através de inúmeras gerações. 

Ou, então, quando o pescador diz “Pescadô é lê o má, é um misteru” (J. S. O. 86 anos), ele faz 

uso da metáfora MAR É UM LIVRO MISTERIOSO
223

.  

Como salienta Pereira (2013), existe uma série de significados do senso comum sobre 

a Maré e sobre a pesca que se encontram estruturados em uma rede complexa de metáforas e 

metonímias.  

Mas, até que ponto é possível explicar a metonímia sem a presença da metáfora? 

Assim, ainda que a equivalência de base com a pesca seja Maré, era de se esperar que 

aparecesse Maré com maior frequência, mas o seu lugar é ocupado pelos elementos da 

dimensão horizontal da categoria e por aqueles individualizados que a constituem. E cada um 

interage dentro da estrutura, tornando-se fonte para a construção de novas metaforizações, 

pois, como ressalta Teixeira (2014, p. 408) “[...] Há a acrescentar, a esta dinâmica 

globalizante do processo metafórico, a constatação das relações que o ligam com as vivências 

metonímicas”. Quer dizer, uma metáfora culturalmente reconhecida não implica uniformidade 

de interpretação: “A mesma metáfora base permite, portanto, filtrar elementos díspares que 

possibilitarão suportar visões não coincidentes sobre a mesma realidade metaforizada” 
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Sobre a função da metáfora, verifica-se que ela desempenha um papel fundamental ao mapear experiências 

físicas e corpóreas, a fim de auxiliar e estruturar a compreensão de ideias abstratas que constituem a base do 

pensamento humano (CORRÊA, 2007). 
223

Conforme Dias Neto (2012, p.291), “O pescador lê e interage com o mundo, de acordo com seus 

conhecimentos sobre ele. Para os pescadores, o peixe também “lê” o mundo e interage com os outros elementos 

da comunidade de vida”. 
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(TEIXEIRA, 2014, p. 17). Mas, nesse caso, trata-se das metáforas criativas e originais e não 

das já solidificadas.   

É a partir da compreensão dessas experiências (espacial, social, cultural, física, 

emocional) que os conceitos são formados, constituindo, como no caso de um dos exemplos 

supracitados, uma metáfora conhecida como orientacional
224

.  

É dessa natureza conceptual que a presente seção pretende tratar e, com base na 

análise dos dados, identificar as expressões que inferem o sistema conceptual e que 

influenciam o pensamento e a ação dos pescadores. Para tanto, as unidades/conceitos
225

 que 

servem de base para a análise se detêm em metáforas conceptuais e respectivas expressões, e 

também no processo cognitivo das metonímias, categorizadas de acordo com a experiência do 

sujeito da pesca e de sua cultura.  

A esse respeito, como exemplo de metáfora da categoria nominal de Maré, analisam-

se itens lexicais indicadores de profissão, de localização, de apetrechos, de unidades 

fraseológicas (expressões idiomáticas)
226

, entre outros, que são definidos a partir de uma lista 

pertencente à categoria semântica escolhida (construção da relação paradigmática) entre os 

grupos de metáfora.  

Para a análise, procura-se, na medida do possível, delimitar um subconjunto dessa lista 

e pesquisar no corpus as ocorrências de metáforas, com itens lexicais na posição de nomes. 

As interpretações respeitam as pistas dadas em que aparece cada ocorrência.  

Neste particular, o corpus desta pesquisa constitui-se de metáforas conceptuais, e 

também de metonímias, tendo a Maré como o domínio genérico. A seguir, encontra-se 

disposto o termo, o significado básico, o significado no contexto
227

. As expressões 

metafóricas e metonímicas estão logo em seguida, com os termos destacados em negrito. 
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 Parece importante aqui chamar a atenção para o fato de que todos os moradores da comunidade de Baiacu, e 

não apenas os pescadores, categorizam as duas principais ruas de acesso interno à comunidade mediante os 

conceitos orientacionais espaciais: “lá pra baixo”, em referência à Rua da Mangueira/ Cruz, e “lá pra cima”, em 

alusão à Rua Santa Luzia ou Chapada. Esses conceitos representam a altura do terreno e a direção do mar, 

assim como a distância entre uma rua e outra.  
225

 É interessante registrar a distinção que Teixeira (2014), em sala de aula e durante orientação,  apresenta para 

os pares conceito e categoria: “Embora frequentemente conceito e categoria sejam usados como sinónimos 

denominando as mesmas realidades, parece-nos ser útil fazer alguma distinção. Na verdade, o processamento 

conce(i)tual pode não implicar um processamento linguístico. A estruturação dos conceitos nos seres humanos 

deve ser independente e anterior à estruturação linguística. Assim, parece  mais acertado aceitar que as 

‘imagens não linguísticas que representam entidades, eventos, relações e inferências’ são a matéria para os 

conceitos que os mecanismos linguísticos ajudarão a organizar em categorias linguísticas” (TEIXEIRA, 2014, 

p. 4). Teixeira cita Damásio para sustentar tal argumento. 
226

Genericamente, pode-se atribuir às expressões idiomáticas o conceito de fenômenos linguísticos específicos, 

cujos sentidos não podem ser abstraídos de seus elementos constituintes isoladamente, mas destes como um 

todo. Essas expressões dependem de processos cognitivos e compartilham aproximação conceitual. 
227

 O termo contexto é aqui utilizado a partir das seguintes vertentes: contexto linguístico, especificamente o 

semântico; contexto extralinguístico, por exemplo, o do contexto imediato, o de situação e o pragmático. 
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O que se pode compreender com os resultados é que a máxima de Lakoff e Johnson 

(2002 [1980]) é verificada, isto é, O DOMÍNIO-FONTE (DF) é essencial para a compreensão 

do DOMÍNIO-ALVO (DA). Há correlação entre ambos, embora não seja tão simples de ser 

demonstrada. A realização linguística desse mapeamento indica que é um acarretamento dos 

próprios termos pertencentes à Maré. Isso leva a crer que o Alvo é o elemento a ser 

categorizado, geralmente vem primeiro, sempre a partir de uma base conhecida, a Fonte.  

Mas, não necessariamente. Às vezes, também, é possível encontrar vários Alvos para uma só 

Fonte, e vice-versa, fato que pode servir como proposta de discussão entre os pesquisadores 

da temática.  

E Lakoff (1987a) considera a metáfora como extremamente produtiva. Essa produção 

se dá porque as palavras e expressões podem ser usadas para elaborar a metáfora conceptual e 

o meio referente ao conhecimento do domínio-fonte e do domínio-alvo, vínculos 

correspondentes que constituem a elaboração do sistema conceptual de dois tipos, o 

ontológico e o epistêmico. A esse respeito, assim se posiciona o autor:  

These correspondences can be factored into two types: ontological and epistemic. 

Ontological correspondences are correspondences between the enties in the source 

domain and the corresponding entities in the target domain […] Epistemic 

correspondences are correspondences between knowledge about the source domain 

and corresponding knowledge about the target domain
228

 (LAKOFF, 1987a,  p. 386-

387).  

Assim é que, explorando os territórios da cognição e da linguística, são apresentados 

os resultados deste trabalho, confiando ao modelo da Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) 

as possíveis explicações. 

 

6.1 A MARÉ 

 

a) Nos Dicionários  

 

O que se entende por Maré? A começar pelos dicionários etimológicos e gerais, 

encontra-se uma definição de caráter limitado para Maré. Ora, alguns lexicógrafos apresentam 

apenas a entrada para o termo “mar”, como no dicionário de Corominas e Pascual (1981) e no 

de Machado (1977), por exemplo; a partir de “mar”, é contextualizado o termo “Maré”, na 

                                                 
228

“Estas correspondências podem ser focadas de duas formas: ontológicas e epistêmicas. Correspondências 

ontológicas são correspondências entre as entidades no domínio fonte e as entidades correspondentes no 

domínio alvo [...] As correspondências epistêmicas são correspondências entre o conhecimento do domínio 

fonte e o conhecimento correspondente sobre o domínio alvo.” (Tradução da autora deste trabalho). 
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versão atualizada de Machado (1977), e no dicionário de Cunha (1999) recorre-se a esse 

critério de classificação; ora, aparece apenas o termo “Maré”, como é possível perceber nos 

dicionários gerais de Aurélio Ferreira (1986) e Houaiss (2004), por exemplo.  

Encontram-se os seguintes registros:  

 

MAR, del lat. MARE [...] Desde luego es palavra general en todas las épocas y 

común a todos los romances. En latín es neutro, en rumano y en francês feminino, en 

italiano y sardo masculino, y en los demás romances coexisten o han coexistido los 

dos géneros, aunque en portugués a acabado por generalizarse el masculino y en 

lengua de Oc el feminino (COROMINAS; PASCUAL, 1981, p.  837)
229

.   

 

Mar
1
. Do lat. mare, o mar, água do mar; água salgada; recipiente vasto [...] o voc. 

latino era neutro e tornou-se normalmente masculino em Port.; passou, porém, a 

feminino em Francês, Catalão e Romeno; essa mudança de género atribui-se à 

influência de Terra; há, no entanto, vestígios em Port. deste género em preamar e 

baixa-mar (MACHADO, 1977, p. 58).  

  

Já na versão atualizada da obra desse etimólogo, registra-se apenas:  “No Minho 

interior, o m.q. brisa” (MACHADO, 1986, p. 302). 

Ao lado da definição para o mar, encontra-se o étimo de Maré :  

 

Mar. Porção relativamente extensa de um oceano, grande massa de água situada no 

interior de um continente [...] Do lat. măre –is // Maré / maree XIV/ Do fr. Marée, 

deriv. antigo de mer (CUNHA, 1999, p. 499). 

 

 

Quanto aos dicionários gerais, no de Aurélio Ferreira (1986), Maré já aparece como 

entrada: “[Do fr. Marée] S.f. [...] Movimento periódico das águas do mar, pelo qual elas se 

elevam ou se abaixam em relação a uma referência fixa no solo” (FERREIRA, Aurélio, 1986, 

p. 1091), entre outras acepções. O lexicógrafo também apresenta o étimo de Maré como 

proveniente do francês, tal qual registra Cunha, e na categoria de feminino. 

No dicionário de Houaiss (2004), também aparece a entrada para Maré como feminino 

“s.f. [...] fenómeno cíclico de elevação (preia-mar) e abaixamento (baixa-mar) das águas do 

mar, com a respetiva corrente, por atração do Sol e da Lua nas suas posições relativas” 

(HOUAISS, 2004, p. 1527). 
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 “Certamente é palavra frequente em todas as épocas e comum a todos os romances.Em latim é neutro, em 

rumano e em francês, feminino, em italiano e sardo masculino, e nos demais romances coexistem ou coexistiram 

os dois gêneros, ainda que em portugués tenha acabado por generalizar- se o masculino e enm língua de Oc o 

feminino” (Tradução da autora deste trabalho). 
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De modo geral, Maré é conceituada nos dicionários como ‘águas do mar’. 

Considerando tais registros, Maré provém do francês, e é identificada como feminino, em 

português.  

No livro de Terminologia Naval (TermNav),  Maré tem seu étimo definido como “s.f. 

do fr. ant. Marée” (PICO, 1964, p .655). Assume-se, nos termos da navegação marinha, a 

definição para Maré como fenômeno da alteração da altura dos mares e oceanos, causado pela 

interferência da lua e do sol sobre o campo gravítico da terra.  

 

b) Espaço vivencial da comunidade de Baiacu 

 

Foto 1 - A maré de Baiacu e seus integrantes 
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Maré, naturalmente, se inscreve no limite da comunidade de Baiacu. É a partir dela 

que se dá a identificação dos habitantes locais como integrantes de uma comunidade. A Maré 

vale tanto pelo partilhamento do território continental, quanto pelo das práticas culturais. É 

um espaço simbólico
230

. 

A jornada de trabalho dos pescadores e das marisqueiras depende das Marés e do tipo 

de pescaria. Se a Maré é cedêra a atividade de explotação dos recursos marinhos começa às 4 

ou 5 h da manhã. Aqueles que atuam na pesca do camarão preferem sair na boca da noite, 

retornando no início da madrugada. 

É no espaço da Maré que ocorre todo tipo de relação psicossocial entre os pescadores 

daquela comunidade. Através dela, há também o que Bourdieu (1983) denominou de 

‘mercado linguístico’, trocas linguísticas ou sociais, em que o sujeito/falante expressa sua 

relação com a língua, a partir da produção linguística, segundo a estrutura de interação 

linguística, a posição linguística, ou segundo a posição do produtor no campo considerado. A 

linguagem em si é uma relação de produção linguística particular e, como tal, uma 

propriedade irredutível às condições sociais de produção e utilização do mercado linguístico.  

É na Maré que toda a dinâmica da pescaria ocorre, desde a compra, a venda, os laços 

de amizade ou desafetos, as alegrias, as frustrações, até os símbolos principais da pesca, assim 

como os biológicos. Ali se percebe o porquê da canoa ser o meio de transporte essencial para 

a pescaria. Essa embarcação representa a relação dos pescadores com a Maré em si, com seus 

artefatos: remo, vela, balde, espadela, corda, boia, fios (de tralhar e de atar), traquete, agulha, 

redes, cofo, linhas, cortiças, candeeiro, entre outros. Todos servem para um único propósito: 

garantir ao pescador o exercício de sua profissão. Maré e canoa são os laços mais afetivos e 

significativos para o pescador da comunidade de Baiacu, porque o cotidiano está intimamente 

relacionado com o trabalho da pesca. 

A canoa
231

 é a embarcação de pesca que se destina exclusiva e permanentemente à 

captura, coleta, extração ou processamento e conservação dos animais e vegetais que tenham 

na água seu meio natural ou mais frequente habitat.  
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É simbólico no sentido de que não existe nenhuma ligação entre a forma do signo e o significado 

representado. 
231

Toda canoa deve ser registrada. O registro de Embarcação Pesqueira é o ato administrativo que contém os 

elementos inerentes à Permissão de Pesca outorgada à embarcação, bem como os dados relativos à sua posse e 

propriedade, além de suas características físicas. Segundo a SEAP/BA (2005), existiam, na Bahia, 9368 

embarcações cadastradas.  
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Outro elemento imprescindível, associado à Maré e à canoa, é o palheiro. Nele, o 

pescador guarda sua rede e todos os demais apetrechos da pesca. Desde o século XVI, os 

índios utilizavam palheiros, denominados por eles de “tejupares”, e canoa para pescar.  

O palheiro é uma pequena casa feita com palha de coqueiro e estacas de pau. Osório 

(1979) informa que esse tipo de construção já existia em Baiacu, desde meados do século 

XVIII. A importância que o pescador dá ao palheiro é a mesma que atribui ao “jirau”, lugar 

onde os peixes são colocados para secar. Antes, porém, as mulheres os descamam, salgam-nos 

e os distribuem em espeto de pau. Próximos aos “jiraus”, encontram-se vários paus alinhados 

em fileiras, cuja função é servir de apoio para as redes que serão estendidas ao sol. São 

aproximadamente seis metros de extensão de rede estendida. Os pescadores os denominam de 

“tendar”
232

.  

A Maré de Baiacu traz consigo, também, um símbolo biológico maior, que são os 

manguezais. Por ser um país com extensa faixa litoral tropical, os manguezais só existem nas 

faixas marítimas tropicais, o Brasil possui uma das maiores áreas de manguezais do mundo, 

estimada em mais de dez mil quilômetros quadrados. Esse ambiente possui vegetais 

microscópicos que estão na base da cadeia alimentar de uma série de animais do litoral e 

microorganismos capazes de recuperar o solo e a água de regiões afetadas por acidentes, 

envolvendo derramamento de petróleo no oceano.  

Conforme regulamentos vigentes, o manguezal é área de proteção permanente e só 

pode ser utilizado por dois motivos: para interesse coletivo ou de utilidade pública. Mas, o 

que se observa é a ação individual, depredando o manguezal. Não existe procedimento 

administrativo diante do ato de degradação desse habitat. Apesar de existir aterro sanitário na 

localidade, o lixo e o esgoto doméstico são colocados de forma aleatória nos manguezais. 

Considerados áreas vitais do planeta, requerem o máximo de proteção contra distúrbios 

ambientais. De acordo com André Alves (2004), os manguezais são os ecossistemas marinhos 

mais produtivos do planeta e encontram-se nas regiões tropicais e subtropicais, entre os 

trópicos de Câncer e de Capricórnio.  

O litoral brasileiro abriga cerca de 10 mil a 25 mil quilômetros quadrados de florestas 

de mangue. Sabe-se, ainda, com base em André Alves (2004), que grupos indígenas 

coletavam moluscos e crustáceos e pescavam nos manguezais, desde, pelo menos, dois mil 

anos antes de Cristo. Os detritos originados das árvores de mangue (folhas, fruto e galhos) são 

as mais importantes fontes de energia nas águas costeiras. Trata-se de um dos ecossistemas 
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 O termo “tendal” encontra-se registrado em El Cantar de mio Cid (c. 1140). 
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mais importantes em termos de produção de recursos naturais (sururu, ostra, mexilhão, 

caranguejo, camarão, peixe). A pesca e coleta desses recursos constituem uma fonte de 

subsistência, a única para milhares de famílias ao longo do litoral brasileiro.   

 Os manguezais são habitados por espécies vegetais típicas de ambientes alagados, 

resistentes à alta salinidade da água e do solo. Possuem várias espécies de árvores e 

apresentam uma enorme biodiversidade.  

Em Baiacu, os pescadores conhecem os manguezais pelo termo “mangue”. Apenas um 

dos pescadores entrevistados mostrou-se preocupado com a questão de degradação do 

manguezal, o mestre J. A. G., codinome “Zé Cacete”, de 59 anos “Os pexe, o mãgui, primero, 

tudo merece cuidado”.  

 Pesquisas realizadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

revelam que um centímetro quadrado de manguezal pode abrigar aproximadamente 200 mil 

microalgas. De acordo com tais pesquisas, por estar na base da cadeia alimentar, essa 

abundância de algas garante a sobrevivência de uma grande quantidade de animais e 

produtividade de ambiente para a população dos litorais que vive da pesca artesanal de peixes, 

camarões, caranguejos e moluscos. 

Ainda segundo o levantamento da UFRPE, os manguezais se estendem por cerca de 

6,8 mil quilômetros do litoral brasileiro, indo desde a foz do rio Oiapoque, no Amapá, até a 

foz do rio Araranguá, em Santa Catarina. Aproximadamente, 80% dos manguezais do país 

estão nas regiões do Norte e Nordeste, especialmente nos estados do Amapá, Pará e 

Maranhão.  

Apesar de ainda terem extensão relativamente grande no país e serem protegidas desde 

1993 pelo decreto Federal nº 750, as áreas de mangues brasileiras tiveram uma redução de 

cerca de 46,4% em um período de catorze anos, segundo a professora Tânia Brazil, 

pesquisadora do projeto “Qualibio-Caracterização de Ambientes”, desenvolvido na 

Universidade Federal da Bahia. 

As possíveis causas dessa degradação no manguezal da comunidade de Baiacu podem 

ser a proliferação de fazendas para exploração de camarão, comumente denominadas pelos 

pescadores como ‘viveiros’, o desmatamento para uso da lenha do mangue, além dos esgotos 

domésticos. 

Os manguezais funcionam como um “balneário” para espécies com valor comercial, 

como camarão, crustáceos, moluscos, lagostins e peixes, em virtude de reter nutrientes nos 

estuários. O mesmo se pode dizer em referência ao manguezal de Baiacu, que funciona como 

balneário para ostras, siris de mangue, aratus, caranguejos e demais espécies, embora se 
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reconheça que não existe mais a riqueza marinha de outrora. Atualmente, um aspecto 

diferente na pigmentação das folhas de mangue tem sido detectado no manguezal de Baiacu, a 

maioria se encontra com coliforme amarelado.  

A propósito, o mesmo se pode deduzir em relação ao comércio. A Maré permite  em si 

também a compra e venda do pescado, principal mercadoria, tornando-se, desse modo, um 

ponto de encontro para as comercializações. Tanto homem como mulher (atualmente, a 

principal compradora do pescado em Baiacu) estabelecem um preço para ver quem consegue 

comprar a mercadoria. Em função disso, todo produto da pesca é vendido para os próprios 

moradores (as) da comunidade. O preço do produto é, na maioria das vezes, vendido abaixo 

do preço do mercado, como bem ilustra a fala de um dos pescadores: 

 

Vendo o peixe no porto, na canoa mermo. Vendo aos omi e as mulé. Antes tĩa 

pessoa certa Chicorĩo, Bitoño, Barão, os compradô, os atravesadô. Oje, qualqué 

pessoa compra. E vendo pelo balde ou pela cuia, no oλo pra medí, até chegá o 

preço que o dono da redi qué. Nunca vendo pelo preço, sempre baxo. De cinquenta, 

vendo por vint’cinco, vinte. O gaño é poco (M. C., 48 anos). 

 

Após o negócio, o valor maior é conferido ao dono da rede. Para o comprador 

conseguir o melhor produto e disputar por ele, faz-se necessário estar, pontualmente, no porto, 

sempre no horário que antecede a madrugada. Conforme demonstração de um comprador 

local: 

O ponto de encontro era e ainda é o porto, na bera da canoa pra comprá. Agora, o 

pexi graúdo já tem preferensa, o miúdo vende a qualqué um. Já teve uma equipe de 

comerciante pra comprá pexi miúdo, as outra é mais particulá. A equipe ia pra fera 

de Nazaré, Cortume, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, sertão. Toda viage era 

feita com animais, depois passava a mercadoria pros saveros. Oje, é o carro. Antes 

tĩa mais de vinte comerciantes, oje tem mais de cem, até as muleres e as criansa 

estão negociano. Quase todas as muleres oje trabalha. Muitas vezes, o dĩero tĩa que 

dá no ato da compra do pexe. O pescadô não gostava de vendé fiado, só pro muita 

considerasão. Oje, todo mundo vende fiado. Mas, isso comesó a dez anos atrás. 

Antes, não considerava, oje considera, o pescadô diz, a pescaria é de fulano, só 

cede a palavra se fô pra comprá pexe pra comé, aí cede vinte ou trinta kilos. Na 

otra época, quem tivesse mais dĩero era quem comprava, não considerava. Naquele 

tempo, tĩa perseguisão, o outro comerciante tomava o seu freguês. Cheguei a 

comprá pra otros comerciare. Tĩa que acordá as dez horas da note pra ir pro porto 

comprá, pra depois viajá uma ora da madrugada, ia andano e pegava a lãcha das 

seis oras. Levava a mercadoria na cabesa, no ombro, duas cestas e o restante ia no 

animal. Às vezes, tĩa o penero, o savero, que é uma vela de pena maió e mais fundo 

que uma canoa. A viage era sofrida, penosa. Comerciava de domingo a domingo, 

chega oito, nove horas da note em casa. Às vezes, segunda-feira não viajava, mas 

mandava por outra pessoa. Não faltava mercadoria. Era diferente, no passado, 

porque só negociava quem tĩa dĩero, oje todo mundo negocia (A. R., antigo 

comerciante, 76 anos). 
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A negociação ocorre diretamente entre vendedor e comprador, não existe um 

intermediário. A compra e venda do pescado em Baiacu é uma atividade de troca relacionada 

à economia informal, não se emite nota fiscal ou sequer se paga imposto. De acordo com 

Diegues (2011), a relação entre proprietário e não proprietário é fundamental porque organiza 

a divisão de produção, é o que determinam as comunidades formadoras da história do país. 

Sem dúvida, a Maré de Baiacu, além de fazer alusão ao ponto comercial, implica 

também o manguezal, o dia a dia do pescador e demais símbolos, por consequência, envolve 

do mesmo modo o porto, ponto de encontro para os pescadores. 

Dessa forma, o porto expressa uma imagem de lugar, local que possibilita condições 

de ancoragem e permanência das embarcações. É relativamente seguro. Abriga as 

embarcações e é onde se procede à acostagem para embarque/desembarque de passageiros e 

descarga de mercadorias, no caso, os pescados e mariscos. Dora Ribeiro apresenta uma 

definição específica para este tipo de porto, classificado pela autora como “porto de pesca”, 

isto é “Porto especialmente projectado para acolhimento de embarcações de pesca e 

devidamente equipado com todo o material necessário para um rápido manuseamento e 

movimentação do pescado” (RIBEIRO, D., 1995,  p. 206).  

O porto de Baiacu tem uma extensão de aproximadamente 100 metros. Em sua parte 

central encontram-se as águas do mar. Nas laterais, depara-se com os manguezais. Não 

existem praias. O mar é tranquilo e suas areias são, em grande parte, misturas de lamaçais e 

areia branca. Por meio do porto, visualiza-se toda a estrutura da pesca e aqueles em que nela 

se encontram envolvidos: os pescadores.  

Os pescadores, os palheiros, as canoas
233

, as redes estendidas sob o sol são a imagem 

viva do porto, são seu cartão-postal. O cheiro do mar, o vento, a maresia presentes no porto 

apresentam uma imagem de vida tranquila, paradisíaca. Alguns o consideram misterioso; 

outros, fascinante. A imagem do porto se fixa na memória visual de qualquer visitante.  

Em meio às suas características linguísticas, sociais e físicas, a Maré de Baiacu tem na 

figura do pescador, também, um dos seus símbolos maiores. Em termos linguísticos, a Maré 

engloba tudo, tendo o pescador, a pesca, o porto como elementos mais característicos. O 

pescador é uma das características identitárias da Maré, de tal modo que ele sabe que depende 

da Maré para a sua sobrevivência, que seus ciclos de fartura e de pobreza juntos determinam 

um estado de equilíbrio entre sujeito e meio.  

                                                 
233

As canoas de madeira são símbolos da comunidade de Baiacu, mas estão a ser substituídas por canoas de fibra.  
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Nesse sentido, a pesca artesanal é responsável pela manutenção material dos 

habitantes e que se alia à manutenção simbólica, porque a pesca artesanal estrutura as relações 

sociais do povoado baiacuense. Mais do que um simples meio de coleta, visando suprir as 

necessidades materiais de uma família, a pesca artesanal imprime sua marca aos aspectos 

mais elementares da vida cotidiana: a feitura dos instrumentos de pesca, a comercialização do 

peixe, a alimentação do povoado, as conversas nas casas, nos bares e nas ruas, a transmissão 

informal dos conhecimentos sobre a atividade pesqueira.  

A visão de mundo dos pescadores da comunidade de Baiacu é tão somente a do 

mundo social da pesca. Os pescadores leem com sabedoria os sinais da natureza, os ventos, as 

correntes marítimas, o fluxo dos peixes, os problemas ambientais que causam danos à pesca e 

à vida marinha, as dificuldades de seu trabalho, a necessidade de organização. Os pescadores 

desenvolvem uma relação muito particular com o ambiente da pesca artesanal.    

O pescador da comunidade de Baiacu tem apenas uma preocupação: a de ser 

compreendido imediatamente pelo seu grupo de pesca. Eles não constroem projetos de vida, 

embora alguns tenham tentado criar um personagem antecipado
234

, porém a vontade própria, a 

determinação de seguir os seus objetivos, o trabalho constante da pesca, a força fatal e 

cotidiana do labor pesqueiro, ou outras circunstâncias, tais como: família, condições 

financeiras ou o descrédito da realização do sonho, ou até mesmo, o determinismo impedem o 

pescador de sair da sua situação de pobreza, subjugado à sociedade, conforme fazem supor os 

seguintes depoimentos: 

 

Fiquei influido com a pesca, num pensava em otra coisa, fica difíci (J.S.P., 86 anos). 

 

Queria ser negociãte, mas não deu certo, acabei pescadô. Tamém nunca pensei em 

ser otra coisa (R.S., 59 anos). 

 

Quando moderno, sempre se soña com alguma coisa, mas com o passá do tempo 

não tem jeito. Queria ser um bom cantô, se tivesse uma boa voz. Ou, intão, queria 

jogá bola. Mas, a única solução é pescá (A.G., 59 anos). 

 

Eu tive vũtade de ser motorista, mas era difíci, tudo precário. A mĩa maió vontade é 

sé um motorista, preciso toma aula e siguí em frente. Tẽo essa vontade, mas não tẽo 

recurso. Quem tem família fica difíci realizá o soño. Temo que trabaλá (Z. P., 

45anos). 

 

Meu pensamento só era pescá, não tĩa futuro pra nada a não ser pescá. A vida 

daqui é a pescaria, não tem otra coisa (R.S., 59 anos). 

 

                                                 
234

Conforme a Professora Doutora Célia Leal Braga (1988) da Universidade Federal da Bahia, o personagem 

antecipado refere-se a um personagem que o sujeito cria para si, a fim de projetar-se nele, i.e., é um desejo 

construído em torno desse personagem, que se realizará no futuro. 
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Não penso no futuro, porque o gão é poco pra isso e pra sustentá a família (L.M., 

34 anos). 

 

 

Esses depoimentos permitem configurar o trabalho da pesca como uma atividade 

ordenadora da cultura, mas não como uma atividade em que são operadas forças projetivas 

capazes de satisfazer outras ações que não as relacionadas ao universo da pesca. Em função 

disso, seria a atividade pesqueira algo que relembre a teoria do determinismo, que abarca a 

ideia de que o sujeito é produto do meio? Seriam indícios de relações sociais que 

compreendem o sujeito da ação apenas como um processo laborativo, objeto mesmo, em um 

quadro em que o trabalho se realiza? Ou o que descreveu Dias Neto (2012): 

 

O universo da pesca artesanal se constitui mediante a elaboração, mobilização e 

articulação de determinados dispositivos técnicos com base nos conhecimentos 

adquiridos da tradição do ofício pesqueiro e de sua constante atualização na 

experiência quotidiana. Entretanto, mais do que dispositivos técnicos bem 

articulados, a pesca artesanal imprime nos habitantes locais uma marca que os 

distingue dos demais grupos e povoados [...] (DIAS NETO, 2012, p.35).  

 

Para esse autor, é uma classificação exógena. A priori, só se pode deduzir que a ação 

laborativa da pesca permite articular uma correspondência significativa entre o individuo, o 

sistema linguístico e a cultura material, de modo que haja valor coletivo do sujeito, a fim de 

que se permita atribuir um sentido passível de associação entre a identidade estrutural de um 

grupo e a diversidade funcional expressa pelo falante de uma língua, porém, isso não permite 

a esse mesmo grupo criar um personagem antecipado. Ou como assegura Dias Neto (2012, p. 

299): “[...] Tomados em conjunto, os relatos sugerem certo fatalismo em relação ao futuro. O 

que está em jogo aqui é a reprodução social e material da família. Isto é o futuro para eles”.

 Sendo mais otimista, talvez seja o que expõe Ribeiro (1984): “[... ]Muitas coisas sabe 

quem pescar, coisas que não se pode contar, só pescando [...] [...] porque sempre existe um 

outro tempo dentro do tempo” (RIBEIRO, J., 1984, p. 98) . 

Dessa forma, é descrita essa identidade de fatos como história cultural de um povo. E 

a Maré de Baiacu flagra não apenas os pescadores, com seus costumes, hábitos e histórias e 

seus não personagens antecipados, mas também a mulher marisqueira, cujo papel não é o de 

representar o personagem antecipado, mas definir na atividade pesqueira o perfil da 

marisqueira artesanal. Assim, a inclusão da mulher pescadora formula o conceito de pescador 
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e pescadora artesanais no sentido dos processos de confecção e reparo de embarcação e 

apetrechos de pesca, e visceração e comercialização de pescado.
235

  

O fato de a atividade pesqueira se realizar principalmente no mar é o argumento 

fundamental para que a própria legislação trabalhista defina a atividade pesqueira inadequada 

à “fragilidade feminina”. Historicamente, mesmo sem o reconhecimento oficial ou 

sociocultural, a mulher participa da atividade pesqueira, seja no processamento do produto, 

comercialização, fabrico e manutenção de apetrechos e em raros locais, exercendo 

diretamente a captura. 

O papel atribuído à mulher é sempre secundário, sendo reconhecida apenas enquanto 

marisqueira. Chega a ser cultural. Os próprios pescadores classificam como o “forte” da 

mulher pescadora “extraí marisco, porque é trabaλo de terra, leve, não precisa atravessá 

canal” (J. S.P., 86 anos). 

De acordo com o Boletim do IBAMA (Bahia (Estado), 2006), ainda que seja uma 

atividade econômica de grande importância, a mariscagem é tida como uma atividade menos 

significativa para os locais onde existe tradição em pesca.  

Autores afirmam que, nas representações de comunidades pesqueiras, o mar, 

notadamente o mar de fora, é o domínio dos homens, em oposição à terra que é o domínio das 

mulheres. Entre os dois, medeia um espaço, onde os domínios se interpenetram e tanto 

homens como mulheres exercem atividades produtivas. Costa Neto (2001), por exemplo, 

refere-se a esses espaços como “mar de dentro” ou “mar de terra” e as atividades neles 

desenvolvidos como uma “pesca feminina”. 

As marisqueiras em Baiacu exportam, principalmente, os moluscos e catam os 

crustáceos, além de descamar os peixes, sobretudo o xangó, também denominado “filé”. Cabe 

às mulheres mais experientes e às mais jovens preparar o “filé” de peixe, sendo os principais 

massambê (Clupeidae, sardinha,) e xangó (Engraulididae), além de mariscar. A mariscagem é 

praticada em condições primitivas de trabalho, quase sempre, as mulheres comercializam boa 

parte da produção a um intermediário, que detém condições de resfriamento, transporte do 

produto, além do capital.  

Apenas uma jovem, V.A.S., 22 anos
236

, é a única mulher em Baiacu a praticar não a 

mariscagem, mas, a pescaria propriamente dita. Ela pesca todos os dias, em conjunto com os 

pescadores. É uma exceção, e serve para desmistificar o estereótipo de que a mulher 
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 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca-SEAP-PR. Resoluções. 2ª Conferência Nacional de Aquicultura e 

Pesca. Aquicultura e pesca: uma política de Desenvolvimento sustentável para o Brasil. Brasília, DF, p. 68, 14
 
a 

(16 mar. 2006). 
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Idade referente a 2010. Atualmente, a jovem tem 26 anos. 
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pescadora pode ser apenas marisqueira. Mesmo assim, os pescadores a discriminam, no 

sentido de ignorá-la, enquanto a função feminina atribuída à mulher. Apesar de admirarem a 

coragem da jovem, eles a rotulam como “mulher-macho”. 

Afora isso, os pescadores e as marisqueiras têm em sua conduta a prática do Código 

de Ética, embora poucos se preocupem em preservar e respeitar o ambiente pesqueiro e a vida 

marinha nele existentes. Alguns respeitam o Calendário de Defeso
237

, no sentido de que na 

Bahia há diferença de períodos, a depender de cada espécie, das águas marinhas ou 

continentais.  

De acordo com o presidente da Colônia Z-11, Sr. Antônio Monteiro, o Calendário de 

Defeso na comunidade de Baiacu é 

 

[...] de primero de abril a quinze de maio, e o outro, é de quinze de setembro a trinta 

de otubro, num total de noventa dias. Mas, só temos o defeso do camarão, onde cem 

pescadores recebe seticentos reais em dois períodos, em quarenta e cinco dias de 

paralizasão. É um período proibitório. 

 

 Do ponto de vista do pescador Sr. J.A. (49 anos), “o período de defeso é o período da 

desova, é quando se para de trabalhá pra o camarão, que é quarenta e cinco dias e o governo 

paga dois meis. É o seguro disimprego”. 

Nesse período, apenas aqueles pescadores que se encontram registrados no Cadastro 

Nacional da Pesca são os que percebem o salário. Esse cadastro é uma carteira expedida pela 

Secretaria de Aquicultura e Pesca - SEAP/BA (BAHIA (Estado), 2006), em instituição 

governamental responsável por essa ação. É um documento obrigatório despachado pela 

Colônia dos Pescadores, órgão responsável pela informação de que o pescador é ou não um 

segurado especial. Existem 348 (trezentos e quarenta e oito) localidades pesqueiras e 44 

(quarenta e quatro) municípios baianos no Registro Geral da Pesca – RGP, no Estado da 

Bahia. Baiacu é uma dessas localidades.  

 

c) Conceito de Maré em Baiacu 

 

Para os pescadores da comunidade de Baiacu, a Maré é concebida como 

correspondência direta à situação contextual do sujeito, em relação tanto ao meio marítimo, 

como a todo o meio em que vive. De sorte que a Maré é o Umwelt para o pescador, serve 
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Dados da NUPESCA, GEREX-I/BA. Boletim do IBAMA (BAHIA (Estado), 2006). Disponível em: <http:// 

www.Bahiapesca.ba.govbr>. Acesso em: 3 a 6 fev. 2008. 
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como container  que transporta toda a significação da pesca. Para a realidade experiencialista 

dos pescadores, não se está apenas na Maré, devém-se com ela, de tal sorte que o devir 

marítimo da terra se confunde com o devir marítimo daquelas pessoas que com a Maré 

convivem cotidianamente. É assim que para os pescadores é possível fazer referência ao 

conceito Maré como domínio genérico que engloba toda a zona da pesca: 

 

Esquema 1- Conceito de Maré 1 

 

 

 

Na Maré 1, é apresentado o conceito global de Maré,  a totalidade do fenômeno. Na 

hierarquia conceptual, o nível básico é representado por  maré, por exemplo:  

- mar            maré pode ser também ‘altura e movimento das águas’; 

- pesca 

- ambiente 

 Pode-se falar de um primeiro conceito de Maré em termos deste esquema. Maré como 

conceitos físicos e científicos.   

Na experiência do homem do mar, a Maré de Baiacu é uma rede de significações, o 

que possibilita classificá-la enquanto uma lista aberta, uma rede abrangente de famílias, uma 

abstração de muitas realidades. É uma categoria cognitiva com variadas significações. Em 

função disso, a Maré revela as possibilidades de se reconstituir a história dos pescadores em 

conjunto com a sua cultura e a história da língua. A Maré serve para atribuir sentido à língua 

em seu contexto cognitivo, social e linguístico, no uso de fato e de sua funcionalidade.  

É assim que, a comunidade de Baiacu, formada essencialmente de pescadores, 

apresenta uma categorização emergente da sua função principal - a PESCA - em relação 

íntima e crucial com a MARÉ. Nessa relação, a MARÉ é vista (e sentida) cognitivamente de 
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modo particular – SIMBÓLICO – que se traduz, através da linguagem de forma particular, em 

METÁFORAS e METONÍMIAS, por meio da LÍNGUA DE ESPECIALIDADE DA PESCA 

(TERMOS). 

A MARÉ é o centro, como um DOMÍNIO essencial da sua vivência cotidiana, por 

isso, a sua CATEGORIZAÇÃO é extremamente particularizada e difere, em certa medida, de 

toda caracterização ARISTOTÉLICA e OBJETIVISTA, ela é EXPERIENCIALISTA, 

fundamentada em uma visão de mundo, com CARACTERÍSTICAS PROTOTÍPICAS 

(SEMELHANÇAS DE FAMÍLIA). 

Convém ressaltar que, antes de ser apresentada a análise do corpus, primeiro mostrar-

se-á  uma breve lista de alguns termos de especialidade da pesca.  

 

6.2 ALGUNS DOS TERMOS DO DOMÍNIO DE ESPECIALIDADE DA PESCA DE 

BAIACU/ VERA CRUZ / BAHIA 

 

Quadro 2 - Termos específicos da pesca artesanal de Baiacu/Vera Cruz/Bahia 

 

 

 

 

Podem os termos da pesca apresentar metáforas, embora se saiba que na terminologia 

não precisa de domínios? Até que ponto elementos terminológicos são metáforas e 

metonímias?  Quais são as principais metáforas que intervêm nos elementos da pesca?  Como 

deve o investigador organizar termos específicos e metáforas? Como resolver o problema da 

metáfora em terminologia? São questões que corroboram para assegurar que há um continuum 
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entre o funcionamento da metáfora e os elementos técnicos de uma área de especialidade 

como a da pesca. Alguns desses termos são apenas compreendidos, quando explicados via 

processos metafóricos e metonímicos, conforme serão demonstrados na análise que se segue, 

combinando um conteúdo específico com valores cognitivos, linguísticos, sociais e 

pragmáticos. 

Embora se saiba que raros são os pesquisadores que se debruçam sobre a temática (v. 

capítulo 3, por exemplo), o funcionamento da metáfora na linguagem de especialidade 

relaciona elementos que são usados para unificar conceitos, i.e., é uma estrutura conceptual 

que pode ser considerada a partir de metáfora terminológica. Nos estudos de Mineiro (2004, 

2005a), por exemplo, constata-se um número elevado de metáforas na linguagem náutica, 

cujos domínios de origem são, sobretudo, o humano e o animal. Isso quer dizer que, enquanto 

construção de um significado, cujo valor é de estrutura conceptual, a metáfora não preconiza a 

monossemia do termo científico e técnico.  

Os exemplos que materializam o domínio da Maré permitem compreender o modo 

com que ela é conceptualizada e como os elementos pertencentes a essa categoria são 

estruturados da forma como foi concebida. A investigação empírica revela que há tanto 

metáforas como instanciações metonímicas, podendo explicar como o problema da metáfora 

intervém nos termos técnicos da pesca, a  ponto de os dois processos cognitivos, metáforas e 

metonímias, ocorrerem concomitantes, como se fossem experiências estreitamente 

correlacionadas.  

 

6.3 “AS MARÉS  DE METÁFORAS” NAS METÁFORAS DA MARÉ 

  

Os conceitos atribuídos à Maré não são apenas científicos e físicos, mas também  

linguísticos e simbólicos, condicionados pela visão de mundo dos pescadores. Há de se notar 

que aquilo que os pescadores entendem por Maré pode ser experienciado por grupos de 

conceitos interligados, metafóricos e metonímicos, também em relação ao conceito que será 

apresentado na Maré 2. A Maré e a Pesca, são os domínios
238

 mais genéricos que encobrem 

vários elementos.  

Assim, o domínio de conhecimento Maré e uma possível explicação para os seus 

conceitos ocorrem através dos esquemas de imagem, a exemplo de pesca, pescador, rede, 

                                                 
238

Para Langacker (1987), domínio diz respeito ao contexto para a caracterização da unidade semântica. Quer 

dizer, são entidades cognitivas, e um conceito é definido em termos dos contextos ou domínios necessários para 

caracterizar o conceito. Os domínios são eles mesmos conceitos. 
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entre outros. Todos esses esquemas, por servirem como estrutura ou imagens esquemáticas 

sobre vivências compartilhadas, e por serem passíveis de compreensão por todos os que lidam 

com a pesca, carregam informações mais ou menos gerais de aplicação na construção e 

interpretação dos enunciados metafóricos e metonímicos.  

Quando o pescador diz, por exemplo, braço de mar, boca da noite, encontram-se 

conhecimentos baseados no esquema corporal dos humanos. O esquema de imagem refere-se 

aos conhecimentos mais básicos da experiência disponíveis para serem aplicados a diferentes 

domínios.  

Suscitando o que descreve Damásio (2003) sobre a esfera dos estudos da cognição, 

corpo, mente, emoção, razão e cérebro humano, existem muitas partes que formam a Maré e a 

Pesca, existe também especialização em termos das funções desempenhadas por essas partes. 

No entanto, percebe-se que a função de cada parte da Maré não é independente, mas sim, cada 

uma contribui para o seu funcionamento e para os sistemas mais vastos, compostos por essas 

partes individuais. Assim, não existem centros individuais para a Maré e para a Pesca.  

O que na realidade existe são sistemas formados por várias unidades interligadas, a 

partir de esquemas para Maré e Pesca. Estes são centros que constituem a base dos diferentes 

elementos que os compõem. Cada elemento comunica com outro, dentro dos cenários da 

Maré e da Pesca, outros estabelecem apenas um contato mais periférico, porém todos 

dependem do funcionamento do conjunto, de sua influência, por estarem interligados. Em 

suma, é generalização e especialização de uma rede complexa e interligada que se encontra na 

representação de Maré. Contudo, devido às diversas ramificações do tema, por questão 

didática, para refinar a análise, restringir-se-á a discussão aos esquemas considerados 

indispensáveis para tornar as ideias inteligíveis: a Maré, de um lado e a Pesca, de outro. 

Uma vez que Lakoff (1998) admite a terminologia dos Modelos Cognitivos 

Idealizados (MCI), entende-se que tais Modelos se adaptam a esse caso sobre os esquemas de 

Maré e Pesca. Traduzindo as ideias de Lakoff (1998), em outras palavras, o esquema de “As 

metáforas da Maré” é estruturado por SOURCE-PATH-GOAL (origem-percurso-meta), em 

que, metaforicamente: 

- o estado inicial = a origem é a Maré (um cenário) 

 - o estado final = o destino, é a Pesca (outro cenário) 

 - os eventos = todos os demais elementos que se encontram no local para  

a realização do destino/objetivo final.  

Quer dizer, a ontologia dos cenários é constituída de pessoas, coisas, propriedades, 

relações e proposições, com relações causais, relações de identidade etc. 
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 A Maré tem essas características e a Pesca também tem suas próprias 

características. Os dois se interrelacionam, mas têm laços e traços muito próprios. A Pesca é 

um todo (WHOLE), assim como a Maré é um todo (WHOLE), e cada um dos elementos é 

uma PARTE.  Os pescadores fazem parte da Pesca, atuando na Maré. Os peixes são o objeto 

a ser capturado pelos pescadores, mas quem faz parte da Maré são os peixes, mariscos, 

moluscos, plantas marinhas etc., a partir dos quais os pescadores vão em busca do seu 

sustento.  

    

6.3.1 O cenário da Maré nas Metáforas da Maré  

  

 

O domínio da Maré possibilita observar que os mecanismos cognitivos globais (não 

são imagens, estas é que resultam deles) são organizados em conceitos e também em 

categorias; e os mecanismos linguísticos originam-se de categorias, quer dizer, as categorias 

não são processos cognitivos, resultam deles e permitem a organização dos conceitos, como 

por exemplo, pescador, embarcação, rede, entre outros. De modo que, em termos de 

linguagem figurada, o universo da Maré é vasto. Comprova-se isso nos conceitos que serão 

explorados em Maré 1 e em Maré 2. Fato que corrobora para compreender o porquê de, no 

âmbito da LC, o significado constituir-se em uma função da ativação de estruturas 

conceptuais do conhecimento, geradas pelo contexto, de modo que as projeções mais 

específicas herdam as estruturas das projeções mais gerais.  

As categorias não são rígidas. Consoante essa ideia, Lakoff e Johnson (2002, [1980]) 

predizem que há um continuum entre o elemento conceptual a ser nomeado e o sentido 

atribuído a esse elemento. O processo metafórico surge, então, como natural, uma vez que o 

sistema conceptual é ele próprio de natureza metafórica. Assim é que até as áreas de 

experiências mais abstratas e intangíveis podem ser conceptualizadas em termos concretos e 

familiares. Baseado nesse princípio de natureza metafórica do sistema conceptual, é possível  

compreender o conceito de Maré em termos de espacialidade, container, verticalidade, 

quantidade, movimento. Desse modo, a verdade do significado não se baseia apenas na 

referência do real, mas também na experiência humana do mundo, culturalmente marcada.  

Eis a representação do esquema do conceito de Maré
239

 2: 
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 Registro mais uma vez agradecimentos a minha orientadora, Professora Doutora Teresa Leal Gonçalves 

Pereira, e ao meu coorientador, Doutor José de Sousa Teixeira, por terem discutido criteriosamente este cenário 

da Maré 2, com a finalidade de uma melhor percepção acerca dos MCI.  
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Esquema 2 - Conceito de Maré 2 

 

 

Maré encobre vários conceitos. Ela é o nível básico. O conceito de Maré 2 representa 

as “marés de metáforas nas metáforas da maré”. Nesse conceito global, a predominância é da 

metáfora conceptual do CONTAINER, essa seria a principal metáfora. A Maré, nessa 

categorização, apresenta uma estrutura radial, e é constituída de metáforas e metonímias:   

 

MARÉ  É  CONTAINER 

 

Termo:  Maré 

 

Significado básico: ‘Movimento de elevação e de abaixamento das águas do mar’ 

(HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Receptáculo destinado a acondicionar ou transportar algo’. 
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Quadro 3 - MARÉ É  CONTAINER 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS
240

 
1- Antes a maré ia até lá em cima, na rua. Oje, vai apenas até o cais (INF.16, A.S.M., 64 anos). 

 

2-[...] coloca pra secá aqui e coloca lá no meio do má [...] (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 

 

3- [...] saí com a redi pro fundo, procurá o marisco. [...] Um só di terra, o que vão por terra, na 

berada da maré [...] (INF. 09, A.F.P.C., 41 anos). 

 

4- Pesqueru, ahenti vai no mato, corta vários pau, dexa secano na bera da maré [...] (INF. 13, M.O.L., 

22 anos).   

   

5- [...] largava a redi quando a maré tava toda cheia, aí o mestri com os mosu suspendia [...] Depois 

que suspendesse todo, dexava a maré secá [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

6- [...] tirava a redi quando a maré tava toda cheia istendia e aí era a cãboa [...] Já a taĩera de ressa, 

você larga, a maré tá vazano[...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

7- [...] E tem lugá, tem tipo de pexi,  por exemplo, que ele vê o pexi  em cima d’água, cerca o pexi, o 

mermo pexi, qué dizé, vê o vêtíju do pexi nas água, [...] (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

8-[...] Mas, uma pescaria dessa aí que a pessoa tem que saí  pra fora, qué procurá uma taĩa, fica meio 

difici  porque você não pode pescá o pesqueru no má, intão fica difici [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

9- O ma tem pexi todo dia. O ma e a maré é a mema coisa (INF.19,  R.S., 59 anos). 

 

10- Mas, ultimamente não se vê mais o tamaño da maré, na mesma hora que é um é outro [...] (INF. 

23, J. M., 30 anos). 

 

11- [...]  lansa a redi no má, e coloca lá no meio do má (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

12- [...] largadô levanta a redi para jogá pra  o má (INF. J. A. 49 anos).   

 

13- E daí ahenti comecemu na maré, [...] os mosu que fica co’a água nos peitu [...] o mosu que a água 

fica no  jueλu ou abaxo do jueλu (INF. 02, C. P .N. 66 anos). 

 

14- [...] Os de lá vai, vai com água na cintura, nas caxa  dos  peitus,  e  os daqui vai pelo razu, é  

calãw di terra [...] (INF. 04, O. C., 72 anos). 

 

15- [...] quando a maré tá toda chea, merguλo e boto um cãbitu numa parte [...] (INF. 05, J. A. 49 

anos).  
 

16- [...] se eu não tivé uma cuia não pode disgotá a canoa, não pode tirá a água de dent’da canoa [...] 

(INF. 01, M. D. 68 anos).  

 

17- [...] de longe você vê, po tá lá no arto mar  [...] (INF. 03, .J. A. G. 59 anos). 

 

18- A pesca travessa infĩca trêis vara do  lado da insiada  e mais trêis vara quando a maré  tivé alta 

[...] (INF. 03,  J. A. G.  59  anos). 

 

19- O que tem na maré é só xãgó, massãbê, pescada (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

20- Já vi bem no meio do má, alguém gritá naquele silêncio todo do má [...]  (INF. 03,  J. A. G.  59  

anos). 

 

21- Pescadô só não leva pexi pra casa se fô pra o má e não conseguí pescá nada (INF. 02, C. P. N. 66 

                                                 
240

Há muitas expressões metonímicas nos termos técnicos da pesca que dão origem a metáforas. 
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anos). 

 

22- De dentro do barco largamo a redi e deixamo ela mesma trabaλá, ficá flutuano na água ((INF. 

03,  J. A. G.  59  anos). 

 

23- [...] mas a pesca é continuada, se pesca com a maré chea, baxa, [...] (INF. 24, J.X., 43 anos). 

 

24- [...] o bom da pesca é vé o má, o briλo do pexi, em silêncio [...] (INF. 24, J.X., 43 anos). 

 

25- Falta pexi no má. (INF. 05, J.A.,  49 anos). 

  

26- [...] antes, não usava nada no má, pra não dá azá e espantá o pexi, que fica na ponta da coroa ou 

no fundo da maré. Mas, oje, usa sapato, por isso não tem pexi (INF. 05, J.A.,  49 anos). 

 

27- A ora da pesca, depende da maré alta, baixa, seca, enchente, que puxa pra terra, vazante, que vai 

pra fora. (JINF. 05, A., 49 anos). 

 

28- Lugá rodiado de água onde fica as canoa (INF. 23, J.M., 30 anos). 

   

A Maré é conhecida por todos e, na língua comum, ela é nomeada por meio de 

expressões prototípicas, porém, na comunidade de Baiacu, a sua categorização é apreendida 

cognitivamente de uma forma especial, em decorrência da atividade pesqueira realizada, 

diariamente, para garantir o sustento dos pescadores, da sua família e amigos, assim como do 

comércio do produto do seu trabalho.  

A Maré é percebida por meio da metáfora conceptual MARÉ É CONTAINER. Ela é 

categorizada como um objeto que possui medidas de comprimento, altura (ela pode ser alta ou 

baixa, rasa ou funda); tem limites: bordas, meio, superfície, altura, comprimento, largura, 

entrada, saída; dentro dela há, além do líquido do qual é constituída (água), peixes, camarões, 

siris, mariscos, homens, embarcações. O domínio conceitual é experienciado em termos de 

região limitada, com superfície, um container. Como região limitada, o esquema de container 

é ativado na Maré e, de acordo com a concepção do pescador, a Maré é afetada ou controlada 

pelas condições impostas na forma em que ela se encontra inserida. 

A metáfora MARÉ É CONTAINER  é  uma metáfora ontológica, em que a Maré é 

vista como ser animado, além de ter como função a de se tornar grande receptáculo para 

acondicionar algo. O conceito Maré, cujo sentido físico é ‘movimento periódico das águas do 

mar em relação a uma referência fixa no solo’, apresenta acepções metonímicas e metafóricas 

que fazem dele um esquema de container (como nos exemplos do quadro 3).    

É assim que, por meio dos exemplos usados na linguagem cotidiana, delimita-se o 

cenário da MARÉ, onde se percebem metáforas e metonímias diversas. As extensões 

metonímicas aplicam-se de certo modo ao centro ou núcleo de um organismo. 

Há de se assinalar o grau de metaforicidade da unidade conceitual “fundo”, que 

aparece em vários contextos no corpus de As metáforas da Maré, com aspecto semântico de 
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positivo, porque representa quase sempre certeza de boa pescaria, ou estar em alto mar, e  

quando a rede alcança a parte das profundezas do mar. É muito saliente no exemplo 26 do 

Quadro 3, para representar o caráter orientacional, fazendo-se reconhecer enquanto expressão 

polissêmica: 

 

[...] antes, não usava nada no má, pra não dá azá e espantá o pexi, que fica na ponta da coroa 

ou no fundo da maré. Mas, oje, usa sapato, por isso não tem pexi (INF. 05, J.A.,  49 anos); 

 

 

 Pode igualmente relacionar-se com o todo pela parte (água por mar)  

(Quadro 3, exemplos 7, 13, 14, 16, 22, 28) 

 

(7) [...] E tem lugá, tem tipo de pexi,  por exemplo, que ele vê o pexi  em cima d’água, cerca o 

pexi, o mermo pexi, qué dizé, vê o vêtíju do pexi nas água, [...] (INF. 04, O.C., 72 anos); 

 

(13) E daí ahenti comecemu na maré, [...] os mosu que fica co’a água nos peitu [...] o mosu que 

a água fica no  jueλu ou abaxo do jueλu (INF. 02, C. P .N. 66 anos). 

 

(14) [...] Os de lá vai, vai com água na cintura, nas caxa  dos  peitus,  e  os daqui vai pelo razu, 

é  calãw di terra [...] (INF. 04, O. C., 72 anos). 

 

(16) [...] se eu não tivé uma cuia não pode disgotá a canoa, não pode tirá a água de dent’da 

canoa [...] (INF. 01, M. D. 68 anos).  

 

(22) De dentro do barco largamo a redi e deixamo ela mesma trabaλá, ficá flutuano na água 

((INF. 03,  J. A. G.  59  anos). 

 

(28) Lugá rodiado de água onde fica as canoa (INF. 23, J.M., 30 anos). 

 

A exploração da metáfora segue essencialmente por vias metonímicas: do container ao 

conteúdo. O container pode ser tomado pelo seu conteúdo, remetendo nomeadamente para os 

apetrechos e os pescados que a Maré pode conter (exemplo: o fato de ter alguma coisa sobre a 

Maré ou colocar algo sobre essa superfície). Por outro lado, não é um simples receptáculo, 

mas um container, como centro de funcionamento de seus produtos. Quer com isso dizer que 

o conceito Maré se desloca para manifestações sensoriais e motoras que dele emanam.  

De acordo com o sentido prototípico, Maré significa, para os pescadores de Baiacu, 

inicialmente, uma metáfora em função de zonas territoriais. Maré recebe o sentido de um 

conceito metafórico correspondente ao fato de as substâncias serem vistas como recipientes, e 

estende-se por via metonímica à substância e à gradualidade. Isso deu origem às extensões 

metafóricas nomeadamente encontradas em exemplos do Quadro 3. É uma demarcação 

natural física do nível do mar, de tal forma que ele tem um interior e uma superfície 

delimitada. Faz parte da metáfora do container em que se projetam  as zonas territoriais, i.e., 
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objetos com um dentro e um fora, além dos limites impostos como em cima, na beira, na 

beirada, no alto e da sua completude, como toda chea: 

(Quadro 3, exemplos 1, 2, 3, 4, 15, 17) 

 

(1) Antes a maré ia até lá em cima, na rua. Oje, vai apenas até o cais (INF.16, A.S.M., 64 

anos). 

 

(2) [...] coloca pra secá aqui e coloca lá no meio do má [...] (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 

 

(3) [...] saí com a redi pro fundo, procurá o marisco. [...] Um só di terra, o que vão por terra, na 

berada da maré [...] (INF. 09, A.F.P.C., 41 anos). 

 

(4) Pesqueru, ahenti vai no mato, corta vários pau, dexa secano na bera da maré [...] (INF. 13, 

M.O.L., 22 anos). 

 

(15) [...] quando a maré tá toda chea, merguλo e boto um cãbitu numa parte [...] (INF.      05, J. 

A. 49 anos). 

 

(17) [...] de longe você vê, po tá lá no arto mar  [...] (INF. 03, .J. A. G. 59 anos). 

 

Com isso, é viável assinalar o que assegura Vilela “[...] a própria conceptualização do 

que vemos é feita em termos de campo visual e portanto de container” (VILELA, 1996, p. 

332).  

Nessas projeções para Maré, está, ainda, presente outra projeção que é a que existe 

entre o domínio do mar e da quantidade. A quantidade é realizada pelas expressões “maré 

vazante”; “maré cheia”; “maré de enchente”. Por um lado, significa a ausência de água; por 

outro, a presença de água. Traz consigo a ideia de grandes e pequenas quantidades passageiras 

ou cíclicas, mas o mais importante para o pescador é a possibilidade e a época de realização 

da pesca.  

 

(Quadro 3, exemplos 5, 6, 15, 27) 

 

5- [...] largava a redi quando a maré  tava toda cheia, aí o mestri com os mosu suspendia [...] 

Depois que suspendesse todo, dexava a maré secá [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

6- [...] tirava a redi quando a maré tava toda cheia istendia e aí era a cãboa [...] Já a taĩera de 

ressa, você larga, a maré tá vazano[...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

15- [...] quando a maré tá toda chea, merguλo e boto um cãbitu numa parte [...] (INF. 05,    J. A. 

49 anos).  
 

27- A ora da pesca, depende da maré alta, baixa, seca, enchente, que puxa pra terra, vazante, 

que vai pra fora. (JINF. 05, A., 49 anos). 
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Considerando os MCIs de Maré, encontram-se ainda modelos como: MARÉ É 

EMPRESA; MARÉ É TEMPO; MARÉ É SER ANIMADO; MARÉ É OBJETO; MARÉ É 

ASTRO/LUA;  MARÉ É CAMINHO;  MARÉ É DÁDIVA DIVINA, SAGRADA
241

.  

Quer dizer, a Maré é a empresa na qual os pescadores trabalham; é um ser com 

qualidades (merece respeito, é boa, brava, tardeira, cedeira, determina o tempo de trabalho); 

cresce ou não cresce, morre; é um objeto que pertence aos pescadores, pode quebrar, é um 

livro, no qual os pescadores encontram lições de vida, é um astro, um planeta; é um caminho 

por onde se dirigem os pescadores para a sua labuta diária; é misteriosa, oculta segredos e 

veneração (sagrada), exige respeito. Há que se registrar, também, a ocorrência de expressões 

idiomáticas, como “cabeça d’água” e “a maré não tá pra peixe”. 

MARÉ É MEIO DE VIDA 

 

Termo:  Maré    

 

Significado básico: ‘Movimento de elevação e de abaixamento das águas do mar’ 

(HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: “Meio de vida, forma de sobrevivência, de fonte de renda, 

trabalho”. 
 

Quadro 4 - MARÉ É MEIO DE VIDA 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1-A maré é o lugá onde os pescadô tira o sustento pra sua sobrevivência, que sabe que depende do tipo 

de maré, a grande e a morta (INF. 06, J. S. P. 86 anos). 

 

2- A coisa mais linda que nós temo é a maré,  é a nossa alimentação que serve pros filho, amigos ( M. 

M., 82 anos). 

 

3- A maré é o meio de vida pra henti, pescadô de água salgada. É a maré é um meio do trabaλo da 

henti, vevi de acordo com ela. Maré, coisa deixada de Deus, pro pescadô trabaλá pra sobrevivé, quem 

num consegue emprego veve da maré  (INF. 21, A.G., 59 anos). 

 

4- A maré é a maió importância para mĩa vida, porque tiro o meu pão, criei o meu fiλo e ainda vivo da 

maré. A maré tem muito sentido na vida da henti aqui da bera-ma. Ave-Maria se num fosse isso que 

Deus nos deu pra sobrevivé. Criei meus fiλo cum ela. (J.G, 58 anos). 

 

5- A maré é a nossa maió fonte de renda, sem ela num somo nada.  A maré é a nossa sobrevivência. 

Temo que cuidá dela porque diz que daqui a cinquenta ano vamo come pexi de aquário (INF. 23, J.M., 

30 anos). 

 

6- [...] sempre que saio pra pescá, agradeso a Deus, jamais xingo o dia, respeito as águas e, é a nossa 

alimentação, às vez, canto juntamente com meus mosu [...] (INF. 25, M. C., 48 anos). 
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Discutidos durante encontro de orientação. 
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Nesta metáfora, o conceito de Maré é compreendido em termos de meio de vida, 

forma de sobrevivência, de comida/alimentação, de fonte de renda, de trabalho, de mercadoria 

e, até mesmo de personificação. 

Para Teixeira (2014), MARÉ É MEIO DE VIDA/SOBREVIVÊNCIA é, sobretudo, 

metonímia, em que se encobre o conceito de “para que serve”, quer dizer, Maré por 

sobrevivência exige trabalho da pesca. Como exemplo saliente de metonímia, pode-se citar: 

(Quadro 4, exemplo 2) 

 

(2) A coisa mais linda que nós temo é a maré,  é a nossa alimentação que serve pros filho, 

amigos ( M. M., 82 anos). 

 

Aqui, há metáfora por metonímia, Maré relaciona-se com a alimentação, e Maré por 

alimentação. Maré é alimento da alma e do corpo. 

Os pescadores identificam ainda a Maré como uma fonte de recursos e um lugar de 

trabalho, no sentido de que é a Maré quem determina a forma e o tempo de trabalho
242

. O 

pescador entifica a zona da pesca Maré, como nas seguintes representações: 
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Este tipo de personificação para a Maré é também identificada por Dias Neto (2012), quando de sua pesquisa 

etnográfica de Doutoramento com os pescadores de Brasil e Portugal. 
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Esquema 3 - MARÉ É MEIO DE VIDA 

 

 

Todos os elementos são equivalentes e não implicativos. O pescador constrói uma 

realidade mental para Maré, projetada por meio das percepções e conceptualizações do 

mundo externo com naturezas
243

 variadas. Maré é um símbolo complexo. De acordo com 

cada situação, ela pode ser percebida de um modo: como um recurso monetário, como um 

alimento.   

De igual modo, o pescador experiencia Maré como um todo com partes. Dessa forma, 

o esquema TODO/PARTE possui três elementos estruturais: um todo (MARÉ), suas partes 

(VIDA, TRABALHO, FAMÍLIA E CRENÇA) e uma configuração (SENTIDO ATRIBUÍDO 

À MARÉ). Para que as partes possam existir formando um todo, é preciso haver uma 

configuração, portanto as partes não podem se encontrar de maneira aleatória. 

Ainda é possível obter a metáfora MARÉ É CICLO e também a metáfora MARÉ  

BAIXAR É MORRER. 
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Para Dias Neto (2012, p. 282- 3) “[...] um dos maiores desafios impostos aos etnógrafos nos dias de hoje, é 

como definir o que é realmente êmico para uma coletividade? No momento em que a disciplina antropológica 

vem analisando processos sociais cada vez mais complexos, as barreiras sobre onde ‘começam’ e onde 

‘terminam’ um grupo, uma cultura ou mesmo uma cosmologia estão cada vez mais difíceis de serem 

identificadas É possível, portanto, admitir que grupos de pescadores artesanais, em geral, formulem um 

conceito de Natureza como algo semelhante a uma comunidade de vida [...] há uma mistura entre os universos 

natural/social e social/sobrenatural atualizada na percepção que têm da natureza e objetivada nas suas práticas 

haliêuticas”. 

 



241 

 

 

(Quadro 4, exemplo 1),  

(1) A maré é o lugá onde os pescadô tira o sustento pra sua sobrevivência, que sabe que 

depende do tipo de maré, a grande e a morta (INF. 06, J. S. P. 86 anos). 

 

Viver ou sobreviver para o pescador será algo alcançado na dependência do fato de 

que a Maré pode tornar-se ponto final da trajetória ou ponto inicial, devido à sua característica 

circular.  Como se a Maré fizesse parte da existência por meio de um ciclo reprodutivo.  

É possível aqui encontrar-se a presença do esquema de imagem LIGAÇÃO, em que 

pescador e Maré relacionam-se um a outro e uma união que estabelece uma conexão entre 

eles. Observe-se que, nessa ligação, algumas partes são dependentes e outras são autônomas. 

Assim, Maré enquanto entidade é qualificada como integral, as outras, como partes. Pescador 

e Maré encontram-se ligados, podendo afetar uns aos outros. A relação figurativa liga 

entidade e pessoa para constituírem um todo. 

A metáfora MARÉ É MEIO DE VIDA pode ser também compreendida como os 

caminhos incertos que ocorrem na vida dos pescadores, como a incerteza do trabalho, da 

sobrevivência e da alimentação. A incerteza do vai e vem da Maré é projetada na mesma 

incerteza dos caminhos que o pescador percorre na vida, pois eles muitas vezes atingem 

destinos inesperados. 

(Quadro 4, exemplos  3, 4, 5, 6) 

(3) A maré é o meio de vida pra henti, pescadô de água salgada. É a maré é um meio do 

trabaλo da henti, vevi de acordo com ela. Maré, coisa deixada de Deus, pro pescadô trabaλá pra 

sobrevivé, quem num consegue emprego veve da maré  (INF. 21, A.G., 59 anos). 

 

(4)  A maré é a maió importância para mĩa vida, porque tiro o meu pão, criei o meu fiλo e ainda 

vivo da maré. A maré tem muito sentido na vida da henti aqui da bera-ma. Ave-Maria se num 

fosse isso que Deus nos deu pra sobrevivé. Criei meus fiλo cum ela. (J.G, 58 anos). 

 

(5) A maré é a nossa maió fonte de renda, sem ela num somo nada.  A maré é a nossa 

sobrevivência. Temo que cuidá dela porque diz que daqui a cinquenta ano vamo come pexi de 

aquário (INF. 23, J.M., 30 anos). 

 

(6) [...] sempre que saio pra pescá, agradeso a Deus, jamais xingo o dia, respeito as águas e, é a 

nossa alimentação, às vez, canto juntamente com meus mosu [...] (INF. 25, M. C., 48 anos). 

 

Configura-se a dúvida do pescador em relação àquilo que é meio de vida para ele. O 

que o pescador revela com isso é o sentido último da existência, aquilo que move os 

acontecimentos em volta dele e que ocorrem sem que se apercebam e são invisíveis aos olhos. 

Para isso, utiliza-se dos termos “meio de vida”, “meio de trabalho”, “fonte de renda”, 

“importância”, “sobrevivência”, “Deus”, para demonstrar que no fundo se trata da mesma 
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coisa: o que se encontra como resultado de meio de vida tem seu correspondente exato em 

Maré.  

É, além disso, um alimento e, neste sentido, é a forma mais básica de provimento 

alimentar das famílias de pescadores. A Maré, além de tudo, é alguém com quem se 

estabelece uma interação mediada pelo interesse da manutenção da vida. Um ente que deve 

ser respeitado – pois sem sua existência também não existiriam pescadores.  

Percebe-se que é ativado o conceito de dinamicidade da existência, em que tudo o que 

acontece passa por situações opostas, como o vai e vem da Maré. É o ciclo da vida, o ciclo da 

Maré, mostrando que há o lado oposto para tudo. O contexto de travessia e a travessia na 

Maré remetem à metáfora de não saber onde se encontra a Maré como o destino que leva os 

pescadores. Esse esquema se relaciona com a travessia de vida do pescador percorrida ao lado 

da Maré. 

Não deixa de ser também compreendida como MARÉ É EMPRESA: formada de 

pescadores, com estrutura de hierarquia e equipada com artefatos de pesca. 

As metáforas geradas a partir do conceito Maré são muito produtivas. Normalmente, 

podem aparecer em muitas bases relacionadas à visão de cultura, especificando a Maré, o 

sujeito e tudo que esteja relacionado ao mar. 

 

MARÉ  É TEMPO 

 

Termo:  Tempo 

 

Significado básico:  “Do lat. TEMPUS, -ORIS” (COROMINAS; PASCUAL, 1981); ‘Período 

contínuo e indefinido no qual  os eventos se sucedem e criam no homem a noção de presente, 

passado e futuro’ (HOUAISS, 2004). 

 

 Significado no contexto: ‘Objeto capaz de conter algo’; ‘movimento’; ‘recurso limitado’;  

‘percurso’; ‘configuração do presente’; ‘entidade animada’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 

 

 

 

Quadro 5: MARÉ  É TEMPO 

                                                                                                                     

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
 

1- Tem uma ora pra pesca que depende da maré, pela posisão da maré. O orário mais certo é de 

madrugada, é a ora do marismo mermo, não se sente cansativo (INF. 08, A.G.N., 25 anos).  

 

2- A maré tem seu dia, segunda-fera é feriado pras água, é dia de ressaca. (INF. 23, J.M., 30 anos). 

 

3- Num tem orário marcado, quando tem que ir, vai, nois faz um cálculo mas, às vez, o mosu atraza. 

Oλa pra maré e nois vamo. Esse é o orguλo de sé pescadô, o de sé  livre. (INF. 26, R. S. 70 anos).  

 

4- Tudo na pesca depende da maré, que é o nosso o orário. De acordo com a maré, ahenti trabaλa no 

tempo, que pode sé de maré chea, baxa, de vazante na tardera, cedera. Porque maré é tempo de se 

pescá, a dependé dela se pesca de mãã, de tardi e de noti (INF. 21, A.G., 59 anos). 

 

5- Porque maré é tempo de se pescá, dependé dela se pesca de mãã, de tardi e de noti (INF. 21, A.G., 

59 anos).  

 

6- A maré de janero, feverero e marso é alta, grande, toma todo apicum [...] (INF.06, J. S. P., 86 anos). 

 

7- Se perdé a maré, nós não vai pescá, com o atraso não dá pra chegá lá (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

8- [...] Tem ora que a maré só dá certo tendo a maré nova pra saí cedo, não perdé [...] (INF. 06, J.S.P., 

86 anos). 

 

9- Toda maré é boa e depende de Deus pra a maré quebrá, diminuí a maré, vai pra trás, e pra cabesa 

d’água, o dia que a maré mais enche, que alaga a maré. (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

 

Na linguagem de especialidade da pesca, é possível falar do conceito Maré com 

referência às horas e aos dias demarcados, ou de um tempo não necessariamente preciso, em 

termos de movimento e recurso limitado, por exemplo. 

Do lat. TEMPUS, -ORIS (COROMINAS; PASCUAL, 1981). Tempo, para Houaiss 

(2004), significa ‘período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem e criam no 

homem a noção de presente, passado e futuro’. No contexto em apreço, tempo passa a ser 

experienciado, a partir do conceito Maré, quer dizer, tem-se a metáfora MARÉ É TEMPO, em 

que se assume o sentido metafórico de ‘objeto capaz de conter algo’; ‘movimento’; 

‘percurso’; ‘espaço delimitado’; ‘configuração do presente’; ‘entidade animada’, ‘recurso 

limitado’. A Maré como referência às horas, aos dias e ao tempo, como objeto em movimento 

e recurso limitado, como uma entidade definida, tal como se exemplifica no Quadro 5, por: 
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 a) movimento e sequência cronológica, 

 

 (Quadro 5, exemplos 4, 5) 

 

(4) Tudo na pesca depende da maré, que é o nosso o orário. De acordo com a maré, ahenti 

trabaλa no tempo, que pode sé de maré chea, baxa, de vazante na tardera, cedera. Porque maré 

é tempo de se pescá, a dependé dela se pesca de mãã, de tardi e de noti (INF. 21, A.G., 59 

anos). 

 

(5) Porque maré é tempo de se pescá, dependé dela se pesca de mãã, de tardi e de noti (INF. 21, 

A.G., 59 anos).  

 

b) espaço ou momento para a pesca  (v. exemplos do Quadro 5: 1, 3, 7, 8) 

 

(1) Tem uma ora pra pesca que depende da maré, pela posisão da maré. O orário mais certo é 

de madrugada, é a ora do marismo mermo, não se sente cansativo (INF. 08, A.G.N., 25 anos).  

 

(3) Num tem orário marcado, quando tem que ir, vai, nois faz um cálculo mas, às vez, o mosu 

atraza. Oλa pra maré e nois vamo. Esse é o orguλo de sé pescadô, o de sé  livre. (INF. 26, R. S. 

70 anos).  

 

(7) Se perdé a maré, nós não vai pescá, com o atraso não dá pra chegá lá (INF. 06, J.S.P., 86 

anos). 

 

(8) [...] Tem ora que a maré só dá certo tendo a maré nova pra saí cedo, não perdé [...] (INF. 

06, J.S.P., 86 anos). 

 

c) orientação de espaço e tempo (v. Quadro 5, exemplo 9) 

 

9- Toda maré é boa e depende de Deus pra a maré quebrá, diminuí a maré, vai pra trás, e pra 

cabesa d’água, o dia que a maré mais enche, que alaga a maré. (INF. 05, J.A., 49 anos). 
 

d) independência da maré em relação ao tempo da pesca (v. Quadro 5, exemplo 7) 

 

(7) Se perdé a maré, nós não vai pescá, com o atraso não dá pra chegá lá (INF. 06, J.S.P., 86 

anos) 

 

e) regência pelo calendário (v. Quadro 5, exemplo 2).  

 

(2) A maré tem seu dia, segunda-fera é feriado pras água, é dia de ressaca. (INF. 23, J.M., 30 

anos). 

 

 

A Maré implica, também, metáforas como TEMPO É OBJETO FINITO; MARÉ É 

SER COM HÁBITOS (exemplo 2 do Quadro 5); MARÉ É RELÓGIO. Há também situações 

em que a maré  implica, metonimicamente, água (v. exemplo 2 do Quadro 5). 
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(2) A maré tem seu dia, segunda-fera é feriado pras água, é dia de ressaca. (INF. 23, J.M., 30 

anos). 

 

Na linguagem de especialidade da pesca, o tempo ainda é representado 

metaforicamente como se fosse: a) imóvel e os que se movem no tempo são os pescadores, b)  

o tempo não como no futuro, mas como configuração do presente, e de espaço. De acordo 

com o que se demonstra em a) e b), podem-se encontrar exemplos que implicam a metáfora 

TEMPO É OBJETO QUE SE GASTA (exemplos [...] de acordo o tempo que você vai levá 

no servisu [...](INF. 03, J.A.G.,  59  anos); [...] mas agora, o tempo acabó [...] (INF. 05, J.A., 

49 anos) .  

Há autores que argumentam ser a temporalidade fundamentalmente interna e, 

portanto, fenomenológica de origem. É difícil verbalizar sobre o Tempo nos próprios termos 

de tempo, mas sim, em termos de: movimento, através de um espaço; de localização em  

determinado espaço; de espaço tridimensional, como evidenciado por frases como “O prazo 

da entrega da tese está se aproximando”. Isto é, o sistema de medição também pode ser 

elaborado em termos de conteúdo de movimento, embora se saiba que há insuficiência em 

conceituar uma informação intersubjetiva e o formato conceitual, ligando diretamente o 

espaço visual e a experiência externa sensorial. 

Em nota, Dias Neto (2012) assinala as representações sobre o tempo com um 

consolidado interesse por renomados antropólogos, sendo que o tempo é percebido e 

operacionalizado por diferentes grupos humanos, e destaca, na Antropologia britânica, os 

nomes de E. E. Evans-Pritchard, em seu clássico estudo sobre o povo africano Nuer, e de 

Edmund R. Leach,  nos ensaios sobre a representação  simbólica do tempo, como exemplos 

significativos: 

 

Evans-Pritchard, em uma das mais notáveis etnografias produzidas ainda na 

primeira metade do século XX, propõe que os conceitos de tempo entre os Nuer – 

povo africano que habita as margens do Rio Nilo na região do Sudão – são divididos 

em dois grupos, sendo estes, o tempo ecológico, e o tempo estrutural. O primeiro 

conceito seria caracterizado pelas relações do grupo com o meio-ambiente natural. 

Já o segundo, estaria ligado às relações concretas que os indivíduos estabelecem no 

seio do próprio grupo. No primeiro de seus ensaios, Leach discute a categoria de 

tempo relativizando as várias acepções que a palavra inglesa time oferece, ao 

compará-la com as ideias que os povos não europeus têm sobre o tempo. O 

antropólogo chama a atenção que a percepção linear que os ingleses (e os 

“ocidentais”, de um modo geral) têm do tempo não pode ser aplicada em todas as 

culturas. Para ele, nem mesmo os gregos representavam o tempo desta forma. Em 

seu segundo texto, o argumento central baseia-se na ideia de que as sociedades 

marcam o tempo a partir de eventos calendários – como festas, cerimônias e ritos 

[...] (DIAS NETO, 2012, p. 93-94).    
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Mas o que é o tempo
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 da Maré? Qual é a sua natureza? Por que o caminho 

espontâneo na cultura da pesca é construir uma percepção do tempo orientado pela Maré e por 

tarefas que nela os pescadores desempenham? Por que a construção da percepção do tempo 

pelo pescador é de tempo orientado pela Maré, pela luz do sol, da lua, da noite, da madrugada, 

da manhã, do raiar do dia, e por tarefas?  

Pois é comum os pescadores trabalharem de sol a sol, isto é, do nascer ao pôr do sol, 

da noite à madrugada e ao amanhecer do dia, com ou sem temporal
245

. Não é um tempo 

mecânico que permite que ele seja dividido em partes iguais, e que não permite que as 

atividades humanas sejam dependentes da Maré, do sol e da lua, mas um tempo que não 

substitui as restrições naturais pelas culturais. É um tempo da Maré. Mas, há outros Tempos.  

Centrando-se nessa importância do tempo, na Europa medieval, iniciou-se  um conflito 

entre duas culturas do tempo: "O tempo da igreja" e o "tempo dos mercadores". A igreja 

enfatizava o tempo sagrado e o ano litúrgico, enquanto os mercadores viam o tempo de 

maneira mais secular. Eles gostavam de dizer que "TEMPO É DINHEIRO", que o tempo 

pode ser calculado, usado sabiamente ou desperdiçado.  

No século XVI, quando os europeus estavam invadindo e explorando tantas outras 

partes do mundo, descobriram diversas "culturas do tempo" diferentes. Ao longo dos últimos 

cinco séculos, porém, houve uma tendência para o estabelecimento de um sistema de tempo 

global, pelo menos em nível oficial.  

Nos países colonizados pelos europeus, eles incentivaram, quando não obrigaram, os 

habitantes locais a pensar em termos do tempo do relógio ocidental, considerado bom para a 

disciplina do trabalho. Certamente, é necessário pensar em termos de ainda mais variedades, 

incluindo o "tempo camponês", o “tempo do ano agrícola”, o "tempo industrial", o “tempo do 

pescador” que é o “tempo da Maré”, entre outros tempos. 

Há autores que afirmam que a conceptualização do tempo se dá através de conceitos 

espaciais. Do ponto de vista funcionalista, a noção de tempo é uma categoria linguística e suas 

relações com o tempo cronológico, uma função da comunicação e do discurso.   

Diniz (2008) define o tempo de modo relevante, delineando-o desde os primórdios à 

atualidade. Para tanto, demonstra ideias de filósofos, linguistas e demais estudiosos que 

conceituam de maneira particular o tempo, tão importante e necessário para a compreensão do 
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O pescador da comunidade de Baiacu não segue a poesia musicada de Caymmi “Pescador não vai pra 

pesca/Pescador não vai pescar/Pescador não vai pra pesca que é noite de temporal” (DORIVAL CAYMMI 

(1994). Quer dizer, ele pesca em quaisquer condições climáticas e temporais.   
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mundo e do lugar do ser humano no mundo, talvez por ter uma aparência contraditória e 

devido a ser de difícil compreensão.  

Em linha com Diniz (2008), em Aristóteles, o tempo é um aspecto da mudança que 

pode ser contabilizado; em Santo Agostinho, é um aspecto subjetivo, existe tão somente em 

nossas mentes, o tempo começa com a criação. Em Descartes, é um processo divino de 

recriação. Em Newton, tempo e espaço constituem um enorme recipiente para todos os 

eventos, são dependentes não da matéria, mas de Deus. Em Kant, o tempo e o espaço são 

intuição pura, i.e., independente da experiência. Reichenbach define a ordem do tempo em 

termos de causa possível. Heidegger estabelece uma relação entre tempo, criação da cultura e 

a história.  

Para Heidegger (1999): 

 

La ‘historicidade’ constitui um rasgo estrutural de la existência humana baseado en 

la su temporalidad, indica la história que nós somos, i.e., o processo mismo de 

gestacion histórica de la existência humana, que se diferencia de la siempre 

recopilacion de dados de la historiografia tradicional. [...] el tempo es equiparable al 

ser-ahí. [...] El ser-ahí siempre se encuentra em um modo de su posible ser temporal. 

El ser-ahí es el tiempo, el tiempo es temporal. [...] la medición de la naturaleza en el 

marco de um sistema de relaciones espacio-temporales [...] es una asimilación del 

tiempo al espacio
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 (HEIDEGGER, 1999, p. 28; 54; 58). 

 

 

Será este tempo da Maré, o tempo de natureza cosmofísica ou como espaço? Ou como 

algo interno ou externo à natureza, primariamente fenomenológico, decorrente de processos 

cognitivos e outros internos e externos, conforme sugerido por fenomenólogos como Husserl 

e Bergson? Ou a experiência do tempo é principalmente duracional na natureza? 

Em Lakoff e Johnson (2002 [1980]), tempo é fundamentado na experiência de espaço 

e movimento, a exemplo: TEMPO É UM RECIPIENTE, TEMPO É UMA PASSAGEM 

ATRAVÉS DA QUAL NOS MOVEMOS, TEMPO É UM RECURSO LIMITADO, TEMPO 

É DINHEIRO etc.  

O conceito de tempo é metafórico; tempo é visto como diferença que aparta o passado 

e o presente
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 (DINIZ, 2008), e como conteúdo em matéria de recursos valiosos. Nesse 
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“A ‘historicidade’ constitui um traço estrutural da existência humana baseado na sua temporalidade, indica a 

história que nós somos, isto é, o processo mesmo de gestação histórica da existência humana, que se diferencia 

da sempre recopilação de dados da historiografia tradicional [...] o tempo é equiparável ao ser-ahí. [...] O ser-

ahí sempre se encontra em um modo de seu  possível ser temporal. O ser-ahi é o tempo, o tempo é temporal [...] 

a medição da natureza no marco de um sistema de relações espaço-temporais [...] é uma assimilação do tempo 

ao espaço.” (Tradução da autora deste trabalho).  
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Talvez seja o tempo movente, i.e., como sequência de unidades, a linha de tempo. O mundo comentado ocorre 

a partir de uma origem em que se consegue apontar para um ascendente fundamental (DINIZ, 2008). Em outras 

palavras, é o tempo movente e o ego movente. Parafraseando Traugott (2002), time line of tense and the time 
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sentido, conforme  Lakoff e Johnson (2002 [1980]), o tempo é concebido como um objeto que 

se desloca no espaço, quer dizer, o tempo como uma abstração derivada da comparação de 

eventos. Na interpretação de Lakoff e Johnson (1999), a diferença é mínima entre os dois 

casos.  

Os papéis são inversos nas relações figura e fundo e podem atuar em conjunto, como 

para objeto-locação, em uma única expressão linguística, denominada de fenômeno de 

dualidade. Como exemplo, cita-se a seguinte sentença “Dentro das semanas vindouras”, em 

que o conceito dentro é tomado como metáfora de tempo-cenário, por delimitar o período, e 

semanas vindouras, como metáfora de tempo-objeto, adquirindo movimento relativo ao 

observador. Querem, com isso, tais autores afirmar que são espaços mapeados no domínio 

temporal via metáfora. Fato verificável também no exemplo seguinte da linguagem de 

especialidade da pesca: “[...] depende da ora, por exemplo, agora ((16:36)) quem vai saí é 

camaroeru pra pescá de noiti. Não tem ora. Já pra mãã entrá, o raiá do dia é pra pescaria de redi di 

arrastu, taĩera. Pra taĩera não tem ora, sai agora, no cravá do sow e sai no amãecé do dia, taĩera e a 

redi di pegá camarãw [...]” (INF.05, J.A., 49 anos).  

Sentidos abstratos tendem a ser derivados de um mundo concreto e físico, e a 

abstração tende a ter uma base experiencial corpórea, bem como o mapeamento temporal é 

ativado por verbos de ação e movimento. O tempo também pode ter a natureza dual, isto é, 

consiste tanto de movimento, como tempo-objeto, movendo-se na mesma direção do 

observador ou, ainda, como tempo-cenário, estacionário.  

O tempo consiste de dois elementos: o primeiro como um cenário delimitado, e o 

segundo como um objeto que trafega sob esse cenário. O tempo não é conceptualizado em 

seus próprios termos, mas ativado através do mapeamento da experiência corpórea e espacial 

dos indivíduos. 

As expressões citadas no Quadro 5 confirmam o que Lakoff e Johnson
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 (2002 

[1980]) declaram sobre a metáfora TEMPO É UM OBJETO QUE SE MOVE  “[...] toda essa 

estrutura metafórica consistente e detalhada faz parte de nossa linguagem literal cotidiana 

sobre o tempo, e é tão familiar que normalmente nem a percebemos” (LAKOFF; JOHNSON, 

                                                                                                                                                         
live of sequencing, i.e., tempo da situação e tempo da utterance, quer dizer, ao valor do que se enuncia ou 

realização do ato de fala. Daí se pensar a hipótese viável de tempo e espaço não poderem ser indissociáveis, 

separados. A diferença entre estático e dinâmico é fundamental para as expressões linguísticas de tempo assim 

como para as relações espaciais e do próprio homem. 
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Ainda conforme Lakoff e Johnson (2002 [1980], p. 231) “[...] Da mesma maneira, o uso de palavras espaciais 

tais como em e as para expressões ligadas a tempo (por exemplo: em uma hora, a dez horas) tem sentido, 

porque TEMPO está metaforicamente conceptualizado em termos de ESPAÇO”. A noção de espaço sugere 

duas ideias: uma de exterioridade corporal, e outra de contorno, forma. Uma expressa as ideias, pensamentos; a 

outra, a expressão simples, comum. 
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2002 [1980], p. 102). Equivale a afirmar que há uma consistência interna nessa metáfora, o 

que há em comum é o movimento relativo em relação ao tempo que se move e ao homem da 

pesca que se move da mesma forma sobre o tempo
249

. 

 Para Schmaltz (2007), isso talvez seja decorrente da relação entre a filogênese e a 

ontogênese humanas, em que as concepções de relações espaciais são desenvolvidas ou 

adquiridas antes das relações temporais. 

Schmaltz (2007) pondera que o tempo é concebido como um objeto e em movimento, 

recebendo uma orientação frente-trás; logo, o futuro está de frente para o observador e o 

passado está atrás do observador. Um objeto está se movimentando em direção a um 

observador estacionário, que é o centro dêitico. Nesse caso, TEMPO É MOVIMENTO, o 

observador está fixo e o tempo é um objeto que se move em direção a ele, designado de frente 

e equivalente ao futuro. O tempo que está passando pelo observador é o presente, e o tempo 

que passou pelo observador é o passado, que, por sua vez, está atrás do observador. Visto que 

o tempo está em movimento, ele tem uma força capaz de exercer um impacto no observador e 

no ambiente pelo qual perpassa. E em outro caso, em que o observador está em movimento, o 

tempo tem uma extensão e ela pode ser mensurada. 

Há a presença desses dois tempos na Maré. Um tempo estendido é como uma área 

espacial, que pode ser concebida como uma área delimitada, o tempo é conceptualizado como 

um cenário estacionário por onde o observador se movimenta em direção ao futuro. No 

primeiro caso, ou primeira metáfora, o observador é o fundo e o tempo é a figura que se 

movimenta em relação a ele. No segundo caso, o observador é a figura e o tempo é o fundo, o 

tempo é locação delimitada e fixa pela qual o observador se movimenta (SCHMALTZ, 2007, 

p. 38-9),  i.e., o pescador e a Maré.  

De acordo com Schmaltz (2007): 

 

A concepção sobre o tempo possui coerência organizacional, um esquema de 

imagens FONTE-PERCURSO-META, como frente/trás, relacionado à orientação 

direcional dos objetos. [... ] a frente corresponde à direção canônica do movimento 

do objeto e organiza todo um sistema de conceitos em relação a outros conceitos, 

que são nomeados de metáforas conceituais [...] A metáfora básica para o tempo é 

pensar que à frente de um indivíduo está o futuro (por ser a direção para a qual ele se 

movimenta), que a sua localização é o tempo presente e que o espaço atrás dele é 

considerado como o passado (SCHMALTZ, 2007, p. 50-51).  
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Batoréo apresenta o seguinte exemplo, que serve como metáfora temporal “D is before M” em que a situação 

diz respeito à referência espacial de um elemento em relação a outro elemento. Essa mesma explicação serve 

para o seguinte exemplo considerado como orientação espacial lateral “D is on the left of M ” (BATORÉO, 

1998). 
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Nesse sentido, a  frente e o que está atrás são aspectos que têm de ser considerados em 

relação ao tempo, como objeto, e não como referência espacial do observador. 

Seguindo essa linha de raciocínio, as expressões utilizadas como exemplo no quadro 5 

fundamentam-se, do mesmo modo, na correlação entre um objeto recipiente e o pescador. 

Implica TEMPO É UM RECURSO LIMITADO, sendo o tempo-objeto, como preconizam 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) e outros autores. Nesse contexto, Lakoff e Johnson (2002 

[1980], p. 130) observam que “[...] Eventos e ações são correlacionados com períodos de 

tempo delimitados por fronteiras e isso os torna objetos recipientes”. São aspectos diferentes 

de uma mesma entidade conforme o modo como são apresentados.  

Também, o pescador estrutura o conceito Maré como tempo, referindo-se ao ato de 

movimento, de deslocamento. O presente e o futuro estão voltados para o pescador na medida 

em que se movem em direção ao homem da pesca e o tempo que leva para alcançá-lo, quer 

dizer, o pescador se move através do tempo e vice-versa.   

O domínio de conhecimento do ESPAÇO corresponde ao de FRONTEIRAS, que é 

atravessado pelo objeto e é correlacionado ao tempo que o objeto leva para atravessá-lo. O 

conceito de Maré em termos de tempo como espaço quer dizer, metaforicamente, que o tempo 

é uma realidade comparável ao espaço, de forma que os segmentos temporais podem ser 

representados/metaforizados por segmentos espaciais. Implica ainda a figura do trajector, 

como origem, trajetória e destino (origem-percurso-meta), e da metáfora TEMPO É UMA 

PASSAGEM ATRAVÉS DA QUAL NOS MOVEMOS.  

Os diferentes sentidos resultam de correlações estruturais baseadas no esquema 

origem-percurso-meta, que possibilita a estruturação de um domínio mais abstrato em termos 

de outro mais concreto e pode ser assim representado:  
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Esquema 4 - Origem, Percurso, Meta  

 

 

Trata-se de um esquema básico de trajector, originado na experiência de ir de um 

lugar para outro e que compreende: um ponto de partida (origem), um ponto de chegada 

(destino), uma série de pontos contíguos que unem a origem ao destino e o movimento que 

ocorre nesse percurso. 

Esse esquema imagético fundamenta o domínio-fonte, traduzindo-o enquanto noção 

de movimento, isto é, mover-se de um lugar a outro, um ponto de onde se produz o 

movimento ao ponto para onde se dirige o mesmo. Aplica-se tanto ao caminho percorrido 

quanto às ações e aos estados humanos. Essa condição permite observar que, para percorrer 

um trajeto, faz-se necessário seguir uma sequência de ações: 

- deslocar-se; 

- orientar-se no espaço; 

- usar pontos de referência; 

- avaliar distâncias; 

- cumprir de forma ordenada as instruções que formam o itinerário. 

Essas situações são vinculadas com trajectors, pontos de referência (landmarks) e de 

orientação e incluem experiências como as de direção e sentido. 

De acordo com Semino (2006), não se pode dizer que simplesmente se perdeu o 

significado, mas houve uma mudança na inserção desse esquema de imagem, em um domínio 

de significado espacial, concreto, por sua inserção em um domínio mais abstrato e, 
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possivelmente, mais subjetivo. E com tal mudança de domínio cognitivo, há, aqui, um 

processo de pragmatização do significado.  

Nessa metáfora, que parece ser uma constante na cultura ocidental
250

, percebe-se como 

o pescador fundamenta suas experiências e ações, estabelecendo correspondências 

conceptuais entre o domínio do tempo e o de recursos materiais, em que o tempo é uma 

substância finita. É também uma metáfora estrutural. Lakoff e Johnson (2002 [1980]) 

assinalam que os recursos materiais são normalmente matérias-primas ou fontes de 

combustível e servem para fins específicos.  

A correlação aqui estabelecida implica ainda a metáfora TEMPO É UM RECIPIENTE 

e TEMPO É UM RECURSO. 

Não é, pois, por acaso que o conceito Maré como tempo resulta de uma consciência 

antecedente de mudança em curso, exibido por eventos no mundo. Como metáfora  

ontológica, emprega-se o conceito TEMPO É UMA SUBSTÂNCIA. Essa metáfora permite 

que o tempo seja concebido como algo que é progressivamente consumido à medida que serve 

a um fim específico, é um recurso material, e é um tipo de substância. É uma metáfora 

fundamentada nas experiências física e cultural. Emerge de um conceito baseado na 

experiência física e espaço-temporal, tempo e espaço como se fossem fixos na visão do 

pescador. Isto é, devido ao fato de que não se tem e não se pode ter acesso consciente 

diretamente com o mundo como ele “realmente” é.  

O que se tem de acesso consciente é apenas o que se chama de “mundo projetado”, 

nos termos da Linguística Cognitiva, i.e., o mundo como ele é organizado pela mente. Nesse 

sentido, o significado é um reflexo da experiência corporificada. Aqui, a metáfora é como um 

objeto que se desloca no espaço
251

 personificado, para se referir ao tempo, equivale ao que 

Eunice Pontes (1990) denomina de “concepção anímica”, que está por trás de ideias de tempo. 

Na visão de Casasanto (2011), existe tanto simetria como assimetria entre espaço e tempo, 

eles são interdependentes.   

Os distintos conceitos que encobrem a metáfora MARÉ É TEMPO podem ser assim 

detalhados: a) o sentido de duração consiste em um intervalo limitado por dois eventos de 

fronteira, ou seja, o início e o final do intervalo; b) como concessão; c) em termos de 
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Com base nos estudos que foram utilizados para fundamentar a parte teórica deste trabalho é possível inferir 

que a metáfora sobre o tempo seja universal. 
251

Conforme Batoréo 2000 [1996], o espaço e o tempo são  uma espécie de operadores semânticos que, 

aplicados a primitivos conceptuais, contribuem para a construção de conceitos mais complexos nas diferentes 

áreas semânticas que incluem formas, movimento, percepção, emoção, posse, comunicação etc. 
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movimento dêitico com respeito ao qual o movimento ocorre na conceptualização, em que um 

evento específico é referenciado; d) o puramente temporal.  

Nota-se que há vários significados relacionados, mas que constituem um conjunto 

completamente distinto por ter uma série de significados diferentes associados à Maré como 

tempo e relacionados com os mecanismos da experiência sensorial. O tempo (chronos): hora, 

minutos, meses; e época da pesca (auge: ponto). 

Essas explicações para tempo, sejam de ordem cronológica, conceptual e/ou 

estritamente cultural, exercem evidências para o argumento de que as metáforas ontológicas 

utilizam-se de experiências que se têm de objetos físicos identificados como representação de 

atitudes humanas a eventos; de atividades, emoções como entidades ou substâncias. Ou, 

ainda, impõem nos fenômenos físicos limites artificiais que os tornam discretos. Quer dizer, 

Maré define uma unidade que organiza a passagem do tempo. Assim, Maré não é apenas uma 

porção de água e sim uma unidade de tempo associada ao trabalho
252

. 

 

MARÉ É SER ANIMADO 

 

Termo:  MARÉ  

 

Significado básico: ‘Movimento de elevação e de abaixamento das águas do mar’ 

(HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Ser que se reproduz, participa, age, desenvolve-se, movimenta-se e 

morre’. 
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Também notado nos estudos de Dias Neto (2012). 
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Quadro 6 - MARÉ É  SER ANIMADO 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS  

1- Antes a maré ia até lá em cima, na rua. Hoje, vai apenas até o cais [...] (INF.16 A.S.M., 64 anos). 

 

2- Maré morta é quando não bota muito, não crece muito, é quando ela não crece [...] (INF. 06, J.S.P., 

86 anos). 

3- [...] aquela maré que enche total e retorna a vazante, porque ela fica sem forsa e dá pra fázé o lance. 

[...] (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

4- Temo que cuidá dela porque diz que daqui a cinquenta ano vamo come pexi de aquário [...] (INF. 

23,  J.M., 30 anos ). 

 

5- [...] a maré vai andano com a redi [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

6- A nossa equipe trabaλa tamém em carrera de maré, é o lugá de canal que a maré corre. (INF. 04, 

O.C.,  72 anos). 

 

7- [...] Quando pãa que vem maiado na, na redi de quantidade, ahenti diz veña com Deus, veña com as 

água, [...] (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

8- A maré curta não crece muito é pequena (INF. 06, J.S.P., 86 anos).  

 

9- [...] Tem que esperá a pré-ma, é em cima, aquela maré que enche total e retorna a vazante, porque 

ela fica sem forsa e dá pra fázé o lãce. A morta é mais tranquila pra se trabaλá, é baxa-ma, a maré 

vaza total, retoma para a ĩchente e nela que cumesa o lãsamento (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

10-  Maré enche e vaza. Às vez, sai com ela de enchente e termina com ela vazano ou encheno. Se 

perdé a maré, nós não vai pescá, com o atraso não dá pra chegá lá. Tem ora que a maré só dá certo 

tendo a maré nova pra saí cedo, não perdé. A maré chega na posisão certa pra fazé o cerco, porque a 

maré determina o tempo pra fazé um, dois, três lance, depende da maré, da distância, pra dá tempo ao 

pescadô chegá, pra ter tempo suficiente (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

11- Toda maré é boa e depende de Deus pra a maré quebrá, diminuí a maré, vai pra trás, e pra cabesa 

d’água, o dia que a maré mais enche, que alaga a maré (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

12- [...] tranca toda teza e amarra lá incima pra não descê  com a maré e, e isperá a maré secá pra 

pegá a taĩa. [...] (INF.15, C.C.G., 32 anos). 

 

13- [...] tá esperan pescaria, a maré esfria, aí ahenti infica ela até pegá o ponto da maré pra podé 

pescá (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

14-[...] a maré toce di inchente. Se num quisé dizé   a maré vai tocé di inchente, você  diz a  maré já  tá 

vino de inchente (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

15- A maré da vazante quando ela pára, vira, vem de inchente, vai tocé di ĩchẽti [...]aí já ispera tocé di 

ĩchẽti, pra pescá de ĩchẽti ( INF. 08, A.G. N., 25 anos). 

 

16- -[...] é a onda, o movimento da água é a onda, é a  maleta, quando  ma tá mais brabo, sabe, mais 

pesado, aí a ahenti chama de maleta ( INF. 07, L.A., 34 anos). 

 

17- - Revessa é  isso aí, àgua  que se bate uma co’ a otra e fica creceno as espuma, oλa aí, a água que 

se bate uma co’ as otra e fica creceno espuma, porque [...] Quando tá no cardume é a do  pexi,  e a do 

ma é quando faz aquela onda braba (INF. 16, A.M., 64 anos). 

 

18- O pescadô tem que gostá e cuñecê o lugá onde vai pescá pra podê ter uma base mermo sabeno que 

tem dia de dezacerto, que o mar num tá pra pexi (INF.24, J.X., 43 anos). 
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Já se sabe que as metáforas náuticas são provenientes de uma tradição que remonta à 

Antiguidade clássica, perpassa a Patrística e as alegorias bíblicas medievais e mantém-se por 

um longo tempo. O Rio Tejo, em Portugal, é um bom exemplo desse tipo de metáfora, e as 

descobertas marítimas são os elementos mais prototípicos. 

É assim que, quando se procura compreender a metáfora MARÉ É SER ANIMADO, 

logo se recorre à tradição das metáforas náuticas. Esta metáfora é de relacionamento entre a 

Maré e o ser, o homem é o mar, o mar é o homem. Com isso, o pescador usa dessa metáfora 

para abordar o orgulho, a capacidade e a luta entre o homem e a natureza, que é a Maré, pois 

ela é a representatividade do meio a que o homem pertence. É a fina camada que os separa 

entre a sobrevivência do ser e a vida na Maré. E mais, quer mostrar a vida do homem no 

mundo, cercada pelo “corre-corre” diário e preocupações por todos os lados – como o 

pescador está pelas águas do mar –, cujo fim não é a Maré, mas  o porto. 

MARÉ É SER ANIMADO transpõe a imagem do sujeito frente à dimensão espaço-

sócio-cultural. A conquista da Gestalt corporal pelo pescador dá-se pelo reconhecimento de 

sua imagem no mar. E ela está de tal forma inserida no pescador que seria pouco provável 

imaginá-lo alijado daquela. Dessa forma, pode ser tanto a representação de uma realidade 

visível e sensível externa à consciência do homem do mar, quanto a sua representação interna, 

mental; ou ainda quando as realidades externas e internas funcionam como processo 

cognitivo. 

Há, portanto, a possibilidade de se perceber o visível e sensível via Maré, quando se 

pretende criar um efeito de realidade, a partir daquilo que o pescador vivencia, por meio de 

padrões conhecidos. Quando o pescador diz “[...] toda maré é boa [...]” (INF. 05, J.A., 49 

anos), v. exemplo 11 do Quadro 6, 

 

(11) Toda maré é boa e depende de Deus pra a maré quebrá, diminuí a maré, vai pra trás, e pra 

cabesa d’água, o dia que a maré mais enche, que alaga a maré (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

 a maré boa significa que, ao apanhar o pescado ou a pesca, ele foi bem sucedido. Percebe-se 

que MARÉ É SER ANIMADO, porque ela tem sentimento, qualidade (v. exemplos  9, 11, 16, 

17, 18 do Quadro 6): 

 

(9) [...] Tem que esperá a pré-ma, é em cima, aquela maré que enche total e retorna a vazante, 

porque ela fica sem forsa e dá pra fázé o lãce. A morta é mais tranquila pra se trabaλá, é baxa-

ma, a maré vaza total, retoma para a ĩchente e nela que cumesa o lãsamento (INF. 06, J.S.P., 86 

anos). 
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(11) Toda maré é boa e depende de Deus pra a maré quebrá, diminuí a maré, vai pra trás, e pra 

cabesa d’água, o dia que a maré mais enche, que alaga a maré (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

(16) [...] é a onda, o movimento da água é a onda, é a  maleta, quando  ma tá mais brabo, sabe, 

mais pesado, aí a ahenti chama de maleta ( INF. 07, L.A., 34 anos). 

 

(17) Revessa é  isso aí, àgua  que se bate uma co’ a otra e fica creceno as espuma, oλa aí, a 

água que se bate uma co’ as otra e fica creceno espuma, porque [...] Quando tá no cardume é a 

do  pexi,  e a do ma é quando faz aquela onda braba (INF. 16, A.M., 64 anos). 

 

(18) O pescadô tem que gostá e cuñecê o lugá onde vai pescá pra podê ter uma base mermo 

sabeno que tem dia de dezacerto, que o mar num tá pra pexi (INF.24, J.X., 43 anos). 
 

ela enfraquece, morre (v. exemplos 2, 3 do Quadro 6).  

 

(2) Maré morta é quando não bota muito, não crece muito, é quando ela não crece [...] (INF. 

06, J.S.P., 86 anos). 

 

(3) [...] aquela maré que enche total e retorna a vazante, porque ela fica sem forsa e dá pra fázé 

o lance. [...] (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

 

ela precisa de cuidados (v. exemplo 4 do Quadro 6); 
 

(4) Temo que cuidá dela porque diz que daqui a cinquenta ano vamo come pexi de aquário [...] 

(INF. 23,  J.M., 30 anos ). 

 

Esse papel do imagético não é devido à similitude com o objeto Maré que o pescador 

procura representar, mas pela conexão estabelecida na mente dele. Maré pode tanto indicar 

um lugar com qualidades específicas ou um ser animado, quanto indicar uma unidade de 

tempo associada ao trabalho de apanhar e capturar. Mas, também sinaliza a incerteza quanto 

aos resultados cotidianos da captura, que encobre noções sobre abundância e escassez. E essa 

incerteza é uma característica presente na trajetória de vida do pescador artesanal. Há também 

casos de metonímia, como nos exemplos 7, 16 e 17 do Quadro 6, em que água faz referência 

à maré. 

 

(7) [...] Quando pãa que vem maiado na, na redi de quantidade, ahenti diz veña com Deus, veña 

com as água, [...] (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

(16) [...] é a onda, o movimento da água é a onda, é a  maleta, quando  ma tá mais brabo, sabe, 

mais pesado, aí a ahenti chama de maleta ( INF. 07, L.A., 34 anos). 

 

(17) Revessa é  isso aí, àgua  que se bate uma co’ a otra e fica creceno as espuma, oλa aí, a 

água que se bate uma co’ as otra e fica creceno espuma, porque [...] Quando tá no cardume é a 

do  pexi,  e a do ma é quando faz aquela onda braba (INF. 16, A.M., 64 anos). 
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Há também nessa metáfora o esquema imagético ORIGEM-PERCURSO-META, que 

envolve a direção também espaço-temporal, por exemplo “[...] até  pegá o ponto da Maré (v. 

exemplo 13 do Quadro 6).  

 

(13) [...] tá esperan pescaria, a maré esfria, aí ahenti infica ela até pegá o ponto da maré pra 

podé pescá (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

Como caracterização da Maré, as expressões metafóricas não apenas demarcam o 

movimento das águas do mar, visto como um ser anímico que faz com que o seu nível seja 

máximo ou mínimo, mas as características dimensionais da própria Maré, a ponto de se 

inscrever no processo cognitivo da metonímia PARTE PELO TODO, TODO PELA PARTE, 

CONTINENTE PELO CONTEÚDO, entre outros pontos referenciais e zonas ativas.  

É possível pontuar também alguns nomes que os pescadores conferem às Marés: 

 

Esquema 5 - Nomes da Maré 

 

 

 

 

Aqui, há a representação da metáfora MARÉ É ENTE: é viva e morre; requer 

cuidados; tem sentimentos; é caprichosa (cedeira, tardeira); locomove-se. 

Há um belo exemplo de mesclagem que merece ser explorado, conforme ressalta 

Poggio (2015) durante defesa da tese de Moreira (2015), como se encontra nas expressões: 

“aquela onda braba”; “má tá mais brabo”; “aí ahenti chama de maleta” (v.exemplos 16 e 17, 

do quadro 6): 



258 

 

 

 

 

Esquema 6: Mesclagem de Perigo 

 

 

 

 

As expressões revelam espaços mentais relacionados em mesclagem (blending). Como 

raiva e  maleita são fluídos quentes, a mesclagem está nessa relação de perigo. Lakoff 

(1987a) trata dessa questão, na página 39 e, notadamente, às páginas 380-415, quando ele 

trata especialmente, do Estudo de caso 1, destinado à raiva (ingl. anger). À página 406, ele 

fala de metáforas que explicam a raiva como hot fluid (port. fluido quente), fire (port. fogo). 

Aqui há várias metáforas. Observa-se que a expressão “ a maré esfria” (exemplo 13), se 

refere, juntamente, à maré baixa, quando não há perigo, quer dizer, como contraste.  

 

MARÉ  É  DÁDIVA DIVINA, SAGRADA 

 

Termo:  MARÉ 

 

Significado básico: ‘Movimento de elevação e de abaixamento das águas do mar’ 

(HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Dádiva  divina, sagrada’. 
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Quadro 7 - MARÉ É DÁDIVA DIVINA, SAGRADA 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 

1- A maré é o meio de vida pra henti, pescadô de água salgada. É a maré é um meio do trabaλo da 

henti, vevi de acordo com ela. Maré, coisa deixada de Deus, pro pescadô trabaλá pra sobrevivé, quem 

num consegue emprego veve da maré  (INF. 21, A.G., 59 anos). 

 

2- [...] Ave-Maria se num fosse isso que Deus nos deu pra sobrevivé. Criei meus fiλo cum ela. (J.G, 58 

anos). 

 

3- [...] sempre que saio pra pescá, agradeso a Deus, jamais xingo o dia, respeito as águas e, é a nossa 

alimentação, às vez, canto juntamente com meus mosu [...] (INF. 25, M. C., 48 anos) 

 

4- Isso se dá porque oje em dia alguns pescadores não respeita o má, xinga o má. Antes, não. Ahenti 

respeita o má. Se não respeitá, atrasa. É um mistéro, temos que respeitá (INF. 03, J. A. G., 59 anos). 

  

5- [...] ahenti diz veña com Deus, veña com as água, bota pra dentu, desejano chegá em caza [...] (INF. 

04, O.C., 72 anos). 

 

A metáfora MARÉ É DÁDIVA DIVINA, SAGRADA é também registrada nos 

estudos de Dias Neto (2012) como elementos numinosos, i.e., forças naturais e também 

sobrenaturais no universo dos pescadores. Dizer que a Maré é como dádiva divina significa 

regozijar-se com o júbilo da alegria divina no humano. Vem da percepção de um momento 

que, mesmo esperado, podia nunca acontecer. Isso cria o insólito. Só o imprevisto (ou Deus 

que prevê) tem força de gerar alegria ou decepção com a bonança que virá da Maré.  

O pescador menciona Deus para fazer paralelo entre lealdade material, marítima e 

espiritual. Para demonstrar a fidelidade. A metáfora atribuída ao divino é maximizada na 

pesca pelo antropomorfismo.  

Os pescadores procuram construir uma imagem da Maré por meio de Deus, a fim de 

mostrar que o divino não se torna apático, distante, indiferente, inacessível à bonança ou 

infortúnio causado pela incerteza de se viver do mar. A confiança em Deus é plena, o homem 

do mar se abandona à Divina Providência para que, por seu intermédio, possa receber 

bonança da Maré da vida, para isso deve-se deixar guiar pelas mãos divinas, representadas 

como um guia para a sobrevivência. A Maré não é vista como Deus, mas como uma coisa 

dada por Deus. 

Há também presença de metonímia PARTE/TODO comprovada nos exemplos 3 e 5 

do Quadro 7, a metonímia de ÁGUAS (por maré). 
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(3) [...] sempre que saio pra pescá, agradeso a Deus, jamais xingo o dia, respeito as águas e,é a 

nossa alimentação, às vez, canto juntamente com meus mosu [...] (INF. 25, M. C., 48 anos) 

 

(5) [...] ahenti diz veña com Deus, veña com as água, bota pra dentu, desejano chegá em caza 

[...] (INF. 04, O.C., 72 anos).  
 

 

ESFRIAR (A MARÉ) É DIMINUIR; O PONTO DA MARÉ É MARÉ ALTA 
 

 

Termos:  Maré esfria; O ponto da Maré 

 

Significado básico: Não dicionarizados. 

 

Significado no contexto: ‘Momento da vazante da Maré (esfria), que é considerado não 

favorável à pescaria’. ‘Momento da enchente da Maré (o ponto da Maré), o auge da Maré, a 

Maré cheia, avaliado como oportuno, propício para a pesca’. 

 

 

 

 

Quadro 8 - ESFRIAR (A MARÉ) É DIMINUIR; O PONTO DA MARÉ É MARÉ ALTA 

 

EXPRESSÃO METAFÓRICA 
1- [...] só precisa mermo de um remu, um cãdiεru, um baldi, um remu e uma vara dessa aí ((Mostra uma 

vara reta, aproximadamente de dois metros)) é uma vara mermo é pra abalá. Aí ahenti abala, as vez 

ahenti tá esperan pescaria, a maré esfria, aí ahenti infica ela até pegá o ponto da maré pra podé pescá 

(INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

 

Outras metáforas provenientes da Maré podem ser experienciadas no contexto em que 

o conceito Maré implica a ideia de temperatura, possibilitando o aparecimento da metáfora 

MARÉ É TEMPERATURA. “Maré esfria”; “o ponto da maré”, por exemplo, são termos que 

se circunscrevem neste tipo de conceito, distendem-se, por via metonímica, à temperatura, 

mas, metaforicamente, o mapeamento é com escala: mais e menos; diminuir e aumentar; bom 

e ruim. “Maré esfria” representa o momento da vazante da maré (esfria). Essa circunstância, 

entretanto, é considerada pouco auspiciosa para a pesca. “O ponto da maré” faz referência ao 

momento da enchente da maré, avaliado como oportuno, pois vem geralmente associada à 

abundância de peixe. Pode implicar a metáfora MAIS ou SUPERIOR É PARA CIMA, 

MENOS ou INFERIOR É PARA BAIXO, já que esses conceitos servem para os sentidos de 

positivo e negativo. O conceito positivo é iluminado a partir da orientação espacial PARA 

CIMA/AUMENTAR, quer dizer, “ o ponto (alto)”. O conceito negativo aparece na orientação 

PARA BAIXO/DIMINUIR, isto é, “maré esfria”.  
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Por um lado, pode-se notar que se trata de metáforas orientacionais. É também uma 

representação de Maré como alguém que define, de maneira impessoal e impositiva, suas 

próprias regras, quer dizer, o tempo de cheia e da vazante – que determina o tempo das 

jornadas
253

. Por outro lado, representa estados físicos e emocionais sendo transferidos para 

fenômenos não físicos.  Nesse caso, conceber a Maré como uma entidade permite referir-se a 

ela, vê-la como escala de temperatura, personificando-a.  

As expressões acima dispostas são inteiramente metáforas, expressam uma escala 

gradual de valor usada para expressar o efeito causado pela elevação da temperatura e pela 

cena que incluem tanto o aspecto perceptual de quantidade como a resposta ao estímulo. 

Nesse sentido, têm como base as metonímias COISA POR SUA REPRESENTAÇÃO, e 

EFEITO PELA CAUSA.  

Não deixa de ser também um tipo de metonímia fisiológica que, para alguns autores, é 

realizada quando uma determinada sensação física é ativada em relação às sensações como 

aumento ou baixa da temperatura do corpo, agitação física etc, em que a zona ativada é 

EFEITO PELA CAUSA. No caso de MARÉ É TEMPERATURA, o efeito fisiológico não tem 

uma relação direta com a emoção ou o sentimento. Mas, quando se fala em ESFRIAR (A 

MARÉ) É DIMINUIR; O PONTO DA MARÉ É MARÉ ALTA, o termo esfria é ativado a 

partir de algum efeito fisiológico do corpo humano, para mostrar a expectativa do pescador 

ante a realização da pesca, mas que foi frustrada, devido ao nível do mar se encontrar na 

vazante, ser considerado baixo. Para Soares da Silva (2003), esse tipo de metonímia 

fisiológica é apresentada, regularmente, como metáfora sinestésica. 

Há ainda na sistematização desses conceitos, o cruzamento com metáforas 

ontológicas, por exemplo, o momento em que a Maré é tida como coisificação, i.e., não pode 

ver, mas apenas compreende, exemplo: “[...] infica ela até pegá o ponto da Maré pra podé 

pesca” (INF.08, A.G.N., 25 anos). As coisas são colocadas dentro do próprio campo visual do 

homem. Tais metáforas ontológicas buscam conceber status ontológicos a conceitos-alvo 

abstratos (ex.: emoções, ideias, ações), permitindo compreender tais conceitos como entidades 

(objetos e recipientes, substâncias). Eis dois exemplos de esquemas que podem representar a 

metáfora aqui analisada: 
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Este tipo de personificação para a Maré é também identificado por Dias Neto (2012), quando de sua pesquisa 

etnográfica de Doutoramento com os pescadores de Brasil e Portugal. 
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Esquema 7 - ESFRIAR (A MARÉ) É DIMINUIR; O PONTO DA MARÉ É MARÉ ALTA 

 

 

 

 

Esquema 8 - ESFRIAR (A MARÉ) É DIMINUIR; O PONTO DA MARÉ É MARÉ ALTA 

 

 

Assim, alta designa a maré no seu ponto alto, e determina o caráter positivo de “pegar 

o ponto da maré”; enquanto o contexto no qual se encontra o termo esfria apresenta uma 

carga semântica de valor negativo para o caráter orientacional do tipo PARA BAIXO. Do 

mesmo modo, implica as conhecidas metáforas QUANTIDADE É ELEVAÇÃO VERTICAL, 

e MAIS É PARA CIMA, MENOS É PARA BAIXO.  
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Farias (2006), ao citar Kövecses (2002), explica que “[...] quantidade consiste em uma 

escala que tem MAIS e MENOS, ao passo que verticalidade inclui PARA CIMA e PARA 

BAIXO” (KÖVECSES apud FARIAS, 2006, p. 92).  

E, também, assinala Teixeira (2014), quer dizer que o conhecimento científico implica 

estruturação metafórica, não apenas porque uma teoria científica é sempre um modelo que 

retrata a realidade, mas mesmo porque relações como “5 é maior do que 4” se baseiam numa 

estrutura metafórica: QUANTIDADE É GRANDEZA. Nesse caso, a metáfora primária 

estaria entre os dois conceitos. As expressões utilizadas nos exemplos demonstram as 

dimensões específicas como, por exemplo, perceber através de estímulo visual a noção de 

movimento e elevação, e o uso da verticalidade. Nesse caso, a verticalidade é oriunda da 

dimensão do nível do mar. 

 

MARÉ É LUA 

 

Termo: Maré 

 

Significado básico: ‘Movimento de elevação e de abaixamento das águas do mar’ 

(HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Maré é um astro que varia’. 
 

Quadro 9 - MARÉ É  LUA 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
01- A maré é como a lua, que tamém influencia. É cunjunto ( INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

02-Eles tem que sabé que o pexi desova em duas maré toda lua nova e toda lua chea  (INF. 03, J. A. 

G., 59 anos). 

 

 

Há também outras metáforas geradas a partir de Maré que determinam outros tipos de 

conceituação. Um desses conceitos é a metáfora MARÉ É  LUA. Essa metáfora indica que a 

Maré é como a lua porque varia, cresce e diminui, é cheia e pequena etc. A base desse modelo 

de compreensão metafórica assenta-se no fato de que há determinados processos da Maré que 

são instáveis, que precisam, em certa medida, firmarem-se e unirem-se, contribuindo para que 

a Maré configure-se de formas distintas. Possivelmente, é um tipo de metáfora cuja base é 

física na direção da qual o objeto parece se mover no campo de visão do pescador. 
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PEIXE É UM SER INTELIGENTE 

 

Termo:  Peixe 

 

Significado básico: ‘Animal vertebrado aquático, dotado de nadadeiras e brânquias’ 

(HOUAISS, 2004). 

Significado no contexto: ‘Um ser inteligente com  estados físicos e emocionais’ 

 

 

Quadro 10 - PEIXE É UM SER INTELIGENTE 

 

EXPRESSÃO METAFÓRICA E METONÍMICA 
1- [...] é a redi mermo que discobre, isso aí que a sĩora faló captu..., discobre ele, o pexi.O pexi é 

sabido, né ((Risos)).  (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

O uso, geralmente, da unidade conceitual peixe denota um modo ordenado e lógico. 

Na linguagem da pesca, resulta de ‘entidade animada com estados físicos e emocionais’.  

A presença da metáfora de personificação PEIXE É UM SER INTELIGENTE 

corrobora o termo utilizado por Espíndola e Mendes (2006), i.e., “animação”. 

Dias Neto (2012) apresenta algo parecido em torno desta metáfora: 

 

Traços daquilo que é comumente associado ao comportamento humano indica, por 

exemplo, como se comportam certos peixes: [...] “A traíra é um peixe tinhoso. Igual 

a mulher brava! Para pegar, temos que saber lidar com ela!”. O inverso também 

ocorre. Quando características dos animais são utilizadas para qualificar pessoas. 

“Adoro ameijoas. Adoro ameijoas novinhas. E todo homem tem que ter suas 

ameijoas, não é mesmo? Os mariscos aparecem como referencias à mulher. Há mais 

coisas envolvidas na relação entre pescadores e peixes. A interpretação que 

pescadores fazem sobre o comportamento das espécies aquáticas as dota de uma 

agência especial. Acreditam que, assim como eles, os peixes estão constantemente 

avaliando as situações e respondendo a estímulos dos mais diversos.  [...] ‘Pensam 

por ai que cachorro é o bicho mais esperto do mundo, não é? Mas o peixe é bicho 

sabido demais. É tão sabido que nem o homem consegue domar ele. Sabe quando 

vai ser pego. Mas sabe também ser esperto o suficiente para fugir. Assim mesmo 

como nós fazemos!’[...] Os relatos dos pescadores associam características humanas 

ao comportamento dos peixes. Traços dos dois universos – humano e animal – são 

misturados. [...] os pescadores julgam que o comportamento das espécies assemelha-

se aos seus porque ambos, pescadores e peixes, são seres feitos da mesma natureza. 

As suas existências no mundo têm origem nas mesmas fontes e participam cada um 

com suas qualidades, da mesma comunidade de vida [...]. Na situação da pesca, os 

dois fazem parte do mesmo mundo, pois ambos têm do ponto de vista dos 

pescadores, as mesmas qualidades (DIAS NETO, 2012, p.  289-291). 
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CARDUME  É  MANTA  

 

Termo:  Cardume 

 

Significado básico:  ‘Agrupamento de peixes’ (HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Quantidade de peixes’; ‘mangote’; ‘manta’. 

 

 

Quadro 11 - CARDUME É MANTA  

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1-[...] O pessoal mais do mato é quem tem mais tarrafa. Ele joga na mãta de pexi, joga, aí pega [...] 

(INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

2- A tarrafa é uma redi tamém, é uma arti que é jogada pa ( ? ) , a pessoa cũece a mãta do pexi e joga a 

redi [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

3-[...] quando o pexi tá  incima da água, quando ele fica incima, ahenti chama mãgoti, o cardume de 

pexi, ahenti chama  mãgoti (INF. 12, N.A., 44 anos). 

 

Manta é uma das expressões metafóricas que implica o conceito peixe, e é proveniente 

do domínio de cobertores para a cama. Manta representa para o pescador cardume de peixes. 

Corresponde à PARTE PELO TODO, exemplos: “[...] a mãta do pexi [...]”; “ [...] ahenti 

chama mãgoti [...]”; “[...] joga na mãta de pexi [...]”,  PR= os peixes/cardume; ZA= Cobertor;  

ao  OBJETO PELO PRODUTO, exemplo: “[...] mãta de pexi [...]”, PR= peixe; ZA= manta.  

Mangote tem o sentido de ‘Pequena rede de pesca’, segundo Aurélio Ferreira (1986), 

classificado como Brasileirismo; enquanto manta é definida como ‘Cobertor de cama’ 

(HOUAISS, 2004).  Manta, no sentido literal, pode se referir ainda a ‘certo agasalho’,  ‘pano 

feito à base de lã’, entre outros, mas, no âmbito de representação conceptual do sujeito da 

pesca, tanto manta como mangote são traduzidos como ‘visibilidade do cardume sobre a 

superfície do mar’.  

Na Biologia, é o momento em que os peixes estão se termorregulando, isto é, assim 

como outros animais, os peixes aproveitam para vir à superfície do mar, área mais quente, 

para regular a temperatura do corpo. Quer dizer, na pesca, há o momento de termorregulação. 

Só que os pescadores percebem o que veem, e veem uma manta de peixes (metáfora) a que 

chamam também mangote (termo de sua terminologia de pesca). Então, surge outra hipótese, 

a de que há  um modo implícito para se chegar ao conceito cobertura, uma ideia 



266 

 

aparentemente abstrata, mas que contribui para compreender o sentido de  cardume.  Observe-

se o seguinte esquema: 

 

Esquema 9 - Cardume é manta  

 

 

O alvo, cardume, concretiza o domínio-fonte, manta. Os pescadores usam o termo 

manta não por causa de proteção, mas porque um cardume em cima da àgua parece uma 

manta. E aqui é que está a metáfora: na semelhança visual, e não na ideia de proteção.  

 

6.3.2 O cenário da Pesca nas Metáforas e Metonímias da língua de especialidade de 

Baiacu 

 

“As metáforas da Maré” apresentam também o cenário da Pesca, que se relaciona 

com o cenário Maré, dois cenários distintos, dois domínios diferentes, duas realidades 

distintas, mas que se interrelacionam, com esquemas imagéticos e MCI próprios a cada um 

deles. Os elementos presentes fazem parte do conceito mais genérico de Maré. Não é uma 

característica intrínseca das coisas, mas resultante dos processos e atividades de cognição. 

Aqui, há também uma rede complexa de metáforas e metonímias a serem analisadas. Veja-se: 
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Esquema 10 - Cenário Pesca 

 

 

As setas apresentadas neste e em outros esquemas ora podem significar que estão 

relacionadas com a estrutura radial; ora que são equivalentes à própria estrutura; ora algumas 

apresentam metáforas; ora incluem metáfora e metonímia da maré e da pesca. Nesse esquema 

9, especificamente, as setas expressam a ideia de relação e de inclusão. 

Nessa caracterização, considerando a língua de especialidade, a Pesca é constituída de 

terminologia, prototipicidade, metonímias e algumas metáforas. Às vezes, alguns elementos 

fazem-se presentes nos três processos cognitivos, como é o caso de haver, na terminologia, 

alguns exemplos de metáforas e metonímias, por exemplo, calão de fora e calão de 

dentro/terra; rede. 
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PESCADOR 

 

Na hierarquia de Pescador, mestre/proeiro e moço são os elementos mais salientes. 

 

MESTRE/PROEIRO 

 

PROEIRO       MESTRE É CABEÇA 

    

Termo:  Proeiro 

 

Significado básico: ‘Marinheiro dos que vigiam à proa’. Palavra original proeiro (MORAES 

SILVA, 1813). 

 

Significado no contexto: ‘Mestre e/ou principal responsável pela organização e atividade da 

pesca’; ‘pescador localizado e com função na proa’. 

 

Quadro 12 - PROEIRO                  MESTRE É CABEÇA 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1-[...] O proeru é em primero lugá que é o cabesa de ( ? ). Ele fica na proa, ele que cerca os lãsu, ele 

que, se fô vê xãgó, ele que vê o xãgó, aí, ele que vai na proa, é, é dano instrusãw ao popero [...]  (INF.  

08, A.G.N., 25 anos). 

 

2- [...] O mestri é a profissãw, lansa a redi no má, não só ele como qualqué pessoa pode lãsá, mas 

compete ao mestri. (INF.06, J.S.P., 86 anos). 

 

3- É o proeru é o mestri da redi. Ele é responsável por tudo porque se, digamos, de madrugada quem 

chama, quem vai chamá é ele [...] quem é o cabesa  é ele, pra chegá ali. (INF. 02, C.P.N., 66 anos).          

 

PROEIRO    MESTRE
254

 É CABEÇA é uma das metonímias conceptuais para 

Pescador, e tem a prototipicidade bem definida no termo proeiro. 

 Em alguns dicionários gerais e etimológicos não se encontram registros do termo 

proeiro, com exceção de Moraes Silva (1813).  

Essa metonímia permite compreender a ideia daquele que instrui, ensina, e é 

responsável por transmitir os conhecimentos da labora da pesca, atributos característicos de 

mestre, e implica proeiro ser mestre; mestre ser proeiro; proeiro ser cabeça;  proeiro estar em 

                                                 
254

Interessante registrar que, nos estudos de Dias Neto (2012), mestre, além de ser o comandante soberano, tem 

como função dentro da embarcação a de popeiro, quer dizer, é responsável pela condução da pescaria, a 

escolha do local e a técnica a ser utilizada. Já proeiro é um dos dois homens do grupo, que pode ser chamado 

de  camarada ou quinhoeiro,  e obedece as ordens do mestre  (DIAS NETO, 2012, p. 42). 
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primeiro lugar. Esse sentido pode servir de base para a seguinte afirmação de Ribeiro (1984) 

“[...] sem um mestre a guiá-los, os três moços queriam apenas uma desculpa para a perda da 

rede que não souberam manejar direito” (RIBEIRO, 1984, p. 257). Mestre é o típico 

conhecedor da cultura da pesca, um guia responsável, pescador mais respeitado entre os 

demais pescadores e de maior experiência na arte de pescar.  

Conforme salienta Pelosi (2012)
255

, PROEIRO              MESTRE  É CABEÇA não é 

necessariamente e/ou que se acredite que seja, pura e simplesmente, uma predicação do tipo 

“a é b”. Se se perceber que o conceito não é tão emergente e, sim, mais implícito. 

Para Teixeira (2014)
256

, em PROEIRO       MESTRE  É CABEÇA existe também uma 

inferência ao nome de uma coisa, isto é, a parte primeira e mais saliente da embarcação, a 

proa, é cooptada àquele que desempenha a função principal na pesca, que é o proeiro/mestre. 

Assim, a imagem que se tem é de uma projeção metonímica. Não implica que A É B, mas que 

A contém uma característica de B, um modelo A que é transferido para um modelo B. A 

pertence ao modelo cognitivo de B. Quer dizer, é um processo metonímico, entidade do 

mesmo domínio cognitivo.  

Em termos metonímicos, proeiro é referência direta à proa
257

,  parte da frente  da 

embarcação e serve para o pescador sentar-se ou ficar de pé. Pode-se presumir que mestre e 

proeiro são dois domínios cognitivos diferentes, confirmando a máxima de que a metáfora x 

pode pertencer a y, quer dizer, os elementos não são exclusivos, mas se fundam numa relação 

de inclusão. De modo que se pode afirmar que um pertence a outro. Assim,  proeiro pode 

compartilhar das propriedades de mestre, e servir de suporte à sua representação metafórica. 

São termos equivalentes. Pode-se falar de mestre em termos de proeiro; e de proeiro em 

termos de  mestre.  

A base cultural deste conceito está relacionada com a posição de mestre, que pode ser 

também sistematizada na seguinte estrutura: instrução, profissão, competência, responsável. 

Nesse caso, além de se poder representar proeiro por mestre, é possível fazer referência a um 

em vez do outro; mestre por profissão; por responsável; por proeiro. Passa-se a perceber a 

metonímia tanto referencial como predicativa: Mestre é a profissão;  ele é responsável por 

tudo (v. exemplos 1, 2, 3 do Quadro 12). 

 

                                                 
255

Em discussões on line via e-mail acerca da análise do corpus. Em 19 de janeiro de 2012. 
256

Durante encontros de orientação. 
257

No dicionário de Corominas e Pascual (1981), proa é proveniente de uma antiga forma romance proda, hoje 

conservada na Itália, resultante de uma dissimilação do latim PRŌRA. 
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(1) [...] O proeru é em primero lugá que é o cabesa de ( ? ). Ele fica na proa, ele que cerca os 

lãsu, ele que, se fô vê xãgó, ele que vê o xãgó, aí, ele que vai na proa, é, é dano instrusãw 

ao popero [...]  (INF.  08, A.G.N., 25 anos). 

 

(2)  [...] O mestri é a profissãw, lansa a redi no má, não só ele como qualqué pessoa pode lãsá,    

mas compete ao mestri. (INF.06, J.S.P., 86 anos). 

 

(3) É o proeru é o mestri da redi. Ele é responsável por tudo porque se, digamos, de madrugada 

quem chama, quem vai chamá é ele [...] quem é o cabesa  é ele, pra chegá ali. (INF. 02, 

C.P.N., 66 anos).          
 

 Isto é, mestre é uma realidade comparável à profissão, grupo social, função cultural 

(ser membro ou fazer parte de um grupo específico, ser chefe da equipe), com uma relação 

espacial (dentro-fora) e controle (sai-entra), confirmando o que Lakoff e Johnson (2002 

[1980]) assinalam, isto é, o DA é DF ou DA como DF.  

Em um documentário intitulado “Pesca de mestre”, produzido pela doutora Maria das 

Graças Meirelles (2008), ganhador do Prêmio Arruanda, como melhor documentário do ano 

2008, exibido pela TV UFBA, é possível perceber-se que o termo mestre de rede, ou 

simplesmente mestre
258

, ganha uma extensão simbólica, pela forma de comportamento e de 

como ele [o mestre] agencia a coesão da equipe. 

Além disso,  outros domínios servem para metaforizar a avaliação e o valor atribuídos 

à função do  pescador mestre, desde o corpo humano (cabeça), primazia, até a escala positiva 

em que se encontra mestre  ([...] O proeru é em primero lugá que é o cabesa [...], (INF.  08, 

A.G.N., 25 anos). Tem-se aqui a metáfora e a metonímia. Por exemplo, cabeça, parte superior 

não de um corpo, mas de um conjunto  (extensão metonímica); tal como a cabeça é a parte 

mais importante do corpo, o chefe é o elemento mais importante do grupo (projeção 

metafórica). São experiências estreitamente correlacionadas. Deve-se falar de cabeça em 

termos de mestre  e de proeiro.  

No contexto em apreço, cabeça implica a metáfora PARA CIMA para traduzir 

‘competência’, ‘entendimento’, ‘sabedoria’, ‘responsabilidade’. Quer dizer, cabeça  implica 

relações metonímicas baseadas na corporeidade, na força não física, no todo pela parte
259

, no 

fundo pela figura, na profissão pelo sujeito. Pode-se ter a metáfora CABEÇA É PONTO DE 

                                                 
258

Durante o pronunciamento de sua defesa de Tese, Meirelles (2011) argumenta que Mestre é símbolo de 

valores e interações sociais e morais, mas a mestrança é fragmentada, devido à noção de sistema articulada 

independente que se relaciona de forma sistemática. Também  para a autora, as categorias não são estanques, 

com isso, apresenta o sistema pesqueiro em Baiacu, com base em quatro categorias: a dos artefatos, as das 

funções, as das práticas e a dos arranjos produtivos locais, todas organizadas com base na constituição da 

própria comunidade. 
259

De acordo com estudos de Soares da Silva (2008), a zona ativa (ZA) e o ponto de referência (PR) podem ser 

considerados como este tipo de metonímia TODO POR PARTE, que são requeridas por certas predicações 

relacionais. 
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REFERÊNCIA, tal qual assinalam Farias e Lima (2010), em que esta é uma metáfora 

orientacional, pois, basicamente contém a noção espacial de cima/baixo, e determina 

ordem/desordem. As autoras apresentam também os seguintes significados de cabeça: ‘líder’, 

‘ponto vital’, ‘posição’, ‘unidade’ (grupo), ‘ponto de referência’. Assinalam ainda que os 

conceitos metafóricos correspondem com os significantes culturais.  

 Em proeiro            mestre por  cabeça, cabeça é a experiência de engagement, de 

encontro, quer dizer, o corpo em vitalidade e em atividade. A experiência de corporeidade 

implica as metáforas CORPO É INSTRUMENTO e CORPO É OBJETO. 

 Em cabeça, joga-se, essencialmente, com a função referencial metonímica. Conforme 

explica Vilela (1996), quando se designa alguém por “cabeça” não se introduz apenas uma 

nova designação ou referência, mas também se salienta a propriedade para a qual se aponta. 

Quer dizer, a cabeça como sede de inteligência, havendo, dessa forma, um reforço da 

compreensão e, evidentemente, do cognitivo.  

A extensão semântica é polissêmica e explica-se como proeiro         mestre, por  

cabeça. As expressões metafóricas e  metonímicas que representam  mestre são:  

 

Esquema 11 - Rede radial de mestre 

 

 

Proeiro        mestre, cabeça são mais frequentes. Cada um dos elementos da estrutura 

de base constitui um tipo de minirrede de significação. 
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Nesse caso, proeiro vai designar: ‘aquele que é mestre dos outros’, ‘aquele que pode 

transmitir conhecimentos a outros’. Há uma hierarquia em que se estabelece o primeiro de 

todos, com quem se deve aprender e com quem se inicia a pesca, como comprova a expressão 

descrita no exemplo 1 “[...] O proeru é em primero lugá que é o cabesa de ( ? ) [...]”.  

Os modelos cognitivos imagéticos correspondem aos domínios do poder e o do saber.  

Dois domínios paralelos. Logo, uma rede existente pode dividir-se em duas categorias, ou 

duas redes podem fundir-se em uma única. No tipo ontológico, a entidade do DA é proa, que 

se relaciona com a entidade do DF cabeça
260

.  

Segundo Grady (1997), poder-se-ia ter, nesse caso, uma metáfora de imagem. A proa 

serve de domínio-fonte a ser pinçado para o domínio-alvo (one-shot metaphor). A metáfora 

de imagem, i.e., de semelhança,  não projeta vários conceitos de um domínio-fonte em vários 

alvos, pois é um tipo de metáfora de uma só projeção. 

No tipo epistêmico, a correspondência entre o conhecimento do DA e DF ocorre entre 

o domínio do saber e o do espacial, demarcando poder, o que possibilita um acarretamento 

metonímico. O mapeamento é com saber: ‘emissor de informações’ e com a parte superior do 

corpo humano, com relação ao principal componente da embarcação.  

Essa relação configura-se no valor positivo atribuído ao mestre, pois ele serve de 

modelo cognitivo, sendo totalmente responsável pela base imagética dos conceitos culturais, 

morais e sociais. Conforme Teixeira (2014), significa dizer que a negatividade ou positividade 

da fonte e todos os valores a ela associados são elementos importantes para a construção 

global da associação metafórica. 

Percebe-se que todo o vocabulário usado para falar sobre proeiro origina-se de mestre. 

Quer dizer, dois domínios pertencentes ao mesmo domínio cognitivo comum, pescador, em 

que o DF afeta mentalmente o DA.  

Como explicação diacrônica: 

 

[...] magister (mâitre- mestre, dono); magisterium (magistère-magistério) deriva de 

‘Maistrie’, do latim ‘magis’, que significa ‘mais’. Do domínio de origem, que é o da 

quantidade (aquele que possui mais), passou-se ao do poder (aquele que é mestre 

dos outros).  Domínio do poder, houve depois um deslocamento para o domínio do 

saber (aquele que pode instruir os outros). Finalmente, este deu lugar a uma 

especialização: ‘maîtrise’ (mestrado), que indica o grau académico de mestre 

(Magister Artium) (DELBECQUE, 2006, p. 286-287).  

 

 

                                                 
260

Para Sardinha (2013), pode-se considerar como um caso de metaphor clusters, i. e., quando se tem uma 

metáfora muito próxima da outra. 
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 Partindo do que apresenta Delbecque (2006), traçadamente pode-se apresentar o 

seguinte esquema em que se demonstra a passagem do vocábulo magister  de uma rede a 

outra:  

 

 

 

Esquema 12 - Categoria radial de mestre, segundo Delbecque (2006) 

 

 

É interessante notar a inversão na ordem dos sentidos atribuídos a mestre. Em latim, 

do domínio de origem QUANTIDADE passou para o de PODER, e depois para o do SABER. 

É o caso de se considerar uma mudança no interior de uma categoria radial
261

. O 

sentido ‘mais’ era central, tornou-se marginal e o sentido ‘instrução’, tornou-se central. A 

categoria radial corresponde aos diversos usos para o sentido metafórico e metonímico de 

mestre. Na pesca, especificamente, os conceitos proeiro e cabeça é que acabam por vir a 

qualificar o saber em geral, porque considerar mestre,  usando as expressões  cabeça, proeiro, 

está a se utilizar uma dimensão metafórica cujo modelo conceptual pertence à esfera do 

‘saber’, ‘transmitir conhecimento a alguém’. Quer dizer, de uma esfera mais abstrata à 

concreta, considerando que a noção de abstração é relativa.  

                                                 
261

Sabe-se que nas categorias radiais, o protótipo encontra-se na dimensão horizontal. Há pesquisadores que 

mostram que o protótipo é usado metonimicamente para representar toda a categoria. De acordo com os 

estudos de Barcelona Sánchez (2000), isso significa dizer que qualquer categorização por protótipos é, em si 

mesma, uma categoria por metonímia, i.e., organiza-se todo um domínio, projetando sobre ele os atributos do 

subdomínio central, em função de semelhança ou de pertencer ou não ao domínio comum.  

MESTRE 
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Por outro lado, há de se assinalar que cabeça já é considerada uma metáfora 

lexicalizada, que dizer, não há mais um significado atribuído. Há autores que consideram esse 

tipo de metáfora como “morta” ou “cristalizada”. Diferentemente da metáfora conceptual que 

é traduzida como compreensão de um domínio conceitual em termos de outro domínio 

conceitual, e que tem participação ativa na forma de pensar, agir, e experienciar a realidade.  

 

MOÇO  

 

PESCADOR É MOÇO  

 

Termo:  Moço 

 

Significado básico: ‘Jovem, novo em idade, mancebo’ XIII. De origem incerta (CUNHA, 

1986). 

 

Significado no contexto:  ‘Pessoa cuja função é ser profissional de pesca’. 

  

Quadro 13 - PESCADOR É MOÇO  

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 

1- Mas que trabaλa na pescaria é mosu, mosu ahenti chama de mosu a profissãw de pescadô [...] que ele 

pesque a rede, que ele vá de mosu, ele diz é pescadô porque den’ da pescaria cada um tem sua função, né 

[...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 
2- São os mosu da redi que trabaλa na pesca [...] (INF. 01, M.D, 68 anos). 

 
3- Mosu é mosu mermu. Mosu, mosu é a pessoa que ahenti acerta, né, pra pescá. Diz assim: rapaz, chama 

o mosu aí pra ele se ajeitá pra henti saí. Vai lá e chama [...] (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 
 

4-[...] pra  pescaria,  cada qual tem sua função.Tem mosu que ahenti leva ainda não sabe pescá, mas ahenti  

leva pra desafoná, não sabi fazé a corti(?= cortiça) a, esses é mosu razu, como diz.Tem o mosu razu e o 

mosu profissionau, que já sabi. (INF.04, O.S.,  72  anos). 

 

5-[...] Mas o mosu é aquele de cada equipe que trabaλa co’a redi. Tem uma equipe de seis, seti mosu, no 

caso uma redi di arrastu [...] Cada qual tem a sua equipe, no caso, ũa redi de arrastu. Ele pesca, tem ũa 

equipe de seis, seti mosu. [...] Cada equipe trabaλa com ũa redi [...] (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

6- A equipe essa merma, se foi seis, seti pessoa, aquilo ali é uma equipe de mosu naquela redi, digo, pesca 

direto naquela redi (INF.02, C.P.N., 66 anos). 

  

 

O alvo pescador pode ter muitas fontes. Como refere Teixeira (2014, p. 24) “ [...] A 

escolha da Fonte além de ser, em parte determinada pelo Alvo, sofre pré-encaminhamentos e 

condicionamentos causados pelas vivências metonímicas. O conceito de metaftonímia  
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pretende  precisamente  retratar esta dimensão”. Essa assertiva é viável, ajuda a compreender 

o significado extensional de moço, a partir da ideia  de um conjunto de pessoas com interesses  

comuns, mas também como metáforas provenientes da avaliação (valor) funcional e 

expressiva de  pescador. Assim, pescador é metáfora quando implica moço, e este passa a ser 

metonímia quando representa cada um dos homens da pesca que são referenciados por esta 

fonte, a exemplo de moço raso, moço profissional, moço abaixador, moço popeiro, moço 

contra-popeiro, moço pé de banco, entre outros. Observe-se a imagem: 

 

Foto 2 - Moços 

 

 

Moço corresponde à função atribuída ao trabalhador da pesca. Quando representado 

em conjunto, é provável que este termo da pesca possa ser representado pela metonímia 

TODO PELA PARTE, ou pela metáfora  MOÇO É CONJUNTO, na medida em que faz 

parte, por um lado, como metonímia, de uma  equipe de pesca de rede representada pelos 

moços abaixador, pé de banco, contra-popeiro, popeiro, calão de dentro, calão de fora, raso, 

largador e, por outro, por simbolizar um conjunto de pessoas que tem como labor diário a 

pescaria. A relação é de englobamento.   

Moço, frequentemente, corresponde à pergunta a respeito de quem é a pessoa que sai 

para pescar, lugar que ele ocupa no conjunto do labor pesqueiro. Pescador é o conceito 

central. É assim que é possível constituir para Moço o seguinte:  
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Esquema 13 - Rede radial de pescador é moço                                                                                  

 

Em moço, a relação é entre hiperônimo, que engloba os demais termos, e hipônimos, 

com presença de metáforas e metonímias. O conceito de moço envolve vários esquemas 

perceptivos, sendo que nem todos têm o mesmo peso na construção da percepção para moço, 

tendo este fato consequências na hierarquização dos mesmos.  

Do domínio de uma etapa da vida humana, no caso, a juventude, moço passa a 

pertencer ao domínio de profissão, com quem faz mapeamento: serviço de moço, de onde 

provém o sentido metafórico de ‘moço raso’, para este inclui  também as metáforas MENOS 

É BAIXO, ALTURA É ESTATUTO, e MUITO (experiência) É ALTURA. Nestas metáforas 

para moço raso, a relação é de interdependência entre experiência e estatuto. Quer dizer, o 

moço raso é aquele que representa ter pouca experiência e pouco estatuto de pescador. O DF 

altura implica experiência e estatuto. 

Traduzindo em termos de categorização, trata-se do processo cognitivo usado pelo ser 

humano para determinar quais as entidades que podem ser tratadas como equivalentes. Aqui 

se tem, ainda, para moço alguns níveis, como: o superordenado (o mais englobante), exemplo 
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pescador; o mais básico (de fácil apreensão), exemplo moço; e os subordinados (mais 

específicos), exemplo abaixador, popeiro, contra-popeiro...   

Seria este um caso típico do qual menciona Teixeira? Quer dizer:  

 

[...] o processo metafórico é um processo por atribuição de propriedades e não por 

implicação pura. Ou seja, o falante sabe que nem tudo o que está no metaforizante é 

atribuível ao metaforizado, mas apenas alguns elementos a selecionar. É este 

processo de seleção que garante a não univocidade e a (relativa) liberdade que o 

falante tem de escolher que elementos da Fonte são atribuíveis ao Alvo (TEIXEIRA, 

2014, p. 16). 

 

 

Mesmo porque, ainda em linha com este pesquisador, a escolha do domínio-fonte da 

metáfora induz determinado tipo de valorizações e orienta a interpretação da realidade 

metaforizada. Parece dever ser facilmente aceitável. Ao se escolher  um determinado domínio 

para Fonte, está a orientar-se a direcionalidade das inferências que uma metaforização permite 

fazer. Para este autor, a razão é a de explicar a construção do processo metafórico como um 

processo complexo na linguagem e não apenas como se tudo se reduzisse ao termo alvo e ao 

termo fonte. 

Assim, é possível referir pescador por moço, quer dizer, A é uma parte de B, e 

também, A como B, e A semelhante a B. Nesse sentido, A pertence ao domínio cognitivo de 

B (metonímia). É aquilo que afirma Teixeira (2001), “[...] o sentido da metáfora é um sentido 

que está ‘escondido’ [...] No fundo o que a metáfora faz é mostrar que {X} poderia pertencer 

à categorização {Y}”(TEIXEIRA, 2001, p. 100; 102). 

Moço acaba por representar o cargo pela pessoa. O uso original (sentido básico) de 

moço é um predicativo, mas no significado do contexto da pesca é utilizado tanto como 

metáfora, quanto como metonímia, por vezes, representando a função desempenhada pelo 

pescador. Para elaborar a natureza metonímica, o pescador recorre à correspondência entre o 

conhecimento do DA, PESCADOR, que é ‘trabalhador’, e o conhecimento do DF,  MOÇO, 

que é  ‘pessoa jovem ou na fase adulta’.  Assim é que “[...] mosu a profissãw de pescadô”; 

“[...] ele vá de mosu, ele diz é pescadô” reestrutura o sistema da categoria pescador. O 

trabalhador  pensa/fala de moço como pensa/fala de uma profissão. É um modelo que retrata a 

realidade cuja base é uma estrutura PROFISSÃO POR PESSOA. 



278 

 

Assim, é possível representar três Modelos Cognitivos Idealizados
262

 (MCI) para 

moço: 

 

Esquema 14 - Moço 

 

 

Moço pressupõe a dependência do sujeito diante do pedido, da obrigação, da 

permissão, da autorização, do acerto (no sentido prototípico de ‘convidar as pessoas ou 

combinar entre os pescadores’ e  mais periférico, de ‘contratar’), ou da proibição para o ato e 

a ação de pescar, definida por um costume cultural, uma regra moral e socialmente aceita por 

aquele grupo.  

Os processos conceptuais, a exemplo de metonímia e metáfora, que ligam entre si os 

diferentes sentidos na configuração de moço têm seu significado mais acentuado de valor, 

com a ideia de ‘habilitar-se a’, ‘sentir-se capacitado para’.  

O primeiro processo, o da metonímia, permite fazer referência aos diferentes atributos 

utilizados para especificar moço, quer seja, tomando o todo para designar uma parte, ‘ser 

capaz de’, quer tomando apenas uma parte para designar o todo. A extensão metonímica é 

representada pelo sentido de ‘pessoa’, ‘homem adulto’, uma parte, uma característica de 

pessoa, representando o todo.  

Em se tratando do segundo processo, o da metáfora, contribui para que seja alargado o 

sentido de pescador, reúne elementos que não têm necessariamente alguma coisa em comum, 

                                                 
262

Em referência aos elementos ou pontos de vista de uma cultura.  Os cognitivistas afirmam que são estruturas 

de natureza conceptual profundamente enraizadas na experiência humana. 
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PESCADOR e MOÇO. Transpõe um elemento do domínio humano para o da profissão, o do 

universo do trabalho. Essas referências expressam realidades mais complexas, e mais 

abstratas. É a base a partir da qual mais facilmente se processa a transferência metafórica do 

domínio concreto (pescador, no sentido de autorização, consentimento, permissão) para o 

abstrato (moço, consentimento permitido).  

Há na estrutura conceptual de PESCADOR É MOÇO conceitos com estruturas 

compreendidas a partir deles mesmos e conceitos usados metaforicamente para estruturar 

outros conceitos. Torna-se evidente que o esquema do universo profissão (Pescador) é 

inerente ao sentido principal de moço. De acordo com Teixeira, “[...] Ora o que a perceção da 

metáfora como fenómeno concetual evidencia é que, na maior parte dos casos, a originalidade 

pode estar sobretudo na forma da expressão e não na metáfora concetual em si” (TEIXEIRA, 

2014, p. 403). Isto é, “muitas vezes, as análises centram-se num campo específico ou então 

elencam uma variedade substancial de campos, sem terem em conta as inter-relações 

existentes” (TEIXEIRA, 2014, p. 393).  

Desta feita, a construção conceptual base desse significado se alicerça nas 

experiências vivenciais, depende delas e essa dependência manifesta-se nas percepções 

codificadas pelo processo do significado linguístico que, no âmbito da Semântica Cognitiva, é 

entendido como estratégia de conceptualização. 

Convém assinalar ainda a presença da metáfora PESCARIA É CONTAINER. O 

esquema imagético do container  é mais um exemplo que serve para demonstrar que 

metáforas cognitivas da vida cotidiana servem para expressar experiências das realidades 

abstratas mediante palavras próprias de realidades concretas, o que constitue um dos 

principais motores de criação da língua. Ou  seja, o conceito é orientado em um espaço 

imaginário, comum, vertical, ou bem  é materializado, é convertido em entidade e, a favor  

desta  materialização, é usado como se de um objeto se tratara. Quer dizer, o conceito é 

articulado em torno de metáforas. 

É possível encontrar para o conceito moço a seguinte distribuição: calão de fora e 

calão de dentro (de terra); abaixador; popeiro; contra-popeiro; moço raso; moço 

profissional; pé de banco; camaroeiro; largador. 
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CALÃO DE FORA E CALÃO DE TERRA/DENTRO   

 

Termos: Calão, Calão de dentro/terra; Calão de fora 

 

Não foram encontrados registros nos dicionários para “Calão de dentro/terra e calão 

de fora”,como são empregados pelos pescadores de Baiacu, porque tais expressões são de 

significado metonímico e metafórico, não fazem parte dos verbetes dos dicionários. Elas são 

contextuais e não devem constar dos dicionários. Neles, encontram-se registros apenas para o 

termo calão com o sentido de base ‘instrumento’. 

 

Significado básico: Calão: ‘[...] Cabo de extremidade da rede de arrastar (AULETE, 1987).  

 

Significado no contexto: metonímico-metafórico:  

 

Calão, ‘um pau ou corda como parte de um tipo de rede, a rede de camarão, também chamada 

de camaroeiro’’.  

Calão de fora ‘Pescador que tem o nível da água do mar no peito, revelando a profundidade 

do mar’. 

Calão de dentro/terra ‘Pescador que, na pescaria, encontra-se muito próximo à superfície da 

maré’. 

 

 
Quadro 14 - CALÃO DE FORA E CALÃO DE DENTRO/TERRA (INSTRUMENTO POR PESSOA) 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 

1- [...] e aprendemu  que calãw di fora é os mosu que fica co’ a água nos  peitu. É dois, um na frente, 

puxa; otro, segura o calãw. Calãw di terra, o mosu que a água fica no jueλu ou abaxo do jueλu (INF. 

02, C.P.N., 66 anos). 

 

2. Os que vão por terra é calãw di terra, é redi di camarãw; os que vão por lá, vão mais pelo fundo, 

chama calãw di fora porque tá lá na parte de fora, e o que tá mais cá em terra é calãw di terra. Os de 

lá vai, vai com água na cintura, nas caxa dos peitus, e os daqui vai pelo razo, é calãw di terra. O 

calãw di terra não se moλa (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

3. O calãw di fora e calãw di dentu é mosu, [...] mas o calãw di fora todos dois tem que ir pescá fora, 

dois puxa fora e um em terra. Eles são mosu, todos dois. [...] dois mosu arrastano fora e um in terra, 

qué dizé, quando se fala fora é a pessoa co’ a àgua aqui ((mostra parte do corpo abaixo da cintura)), 

co’ a àgua aqui assim. E um em terra, em terra, qué dizé, que a àgua tá por aqui, mais ou menu no 

jueλu pra arrastá a redi, é o que ahenti chama de calãw di fora e calãw di terra (INF. 05, J.A., 49 

anos). 

 

4. [...] O calãw di fora tem de sé duas pessoa, e o di terra, uma. Intão, uma fica numa corda, na frente 
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puxano, e, e o otro vai sigurano no pau de calãw. [...] O calãw di terra vai co’ a água aqui ((aponta 

para o joelho)). Ele vai co’ a água nu, no jueλu ou pra baxu do jueλu, o calãw di terra. E o di fora vai 

com a água nos peitu, da caxa dos peitu pru umbigu a água. [...]. Um discansa uns aos otro, [...] 

Todos dois é ali, até cabá a pescaria porque é dois [...]. Essa pescaria é camaroeru (INF.08, A.G.N., 25 

anos). 

 

5- Na pescaria, eu sou chamado de calãw di fora, e calãw di fora faz saí com a redi pro fundo [...]. O 

calãw di terra, a água é aqui, na canela.Um só di terra , o que vão por terra, na berada da maré. É 

calãw de terra porque, porque é redi di camarão, os que vão mais por lá (INF. 09, A.F.P.C. , 41 anos). 
   

 

Calão é encontrado nos dicionários como ‘instrumento’. Como pescador, o registro é 

só no corpus, e é de natureza tanto metafórica como metonímica. 

Na linguagem de especialidade da pesca em Baiacu, objetos que delimitam a 

colocação de um artefato de pesca são transferidos para homens pescadores, com perspectiva 

de “dentro” e “fora” de caráter não geométrico, mas dêitico, condicionado pela função 

pesqueira.  

Calão de fora e calão de dentro/terra servem, por exemplo, para nomear  os “moços” 

da pesca mediante a sua posição e medida do nível da água do mar com referência dêitica para 

a terra. O pescador atribui a essa metáfora outro sentido que só é percebido quando emerge da 

experiência espacial do individuo, resultante de sua interação com o ambiente físico. É um 

movimento de afastamento e proximidade
263

, a depender da predominância de aspectos 

cognitivos subjacentes à realidade daquele grupo e que se pode observar na linguagem em 

uso, de modo que existe uma correspondência entre o domínio conceptual de quantidade e o 

domínio conceptual de verticalidade.  

Por exemplo, calão de fora é “para cima”, a parte mais profunda do mar que toma 

todo o seu nível, a partir da demarcação peitoral do pescador, mar; e calão de dentro ou calão 

de terra é “para baixo”, menos profundidade de mar que toma a parte do corpo até o joelho do 

pescador.  

Percebe-se que a metáfora orientacional envolve uma direção vetorial (oposição), nas 

seguintes direções: dentro, fora, cima, baixo, entre outras. Permite compreender que o nível 

do mar se refere à demarcação da função do pescador, se ele desempenha as atividades mais 

próximas às profundezas do mar, ou não.  

Em calão de dentro/terra; calão de fora
264

, os termos dentro /terra, fora 

correspondem ao mar, respectivamente. Calão de dentro / calão de terra referem-se ao 

pescador que ainda está no mar, apenas a água não cobre grande parte do seu corpo, e calão 

                                                 
263

Batoréo (1998) ressalta que afastamento refere-se a marcas limítrofes, e proximidade pode dar lugar a 

localizações específicas, tais como companhia, posição intermediária ou substituição (BATORÉO, 1998). 
264

 São também hipônimos de MOÇO. 
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de fora se refere ao pescador que está no fundo do mar, esclarecendo que essas expressões 

têm também a marca metonímica, pois nelas o pescador está pelo objeto ("calão"), quando há 

metáfora e metonímia ao mesmo tempo.  

"Dentro/terra" e "fora" são usados como MCIs - pois não correspondem ao seu 

sentido prototípico, mas se referem à superficialidade e profundidade do mar em relação ao 

corpo do pescador mais ou menos encoberto pela água, mas ambos se referem aos pescadores 

que estão dentro do mar.  

Podem ser relativos ao olhar ou visão do grupo de pesca com rede realizada "mar a 

dentro" – daí, o que está próximo ao grupo é calão de fora, o que se afasta mais é denominado 

calão de dentro/terra. A localização espacial é idealizada em função da perspectiva dos 

participantes do evento ("cenário") da pesca. Veja-se o contraste, pois quando alguém se 

refere ao fundo do mar, diz "mar a dentro"! Calão de dentro/terra corresponde ao pescador 

que está mais próximo da terra, embora ainda no mar
265

. 

O termo específico calão é representado entre os pescadores da comunidade de Baiacu 

por alguns conceitos. Pode ser uma rede ou uma arte de pesca de arrasto; um tipo de vara 

utilizada pelos pescadores para fincar a rede no mar e para ser por eles transportada durante a 

pesca de arrasto; e, por fim, o conceito utilizado para corresponder às expressões Calão de 

dentro/terra e Calão de fora, cujo sentido equivale à função e posição dos moços pescadores 

mediante a altura ou superficialidade do mar, revelando a profundeza do mar, se Calão de 

fora; ou a superfície do mar, se Calão de dentro/terra. Aqui se encontram  as metonímias  

PESSOA PELO INSTRUMENTO; USUÁRIO PELO OBJETO; OBJETO PELO 

PESCADOR; PESSOA POR SUA REPRESENTAÇÃO ESPACIAL.  

Cabe citar Kövecses (2002, p. 148), para quem “a função principal da metonímia é 

prover acesso mental, cognitivo a entidade alvo que não está facilmente acessível”.  

Do ponto de vista de Soares da Silva (2014
266

), em calão de fora calão de dentro/terra 

há presença, principalmente, de metonímias, além da existência de duas categorias, e de 

containers. Na perspectiva deste autor, calão de fora está já fora do container principal, que é 

terra. O ponto de referência é dêitico, em que cá e lá (v. exemplo 2), respectivamente, longe, 

fora para lá, e perto, dentro para cá formam estes dêiticos. Assim, o ponto de referência seria 

terra, o dêitico principal. Para este pesquisador, há, aqui, uma provável metáfora cultural, 

qual seja LONGE É FORA (fora do espaço dêitico).  

                                                 
265

 Essa observação surgiu durante orientação com a Professora Doutora Teresa Leal Gonçalves Pereira. 
266

Durante encontros presenciais na Universidade Católica de Filosofia de Braga, Portugal, com o Prof. Dr. 

Augusto Soares da Silva, nos meses de março, abril e maio de 2014, respectivamente dias 08 de março;  29 de 

abril e 06 de maio. 
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Por sugestão desse autor, examinou-se, brevemente
267

, o que calão significou no 

passado. Em dicionários, versões online, de Bluteau (1728) e Moraes Silva (1813), há o 

registro desse termo como sendo um tipo de ‘vaso de barro da Índia’ (BLUTEAU, 1728), e  

‘um barco de pescar de várias sortes usados no Tejo’ (MORAES SILVA, 1813).  

 Não se tem certeza sobre a questão elaborada por Soares da Silva, a de querer 

descobrir se o desenvolvimento semântico de calão ocorreu em Portugal ou no Brasil, e se os 

diferentes sentidos atribuídos à calão são provenientes de algo físico ou de metáforas de 

movimento e que estas tenham sido resultantes da metonímia presente em calão de fora e 

calão de dentro, i.e., como entidade de instrumento para referência dêitica, motivada pela 

propriedade espacial e percepção sensorial. 

 Ainda de acordo com esse autor, o que é mais típico aqui é a metonímia. Os 

elementos de espaço fora e dentro não são apenas metáforas, mas dêiticas, pode ser que 

venham a desenvolver a metonímia INSTRUMENTO POR FUNÇÃO, e depois abrem-se 

para as metáforas, a exemplo da metáfora INSTRUMENTO POR PESSOA. Dentro da 

própria metonímia existe uma relação dêitica que não deixa também de ser metáfora, segundo 

uma referência complexa de relação dêitica, espacial. A prototipicidade é bem definida: maré, 

terra, calão de fora, calão de dentro. O fora como profundidade, mar; o dentro/terra, 

superficialidade, dêixis terra. 

Ao procurar mais explicações em algumas teses e demais outros dicionários acerca de 

Calão, encontram-se o seguinte: “[...] Cada um dos dois paus que se prendem na extremidade 

das mangas das redes de arrasto.” (PIETZSCHKE; WIMMER, 1958, p. 885). 

No dicionário Novo Michaelis (PIETZSCHKE; WIMMER, 1958), entre outras 

classificações, há a informação de que Calão se trata de brasileirismo.   

 Encontram-se, na quinta edição do Dicionário de Aulete (1987): “[...] Calão 6 s.m. 

(Bras.) [...]/ / Cabo de extremidade da rede de arrastar (AULETE, 1987, p. 307).  Na versão 

on-line desse Dicionário (2013), há, entre outras, a seguinte acepção: “[...] Calão
2
 (ca.lão) 

[...] 4. Bras. Cabo na extremidade de rede de arrastar [F.: cala
4
 + -ão

3
]” . Tanto na quinta 

edição, como na versão on-line, há várias entradas, com destaque especial para aquelas que 

mais se aproximam da realidade brasileira. Como é possível verificar, nos dicionários 

citados, Calão encontra-se registrado como ‘rede de pescar’ ou ‘tipo de instrumento de 

madeira que serve para prender a rede de arrasto’.  
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 Porque daria uma nova pesquisa extensa sobre a diacronia de “calão”. 
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Em uma pesquisa reservada à etnografia de dois povoados pesqueiros no Brasil e em 

Portugal, o pesquisador Dias Neto (2012) apresenta Calão como um dos componentes 

indispensáveis à realização da pesca com rede: 

   

O calão [...] é uma vara de bambu grosso que serve para limitar o final das peças de 

rede [...] o calão funciona como uma estaca, fixando-a verticalmente no fundo. Se, 

no entanto, a opção for uma técnica onde a rede tenha de ser manejada de dentro 

d’água, é a partir do calão que o pescador executa os seus movimentos (DIAS 

NETO, 2012, p. 42). 

 

 

O sentido atribuído a Calão fica restrito ao sistema de pesca a ser utilizado. Mas, 

somente se esse sistema exigir que a rede permaneça parada, “rede-de-espera”. Calão é, 

portanto, apenas um tipo de vara, estaca que auxilia o pescador nos movimentos a serem 

executados no momento da pesca. É interessante essa descrição para Calão porque se 

aproxima daquilo que os pescadores de Baiacu fazem com a vara de calão, quer dizer, ela é 

fixada nas profundezas da maré para que sirva de sustentação à rede. Na perspectiva de 

Walter (2010), Calão é parte de um dos apetrechos da pesca: 

 

[...] calão consiste no uso de uma rede de malha pequena, manejada por um conjunto 

de pessoas, operada a partir da praia, onde uma de suas extremidades fica presa, 

enquanto a outra está ligada à canoa, até que seja feito o cerco e posterior arrasto 

manual até a costa (WALTER, 2010, p.181). 

 

Em um artigo dedicado à temática da pesca e uso comunitário do espaço costeiro na 

Ilha do Cardoso, litoral sul de São Paulo, Viviane Ferreira da Silva  define  Calão como “[...] 

vara curta amarrada nas extremidades da rede de pesca e usadas para movimentá-la” (SILVA, 

v., 1999, p. 3). Ao que parece, para a autora, este tipo de vara serve para a pesca da tainha 

(Mugilidae). Mais adiante, para explicar a organização da pesca naquele litoral, através de 

trechos da fala de um dos pescadores, cita as expressões Calão de fora e Calão de terra, que 

exprimem  “Um pescador vai por fora, é o ‘calão de fora’, o outro vai por terra, é o ‘calão de 

terra’” (SILVA, V., 1999, p. 5). Essas expressões são empregadas como organização da 

pesca, quer dizer, cada pescador dentro da equipe de pesca possui uma função.  

Outro registro sobre Calão é apresentado por Corrêa (2000, p. 118-119): “O cabo 

utilizado para a colocação da âncora e da bandeira é denominado calão. Uma rede necessita 

de dois calões, respectivamente, colocados em cada uma das extremidades da rede”.  

Em Calão de fora e Calão de dentro/terra, da altura da água até a superficialidade, 

que é o valor contextual desse exemplo na pesca artesanal da comunidade de Baiacu, 

demonstra-se a demarcação da Maré. Trata-se da metáfora conceptual MARÉ É 
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CONTAINER, mediante a ideia de longe (realidade aquática), por meio das expressões “água 

no peito”, “lá”, “fundo”, “água na cintura”, “água nas caixas dos peitos para o umbigo”, a 

partir de calão de fora;  e a ideia para perto (realidade terrena), estruturada a partir de  calão 

de dentro/terra, “moço que a água fica no joelho ou abaixo do joelho”, “raso”, “aqui”,  “não 

se molha”, “água na canela”, “na beirada da Maré”.  

Calão de dentro e Calão de fora, do mesmo modo, são exemplos de metonímia: são 

os moços (pescadores) pelos objetos (os paus que em um tipo de pesca ficam um perto da 

costa, às vezes, na própria canoa que vem para a terra, e o outro pau que é fincado em alto 

mar). Trata-se, também de uma metáfora, por isso é que se torna difícil de identificar de 

imediato, pois,  Calão de dentro e Calão de fora   apresentam a intersecção dos dois conceitos 

“homem pescador” e “o pau ou corda para indicar a rede do fundo e a outra parte da rede da 

costa”.  

Seja para servir de funções atribuídas àqueles pescadores que desempenham atividade 

da pesca, ligação que se explica em termos de metáfora; seja para significar um processo 

metonímico em que o objeto (tipo de pau), calão é representado por uma pessoa, usa-se de 

uma entidade para representar, referir-se a outra com a qual se encontra relacionada. Focaliza 

certos aspectos da entidade a que se refere, o usuário pelo objeto; o usuário pelo lugar
268

, o 

usuário pela profissão. Quer dizer, procura-se relacionar o instrumento de madeira, o objeto, 

utilizado pelos pescadores em um tipo de pesca, mediante a função que o homem do mar 

desempenha naquela atividade. Calão de fora, calão de dentro/terra conferem uma realidade 

humana e uma realidade de objeto físico. Essa relação é organizada pelos pescadores em três 

aspectos: relações espaciais no objeto; relações espaciais entre os objetos; relações espaciais 

nos deslocamentos. Tais relações dizem respeito à representação e à percepção. Esta, por se 

definir como o conhecimento dos objetos, a partir do contato direto com eles; aquela implica a 

evocação dos objetos em sua ausência e cuja construção é progressiva e não se alcançaria 

precocemente. São relações projetivas, no sentido da construção do espaço na geometria 

matemática, isto é, o pescador ocupa-se das propriedades espaciais que se conservam ao 

projetar um objeto, ou ao observá-lo desde diferentes posições.   

                                                 
268

Estudos nas áreas de ciências exatas, matemática, especificamente, e de ciências cognitivas afirmam que para 

determinar a situação e a posição de um sujeito/objeto no espaço é necessário definir o que se entende por 

lugar. Uma das possíveis definições equivale às relações de um objeto – tomado como sistema de referência – a 

respeito de outros objetos serve de base para chegar ao conceito de lugar. Desse modo, a construção dos 

conceitos que organizam a orientação no espaço implica o estudo das posições relativas de um sujeito 

observador, ou um objeto (centros de sistemas de referência), em relação consigo mesmo ou com outros objetos 

em repouso ou em movimento.  
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Para Teixeira
269

 (2013/2014), neste caso, o esquema imagético é o de metáfora do 

container entre MAR e TERRA. MAR é mais genérico, suporta outras relações. Entretanto, 

ainda de acordo com esse pesquisador, as metáforas calão de dentro/terra e calão de fora são, 

aparentemente, contraditórias, decorrem da primeira oposição TERRA e MAR, mas também 

têm a ver com a relação entre terra/mar. Quer dizer, dentro/ fora há de se referir como uma 

estrutura de evento, onde há várias metáforas. A base da compreensão da Maré em termos de 

realidade aquática e terrena gera, possivelmente, outras metáforas relacionadas à metáfora 

MARÉ É LOCALIZAÇÃO, representada por orientações, a exemplo de AQUI e LÁ (v. 

exemplos 3 e 5 do Quadro 14). Seus domínios-fonte são ENTIDADE, INTENSIDADE, 

LIMITE, FORÇA, e todos podem superordenar conceitos abstratos.  

As expressões calão de dentro/terra e calão de fora procuram relacionar Maré às 

ideias de demarcação dessa entidade, enquanto fronteira (o próprio mar como espaço 

DENTRO-FORA); identificação do ser/pescador (moço calão de dentro/ e moço calão de 

fora); indicar o tipo de objeto, calão, utilizado pelos pescadores. Essa representação que 

demarca a quantidade e elevação do mar, por via de tais expressões, tem como base a 

dimensão vetorial (para cima, para baixo), revelando o profundo da Maré, se calão de fora; 

ou sua superfície, se calão de dentro/terra. Observar a imagem:  

 

Foto 3: CALÃO DE FORA 

 

 

 

 

É possível, ainda, a partir de estudos como o de Kӧvecses (2010), traduzir os 

conceitos calão de dentro/terra e calão de fora como uma orientação espacial de objetos 

relativos ao próprio corpo, em que o significado opera também com orientações tais como 

‘direito’, ‘esquerdo’, ‘em frente de’, ‘atrás de’. São conceitos significando o uso do corpo 

                                                 
269

Durante encontros de orientação e aulas no período do Programa Doutoramento Sandwich no Exterior, bolsa 

concedida pela CAPES, Processo nº 12491128, na Universidade do Minho-Braga-Portugal, 2013 (setembro) e 

2014. 
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humano em ordem, para localizar objetos/coisas no espaço. É o “ego-centered”, ou relativista, 

sistema de orientação espacial (KӦVECSES, 2010, p. 742). Esses conceitos são adotados a 

fim de ajudar o pescador a construir a orientação, o que é normalmente feito a partir de seu 

próprio corpo. Isso significa ter como base o reconhecimento do esquema corporal, para 

determinar, posteriormente, a localização dos objetos no espaço a respeito de si mesmo.  

O esquema corporal se organiza a partir de dois eixos que atuam como centro de um 

sistema de coordenadas: acima-abaixo, adiante-atrás. Por outro lado, o dito esquema 

constitui a primeira aproximação ao espaço das dimensões dentro-fora. Os eixos vertical – 

acima/abaixo – e o horizontal, o ântero-posterior – adiante/atrás são caracterizados pelas 

expressões calão de dentro/terra; calão de fora, e requerem a compreensão de um plano de 

simetria no próprio corpo do pescador e se apresentam em um mesmo campo visual. Observa-

se que, ao adquirir a orientação do próprio corpo, aparece entre os pescadores e os objetos a 

relação consigo mesmo para denominar as localizações estabelecidas no labor da pesca. O 

mapeamento se faz com  verticalidade: calão de fora é cima, profundidade, mar; calão de 

terra/dentro é baixo, superficialidade. É possível representar o seguinte esquema: 

 

Esquema 15 - Calão de fora; Calão de dentro/terra 

 

 

O espaço DENTRO-FORA é personalizado e passa a ser usado como objeto da ação. 

Essa categoria de ação e estado
270

 se presta tanto a ordenar, como a indicar as experiências. 

                                                 
270

Sobre o estado é válida a interpretação de Pinker (2008), para quem o estado é concebido como uma 

localização em um espaço de estados possíveis, equivale às construções locativas. Pinker (2008) salienta o 
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Por um lado, pode-se considerar que o uso de dentro e fora, no contexto da linguagem de 

especialidade da pesca, na comunidade de Baiacu é claramente literal. Nesse caso, o modelo 

cognitivo que define dentro e fora é o esquema do container. Por outro lado, o exemplo de 

dentro e fora também é considerado metafórico, pois, para ilustrar o esquema imagético 

CONTAINER, o pescador recorre às corriqueiras expressões “calão de fora; calão de 

dentro/terra”.  

Nesse sentido, deve-se registrar o que coloca em nota Barcelona Sánchez (2009, p. 13) 

“[...] A noção de recipiente impõe alguns limites precisos a essa co-ativação mental em que 

consiste uma categoria”. Dessa forma, domínio como o de container implica o subdomínio de 

acessibilidade mental. Trata-se do domínio-fonte ideal para a conceptualização (metafórica) 

do domínio-alvo das categorias. 

  Recorrendo-se às explicações de Moura (2013a): 

 

[...] O esquema imagético de container impõe uma lógica básica, com as seguintes 

regras: i. Todo objeto está dentro ou fora de um container, o que equivale à regra do 

terceiro excluído: P ou não P; ii. Se um container A está dentro de um container B e 

o objeto X está dentro de A, então X está em B.[...] o esquema imagético de container 

define também que os limites impedem que entidades externas entrem em contato 

com o que está dentro da região limitada pelo container. Além disso, se uma 

entidade externa entra em container, ela é afetada pelo que está dentro do container 

(MOURA, 2013a, p. 71). 

 

Moura (2013a) retoma os estudos de Lakoff (1987a); Jonhson (1987); e Peña (2001), 

para comprovar que o esquema imagético de container especifica que os limites são 

tridimensionais, e essa tridimensionalidade deriva da corporeidade de tal esquema. Assim, 

conforme este pesquisador, limites impedem que entidades externas entrem em contato com o 

que está dentro da região delimitada pelo container: “A oposição entre dentro/fora, em 

relação a um container, pode ser, de fato, uma questão de gradação. Parte do objeto pode estar 

mais para dentro, ou mais para fora” (MOURA, 2013a, p.72). E ainda este autor recorre aos 

estudos de Langacker (2002), que realizou pesquisa acerca da língua asteca cora, a qual 

apresenta uma gama rica de usos para os conceitos espaciais de dentro/fora, representados, 

respectivamente, pelos morfemas u e a, para o caráter tridimensional do container: 

 

[...] Num dos usos desses conceitos, cria-se uma oposição entre “inserção profunda 

no interior” e “inserção superficial no interior”, a primeira marcada pelo morfema u, 

e a segunda pelo morfema a. Ou seja, u passa a significa algo como “inteiramente 

dentro”, por oposição ao morfema a, que passa a significar “parcialmente 

dentro’[...]’ como u e a funcionam, de um modo bastante consistente, como um par 

                                                                                                                                                         
estudo de Ray Jackendoff que explorou a maneira como muitas das palavras e construções usadas para 

movimento, localização ou obstrução do movimento no espaço físico também são usadas para um tipo 

metafórico de movimento, localização ou obstrução do movimento no espaço-estado.  
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contrastivo, o esperado é que a oposição dentro/fora possa ser, em alguns casos, 

mais relativa que absoluta’. Assim, na língua cora, a ação de colocar o chapéu na 

cabeça de alguém é indicada com o morfema u, pois a cabeça entra completamente 

no chapéu, ao passo que a ação de escavar um tronco, para fazer uma canoa, é 

marcada com o morfema a, indicando que o ato de escavar atingiu parte do tronco, e 

não o tronco inteiro (MOURA, 2013a, p. 72-73). 

 

Sendo assim, na opinião de Moura (2013a), a interpretação de metáforas depende de 

muitos fatores distintos e interdependentes, a exemplo de frames, esquemas imagéticos e os 

conceitos que são utilizados no enunciado metafórico. Quer dizer, a interpretação de uma 

metáfora recorre tanto à natureza mais geral (frame), quanto à mais específica (o conceito), e 

utiliza qualquer informação disponível nas estruturas conceituais e linguísticas, que estejam 

associadas ao enunciado metafórico.  

Nesse caso, é possível compreender dentro e fora como um limite espacial com 

semelhantes correlações estruturais entre os diferentes domínios que mapeiam essas variações 

de sentido e estruturam conceitos mais complexos. A medição de um espaço físico pode ser 

diretamente experimentada, enquanto que medir calão é algo mais difícil de ser acessível aos 

sentidos.   

Em  PESCADOR É CALÃO DE FORA  e  CALÃO DE TERRA/DENTRO existe 

uma estrutura radial de sentidos que se sobrepõe e implica corporeidade do pescador, por 

meio de um conjunto de medidas que demarcam MAR e TERRA; e profundidade e 

superficialidade. Conforme Gibbs (2006), o corpo humano permeia o modelo mais 

significativo para falar de orientação espacial.  

CALÃO DE FORA  e  CALÃO DE TERRA/DENTRO representam os conceitos de 

orientações espaciais, tais como: fora, fundo, dentro, frente, atrás, raso, central, profundo, 

superficial, de modo a existir  também uma correspondência entre o domínio conceptual de 

quantidade e o domínio conceptual de verticalidade. Como assinala Teixeira (2013), depende 

do ponto de vista: para baixo, a água no corpo; para cima, relativamente à linha do mar. O 

frente funciona não como um dêitico temporal, mas sim como um dêitico espacial (v. 

exemplo 1 do Quadro 14): 

 

(1)  [...] e aprendemu  que calãw di fora é os mosu que fica co’ a água nos  peitu. É dois, um 

na frente, puxa; otro, segura o calãw. Calãw di terra, o mosu que a água fica no jueλu ou 

abaxo do jueλu (INF. 02, C.P.N., 66 anos). 

  

Na mesma linha com Teixeira, Soares da Silva (2014) também salienta que o frente 

pode ser igual à metáfora MAIS É PARA CIMA, e não apenas metáforas mais dêiticas. Essa 

metáfora orientacional envolve uma direção vetorial (oposição), nas seguintes direções: 
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dentro, fora, acima, abaixo, raso, profundo, entre outras. Perceber que o nível do mar, não 

propriamente sobe ou desce, mas é a demarcação do pescador e equivale à quantidade de 

substância do nível da Maré que sobe e implica MAIS É PARA CIMA, enquanto MENOS É 

PARA BAIXO, implica menos profundidade. A experiência corpórea se expressa em ideia de 

movimento, ao longo de um caminho, com uma ligação clara entre CALÃO DE FORA; 

CALÃO DE DENTRO/TERRA. 

 Retomando os estudos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), é possível perceber-se que 

essas metáforas estruturam conceitos linearmente, orientando por referência os entendimentos 

culturais que passam a ser metafóricos, o  que é muito natural, pois a maioria dos conceitos 

fundamentais são organizados pela noção da espacialidade. A base é física e social, pois há 

coisas externas aos pescadores como entidades, recipientes e limites com lado de dentro e de 

fora. Entretanto, parece que, em PESCADOR  É..., os pescadores são governados por uma 

lógica que não depende da vontade dos homens. Possuem, neste sentido, movimentos e 

temporalidades próprias. Estar na Maré significa não estar em terra. Dito de outro modo, 

significa estar em um ambiente que, mesmo conhecido por um experiente pescador, reúne em 

si características muito mais dinâmicas e incontroláveis do que aquelas atribuídas à solidez da 

terra firme.   

A correlação aqui estabelecida é a de que, quanto mais o pescador sobe no espaço do 

mar, aumenta o estágio metafórico de calão de fora. Talvez a ideia aqui presente seja a da 

correlação entre FRONTEIRA e ELEVAÇÃO da Maré. Ou seja, a motivação para essa 

metáfora pode estar alicerçada por esses dois conceitos, e se fundamenta nas experiências, tais 

como frente, ficar em pé, acima de, abaixo de. Nesse sentido, não há como precisar qual 

desses processos cognitivos (metáfora e metonímia) é a base dessa metáfora. A linha que une 

um ao outro é tênue.     

Ainda é possível assinalar, com base no exemplo 4, do Quadro 14 ( [...] O calãw di 

fora tem  de sé duas  pessoa,  e  o di  terra, uma. Intão, uma fica numa corda, na frente  

puxano, e, e o otro vai sigurano no pau de calãw [...] (INF.08, A.G.N., 25  anos)) , o conceito  

“frente” que,  de acordo com os estudos de Batoréo (1998), pode ser considerado como 

 

[...] “before it”: Front-back orientation. This schema is applied, in the first instance, 

to the human body. The front of a human body is that side on which major sensory 

organs, especially the eyes, are located. The front also faces in the direction in which 

a human being normally moves”
 271

 (BATORÉO, 1998,  p.  42).   
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 “[...] ‘antes de’: orientação frente-atrás. Este esquema é empregado, em primeira instância, pelo corpo 

humano. A frente de um corpo humano é o lado no qual os principais órgãos sensoriais, especialmente onde os 
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O pescador toma-se a si próprio como ponto de referência para situar o limite da 

Maré, corroborando com o que assegura Batoréo (1998), “[...] this definition of what is 

conceived as ‘front’ requires detailed studies of cognitive-linguistic-cultural character
272

” 

(BATORÉO, 1998, p. 45).   

Ao citar Hazen, Batoréo afirma que esse problema corresponde ao fato de cada cultura 

humana usar diferentes estratégias para orientação espacial “[...] different cultural techniques 

for orientation are interpreted as adaptations to different ecological demands
273

” (HAZEN 

apud BATORÉO, 1998, p. 45). O conceito de espaço é metaforicamente baseado na ação de 

experiência física direta, instanciando uma orientação de frente, como dinamicidade e 

movimento.  

Tal qual ressaltam Lakoff e Johnson (2002 [1980], p.128) “[...] é uma questão de toda 

experiência acontecer dentro de uma vasta bagagem de pressuposições culturais”. É motivada 

pela correlação entre interior e exterioridade, em torno da qual a pesca funciona, e ilumina o 

sentido dos conceitos CALÃO DE FORA/CALÃO DE DENTRO/TERRA como 

determinantes do valor metafórico.  

Do ponto de vista de Delbecque (2006), normalmente, as entidades maiores servem de 

ponto de referência para as menores, por exemplo, acontece, frequentemente, serem os 

objetos, independentemente do seu tamanho, localizados em relação à pessoa que age como se 

fosse ela o ponto de referência fixo, de centro dêitico, para situar as coisas em relação umas às 

outras. Entretanto, o mesmo não acontece em relação a alguns objetos artificiais ou artefatos. 

Eles apresentam uma orientação intrínseca: têm uma parte dianteira (frente) e uma parte 

traseira (trás) que lhes são inerentes. Tal orientação constitui igualmente uma espécie de 

projeção do corpo humano (DELBECQUE, 2006, p. 23-24; TEIXEIRA, 2001, 2011 a; b
274

).

 De igual modo, CALÃO DE FORA e CALÃO DE DENTRO/TERRA implicam a 

metáfora REALIDADE AQUÁTICA É PARA BAIXO, no sentido de PROFUNDIDADE, e 

REALIDADE TERRENA É PARA CIMA, i.e., como SUPERFICIALIDADE.  

Conforme Farias (2006, p. 92), “a característica principal está na emergência de seus 

conceitos com base em processos metafóricos e ou metonímicos”. Sendo assim, 

possivelmente, as palavras profundo e superficial, também presentes no corpus, tenham sido 

                                                                                                                                                         
olhos estão localizados. A frente também está voltada na direção em que um ser humano normalmente se 

move.” (Tradução da autora deste trabalho). 
272

“[...] esta definição do que é concebido como "frente" exige estudos detalhados de cárater cognitivo-

linguístico-cultural.” (Tradução da autora deste trabalho). 
273

“[...] diferentes técnicas culturais de orientação são interpretadas como adaptações a diferentes exigências 

ecológicas.” (Tradução da autora deste trabalho). 
274

 I Encontro Internacional de Estudos do Léxico,ICIEL,UFBA, Salvador, abr. 2011. 
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criadas a partir dessa noção. Resultam da combinação da experiência da base física do sujeito, 

que inclui manipulação de objetos, interações perceptuais aliadas à experiência cultural. A 

experiência corpórea e o conhecimento físico-motor determinam a conceptualização dos 

conceitos, a partir de dois domínios diferentes: dentro e fora, cuja relação emerge 

metaforicamente baseada na experiência espacial. 

 Outra experiência de importância na linguagem de especialidade de Baiacu diz 

respeito a termos que colaboram entre si para identificação de metonímias e metáforas, em 

virtude de apresentarem, por exemplo, relação de hiponímia com Moço. Vejam-se alguns 

exemplos: 

 

Abaixador   

 

Termo: Abaixador  

 

Significado básico:  Segundo Cunha (1999), abaixador tem a datação do século XIV, como 

proveniente de  baixo < lat. bassus.  

 

Significado no contexto: ‘Moço pescador que fica sob a água e dentro da rede, 

supervisionando a captura do pescado, cuja função mais  saliente  é abaixar e  cercar os peixes 

com a rede’. 

 

Quadro 15 - Abaixador   

 

EXPRESSÕES METONÍMICAS 

1-[...] tem  tamém  o   baxadô  que  é  o  que  tem  cargo maió [...]. (INF.02, C.P.N, 66  anos). 

 

2- [...] o abaxadô é o que sauta, abaxadô, ahenti chama abaxadô [...] (INF.05, J.A., 49 anos). 

 

3- Agora  o  abaxadô  é  que  abaxa a redi, que  é que  tem  o cargo  maió. Abaxadô mosu que fica 

dent’  d’água,  é o  maió  risco [...] (INF.08, A.G.N., 25  anos). 

 

4-  O baxadô é o posto certo, é quem pesca.  (INF.24, J.X., 43 anos). 
   

 

Moço funciona, igualmente, como termo genérico, hiperônimo, para vários termos 

hipônimos. O termo abaixador é um desses exemplos, é  (um tipo de) moço.  Desses moços 

todos, o mais prototípico é abaixador. Essa identificação cognitiva é pertencente a um 

continuum.  

Percebe-se que, no caso de abaixador (provavelmente, um termo de origem latina), 

houve um alargamento de ordem metonímica representativa e de interrelação e destaca um 
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dos aspectos de moço. Conforme informação no corpus,  abaixador é o moço pescador que, 

além de ter a função de abaixar a rede, é aquele que possui cargo de alto risco e de 

notoriedade entre os companheiros da pesca, é também o único moço pescador a submergir 

até às profundezas da Maré, para fins de verificação da rede e, também,  de ter forças 

suficientes para arrastá-la por longas distâncias,  até constituir um círculo. Realizadas essas 

ações, o moço abaixador retorna das profundezas da Maré e avisa aos outros moços o 

momento exato de trazer a rede à tona. Este momento é denominado pelos moços “puxada da 

rede”, e tem como objetivo verificar o resultado da pesca. 

Embora se verifique que abaixador deriva do étimo latino bassus, na pesca, apresenta-

se, então, por um efeito metonímico, como nomeação do posto atribuído ao moço, cuja função 

mais saliente é ficar sob a água e dentro da rede, supervisionando a captura do pescado. A 

relação metonímica incide sobre o trabalhador e a propriedade, no caso, a expressão “cargo 

maior”. Nessas circunstâncias, a significação mais saliente para moço  é ‘abaixar e  cercar a 

rede’. Assim, é possível definir abaixador por moço, isto é, A é uma parte de B, e também, A 

como B, e A inclui, implica  B. Nesse sentido, A pertence ao domínio cognitivo de B 

(metonímia).  Atribui-se ao moço abaixador também a característica de trabalho garantido, e 

é representada pela expressão “posto certo” (v. exemplo 4 do Quadro 15), mas apenas para 

aquele que desempenha  tal função.  

Moço abaixador implica posto, risco e faz referência a uma sequência organizada de 

atividades. Há presença da metonímia TODO (homem da pesca, o moço) PELA PARTE 

(moço abaixador). É somente uma representação metonímica, mas uma interrelação de 

sentidos configurando na metonímia  PESSOA PELA FUNÇÃO. A ideia aqui representada é 

a de um  comportamento humano relacionado à condição de trabalho que passa a ser limitado 

a um espaço físico (posto) fundamentado à ação de uma pessoa que, quanto mais abaixar a 

rede nas profundezas do mar, melhor e mais perigoso será considerado o cargo que lhe é 

atribuído. Faz parte de um conjunto estruturado de sentidos. A noção de contiguidade não se 

limita apenas ao contato espacial,  mas à vitalidade: função apropriada para aquele que possui 

força. 

De acordo com Soares da Silva (2014), o conceito de baixo é automaticamente 

associado a bom porque é avaliado como valentia, coragem, e as diversas expressões 

linguísticas, a exemplo de ‘cargo maior’, ‘maior risco’, ‘posto certo’ são expressões 

avaliativas desta função de abaixador. Para ele, neste contexto, o conceito de  baixo é 

positivo. Há a natureza da posição de privilégio e respeito atribuída ao moço abaixador. É um 

poder de caráter social e está necessariamente relacionado às habilidades de ‘não temer’. 
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Exige-se um grau razoável dessa habilidade para se ocupar um posto como este, e confere 

imediatamente certo grau de status.  

Nesse sentido, status é correlacionado ao poder (social). O “baixo” de abaixador 

atribui um status que não é inferior, mas superior. Simboliza a posição social e física que  o 

pescador  desempenha no momento da pescaria, e acarreta em outras metáforas, a exemplo de 

PESCADOR É FORÇA FÍSICA; PESCADOR É PARA BAIXO; PESCADOR É 

VITALIDADE. Baseia-se na correlação de coocorrência experiencial, pelo fato de abaixar a 

rede, que é uma experiência motora, e considerar que o  homem da pesca que desempenha 

essa função tem o cargo elevado, que é uma experiência no nível perceptual, elaborada por 

associação. Implica ainda a metáfora PESCADOR É CONTROLE ou FORÇA É PARA 

BAIXO, em que a base é física e a posição está ligada à força física e equivale a um conjunto 

de funções motoras. É resultante também dos modelos de experiência da cultura da pesca, tais 

como: MOÇO, PESCADOR. Parece que todas as características que encobrem  moço 

abaixador podem provocar certa imagem, ou são compreendidas em termos de : 

 

Esquema 16 -  Rede radial de Abaixador 
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É importante notar que abaixador carrega consigo a implicação de coragem, 

configurando-se em uma motivação positiva atribuída ao pescador que desempenha tal tarefa, 

legitimando-o moral e socialmente diante do grupo. De modo que FORÇA e CONTROLE são 

baseados no físico. Como compreensão do tipo ontológico dos DA e DF, tem-se, para o 

primeiro, a entidade “maior risco” e, para o segundo, as entidades “cargo maior”, “posto 

certo”; para o tipo epistêmico, provém da correspondência entre hierarquia e experiência 

física. 

A correlação, aqui estabelecida, é quanto à quantidade e à verticalidade, domínios que 

correspondem às entidades força, no DA, e controle, no DF, que superordenam os conceitos 

abstratos relacionados à experiência. Trata-se de um status correlacionado ao poder (social) e 

poder (físico). São correlações de dimensões específicas e fundamentam-se nas experiências 

física, perceptual, biológica e cultural. Igualmente interpretada através da metáfora 

QUANTIDADE É ELEVAÇÃO VERTICAL, mais conhecida como MAIS É PARA CIMA, 

e pela metáfora TER CONTROLE ou FORÇA É PARA CIMA. As expressões metafóricas, 

no contexto em apreço, tratam da correlação existente entre aspectos particulares da 

experiência que o pescador tem com os conceitos SUPERIORIDADE e INFERIORIDADE, 

que acentuam o significado através de associação e de  inferência.  

Na linguagem de especialidade da pesca, expressões, a exemplo de “Agora, o abaxadô 

é que abaxa a redi, que é que tem o cargo maió; o abaxadô é o posto certo”, fazem reverter o 

conceito STATUS SUPERIOR É PARA CIMA para o conceito STATUS INFERIOR É 

PARA CIMA e não PARA BAIXO. Implica a experiência de força física que o pescador 

dispõe, a fim de manter o objeto em movimento e o atraí-lo para si e/ou para distanciá-lo. 

Implica controle sobre objetos e pescados que se encontram em posição inferior ao pescador. 

Pode fazer inferência às metáforas ESTAR SUJEITO A CONTROLE ou FORÇA É PARA 

BAIXO, discutidas por Lakoff e Johnson (2002 [1980]). O poder social (e físico) É PARA 

CIMA. Força física é, nesse sentido,  para o bem e relaciona-se ao controle.    

 

Popeiro  

 

Termo:  Popeiro 

 

Significado básico: ‘Indíviduo que vai na popa de uma embarcação’; ‘piloto de uma 

embarcação fluvial de pesca’ (HOUAISS, 2003). 

 

Significado no contexto: ‘Moço que desempenha a função de remar a embarcação’. 
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Quadro 16 - Popeiro   

EXPRESSÃO METONÍMICA  

1- Agora esses rapaz que pesca se chama mosu di redi, cada qual tem sua posisão dentro da canoa. 

Por exemplo... e tem o poperu [...] rema pra  governá certĩo pra  num,  num  saí do ritmo, né, do nível, 

porque se saí, perdi o lãsu ( J.A.G, 59 anos). 

   

 

Popeiro é um termo cujo significado no contexto tem o valor de ‘moço pescador que 

tem a habilidade de remar com destreza a embarcação’. É um pescador localizado e com 

função na popa. É também (um tipo de) moço. A relação com moço é de hiponímia. A 

popeiro é aplicada a ideia de comando, de controle, do saber remar a embarcação. Com isso, 

pode significar: ‘habilidade’, ‘capacidade’, ‘atividade de remador’ e ‘virtuosidade’. Trata-se 

de uma metonímia motivada pela base física inerente a uma das partes da embarcação 

denominada popa. A fim de manter o bem estar da pescaria, tem que ser moço popeiro e ter 

controle, saber sustentar com equilíbrio a embarcação, ter boa direção, tendo em vista o  bem 

estar dos tripulantes.  

 

Contra-popeiro  

 

Termo:  Contra-popeiro 

 

Significado básico: Termo não dicionarizado. 

 

Significado no contexto: ‘Moço responsável por largar a cortiça e auxiliar o moço popeiro’. 

Refere-se, também, ao ‘primeiro posto daquele que inicia a carreira na pesca’. 

 
Quadro 17 - Contra-popeiro  

 

EXPRESSÕES  METONÍMICAS 

1-O contra-poperu vem de  primero,  vai  aprendé  a  pescá até aprendé  a sé  um  bom  mestri. É  

aquele  que  não sabe fazé nada. A função  primeru é observá,  depois largá a redi e depois vai 

aprendeno [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

2-[...] Mas  ondi  comesa  é  no  contra-poperu.  Qué  dizé,  no contra-poperu comesa, e  mũỹtas  veiz 

no contra-poperu termina,  porque  quando  vai chegano  de  uma certa  idade  se  vortá  a pescá,  

vorta de  novo  pru contra-poperu, porque as  forsa  vai, vai perdeno (INF. 02, C.P.N.,  66  anos). 

 

3-O contra-poperu é o primero mosu, é que   larga a cortisa [...] (INF. 08, A.G.N.,  25  anos). 
  

 

Para a unidade conceptual contra-popeiro não se encontram registros nos dicionários 

pesquisados. É também uma expressão que encobre parcialmente moço. É também  (um tipo 



297 

 

de) moço. A realidade prática permite fazer referência a esse moço como sendo responsável 

por largar a cortiça e auxiliar o moço popeiro. 

A relação é de hiponímia. Contra-popeiro implica, não de forma tão evidente, a 

relação de hierarquia presente na categoria  moço, circunscrita  às fases por que passa o 

profissional da pesca. O mapeamento é por fase ou etapa de aprendizagem. Assim: 

 

 

 

Esquema 17 - Rede radial de Contra-popeiro 

 

É um meio particular de difundir o domínio correspondente à aprendizagem por meio 

de etapas específicas pelas quais deve passar o moço contra-popeiro, devendo ele se 

subordinar a cada etapa. Existe, metonimicamente, o domínio espacial físico da pesca, 

instanciado no lançar a cortiça ao mar, quer dizer, no espaço social de convivência. Tal tarefa 

é considerada de fácil manuseio e o pescador é ainda iniciante.  A atividade desenvolvida por 

esse tipo de moço exige energia,  a atividade de pescar acaba por consumir as forças do 

pescador.  
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Camaroeiro  

Termo:  Camaroeiro 

 

Significado básico: ‘Pescador de camarões’ (HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Pescador que trabalha com .a rede de arrasto e ou camarão’. 

 

 
Quadro 18 - Camaroeiro  

 

EXPRESSÃO METONÍMICA 
1-[...] é a redi di arrastu, é camaroeru, chamada camaroeru, são duas pessoa, mosu [...] (INF. 13, 

M.O., 22 anos). 

  

 

  

O termo camaroeiro, ‘pescador de camarões’ (HOUAISS, 2004), dá a conhecer algo 

material e que se constitui como base para a extensão do sentido de ‘homem responsável por 

trabalhar com a rede de arrasto’
275

, instrumento utilizado para a captura de camarão. É 

também  (um tipo de) moço . A relação que se apresenta com este é de hiponímia.  O moço 

camoroeiro fica denominado pelo instrumento, tipo de pesca e nome atribuído ao pescador 

por desempenhar tal pesca, podendo ser considerado como um caso clássico de metonímia. 

São esferas cognitivas distintas entre o pescador, o crustáceo camarão e a rede de arrasto. 

Pode-se ter, nesse caso, a metonímia PESCADOR POR  REDE QUE USA.  

Essa metonímia PESCADOR POR REDE ajuda a pensar sobre a polissemia de 

propriedade inteira existente entre homem do mar  e redes de pesca. A relação metonímica  x 

por  y, pescador por rede que usa (camaroeiro), representa não uma rede qualquer, mas 

aquela rede. A rede ao invés de ser feita de fios e nós, sua trama é feita também de homens. 

Uma rede e os homens são ferramentas de trabalho lançadas para pegar peixes e crustáceos e 

trazê-los à tona.  

A utilização das redes de pesca varia de acordo com fatores como: o tipo de pescaria a 

ser realizada; a espécie de peixe que se deseja capturar. Assim, a habilidade para essa 

atividade, isto é, para pescar camarões, não é dada pela ferramenta em si mesma, quer dizer, 

pela rede de arrasto/ rede de camaroeiro, mas pela prática do lançamento da rede ao mar. 

                                                 
275

 Meirelles (2011) categoriza este tipo de rede como prática de terra e prática de mar. Pode-se perceber essa 

mesma disposição em Costa Neto (2001). Meirelles afirma que há um entrelaçamento intermediário entre o 

conhecimento técnico e o simbólico no trato das relações de terra e de mar. Já em estudos de Walter (2010), 

este tipo de rede é considerada como possuidora de impactos expressivos sobre o fundo marinho e uma alta 

quantidade de fauna acompanhante, que é descartada.  
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Embora previamente preparada para pegar crustáceos, essa prática não antecipa os resultados 

da pesca, não atrai somente os camarões desejados. Quer dizer, conceituar na linguagem de 

especialidade da pesca não é predeterminar o resultado da pescaria, ou apenas colocar 

atribuições àquelas pessoas que dela participam. Não é algo dado a priori, mas o assemelhar-

se ao modelo, aproximar de ou um modelo mais próximo. 

Há relação metonímica, por exemplo, entre a entidade ‘rede de camaroeiro’, na sua 

globalidade denotada por  moço, e uma parte de outra entidade: pessoa. Atribui-se uma função 

tanto ao sujeito, quanto à coisa por ele usada. O conceito moço pode designar de forma 

metonímica uma parte da entidade.  

A compreensão acontece a partir do que o Moço pescador experimenta com o trabalho 

de rede de pescar camarão e gera expressões: camaroeiro, rede de arrasto, rede de camarão. 

Observa-se a relação metonímica entre pessoa e objeto. Algo que se constitui a partir da 

referência  da parte para o todo, caça  para o caçador. 

 

Chumbeiro;  Pé de banco  

 

Termos:  Chumbeiro; Pé de banco. 

 

 

Significado básico: Chumbeiro ‘ provém do sentido de base de ordem latina plŭmbum (port. 

chumbo)’ (CUNHA, A., 1999). Pé de banco- termo não dicionarizado. 

 

Significado no contexto:  ‘Moços de rede’; ‘funções atribuídas a cada moço’. 

 

 
Quadro 19 - Chumbeiro;  Pé de banco  

 

EXPRESSÕES METONÍMICAS 
 

1-[...] Se fô chamá o puxadô de chũbu pelo nome dele, e não chamá o puxadô di chũbu di chũberu, 

não sabe quem é... oh, chũberu, aí tem aquela pessoa específica, é um nome criado ali den’ pra  

distacá  um do otro (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

2-[...]o pé  de  bancu, quando é  imendadu  ele  ajuda o abaxadô,  quando é curto é o abaxadô  sozĩu. 

[...] a redi de dentu aí, aí  chama curta, chama redi  curta,  redi pequena  que  é pra botá  na bera  da 

coroa. Imendada,  imendada   é   quando   solta, bota a redi quase toda, aí imenda a redi. (INF.11, 

P.R.S.,  21  anos). 

 

3-[...] , ele vai pra otra pozisão, vai pro contra-poperu, vai pro largadô, vá pro pé de bancu, vai pra 

otra pozisão [...]São os mosu da redi cada qual tem sua pozisão den’ da canoa [...] (INF. 05, J.A., 49 

anos). 

 

4- [...] O contra-poperu larga a curtisa, o pé di bancu só faz remá no meio da canoa. (INF. 11, P.R.S., 

21 anos). 
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As unidades conceptuais chumbeiro e pé de banco equivalem aos valores metonímicos 

referenciais e predicativos para moço pescador. São (tipos de) moços com relação de 

hiponímia. Nessas metonímias, é escolhida uma dimensão restrita de uma mais global, por 

exemplo, de rede com chumbos para chumbeiro, das tarefas para pescador. Teria aqui um 

caso de metonímias do tipo PESCADORES PELOS ARTEFATOS QUE USAM.  

Há autores que informam sobre o fato de que a transferência da esfera de objetos para 

a esfera humana muitas vezes adquire significações irônicas, pejorativas, grotescas e 

humorísticas, como bem faz lembrar Ullmann (1987). É um percurso inverso, que não chega a 

ser personificação, mas advém do processo pelo qual o ser humano metonimicamente é 

afastado da sua própria condição de ser humano. É possível dizer que existe uma projeção, no 

espaço genérico da conceptualização, dessas mesmas características como sendo comuns aos 

pescadores. Uma vez utilizado o elemento identificador, referido metonimicamente, os 

pescadores, através desses nomes a que são designados, muitas vezes, ou quase sempre, nem 

se apercebem da força figurada que terá presidido incialmente a escolha do nome (v. 

principalmente exemplo nº 1, do quadro 19,  

 

(1) [...] Se fô chamá o puxadô de chũbu pelo nome dele, e não chamá o puxadô di chũbu di 

chũberu, não sabe quem é... oh, chũberu, aí tem aquela pessoa específica, é um nome 

criado ali den’ pra  distacá  um do otro (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

Essas metonímias surgem para veicular relação entre os pescadores, os objetos por 

eles utilizados e a função que cada um deles desempenha. Assim como os demais hipônimos 

que encobrem o conceito moço, essas metonímias servem para chamar a atenção de 

características dos objetos que no pescador se pretendem projetar. 

Tais unidades conceptuais
276

 permitem ser pensadas como propriedades imanentes do 

sujeito. É como se estivesse a tratar de um valor que emana da própria natureza do pescador, 

e não de uma propriedade que lhe é atribuída. Isso possibilita pensar novos conceitos para o 

pescador.  

De acordo com Basílio (1995), do ponto de vista estrutural da língua, tais exemplos 

podem também ilustrar o que ela classifica como fenômeno de antropomorfização, por 

conceder ao ser humano propriedades de objetos. Na pesca, a metonímia presente nas 

                                                 
276

Entretanto, para denominar artefatos, a exemplo de embarcações, os pescadores recorrem geralmente à 

propriedades e nomes atribuídos a pessoas, por exemplo, a embarcação canoa pode ser designada tanto na 

oralidade como na grafia expressa na lateral desse meio de transporte com a denominação “minha princesa”, 

“minha branquinha”, “Gal Costa”, “Denise”. A maioria das embarcações tem grafadas na parte lateral as 

denominações a elas atribuídas. 
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expressões traduz-se, no âmbito da TMC, como propriedades de objetos, sendo estas 

utilizadas para identificar pessoas, a ponto de existir, às vezes, sobreposição com a metáfora 

conceptual ontológica.  

Aqui, a metonímia serve para referir-se de forma não convencional a uma pessoa 

representada nas expressões que servem para referir o conceito de moço pescador. Na 

linguagem de especialidade da pesca, o homem do mar é configurado na prática e na função 

particular dos artefatos, servindo para indicar as atividades exercidas. O sujeito é associado ao 

material e é conceptualizado por sua relação com o objeto de trabalho. Os pescadores agem de 

acordo com essa percepção que afeta, ao mesmo tempo, o pensamento e a ação. Pessoa e 

objeto não são conceptualizados diferentemente.  

É assim que moço permite agrupar em uma mesma categoria conceptual uma classe e 

conjunto de pessoas.  A fim de imprimir um novo matiz ao conceito pescador, moço e seus 

hipônimos fazem referência tanto ao homem da pesca, quanto à atividade por ele 

desempenhada, assim como aos objetos por eles utilizados, e também ao resultado concreto 

do trabalho da pesca. Quer dizer, o conceito de moço é percebido de forma variada e 

diferente. Um conceito polissêmico e de maior abstraticização assinalado pela natureza da 

denominação que cada um destes sujeitos recebe.  

Moço engloba as propriedades típicas de base funcional, social e cultural elaboradas, 

metafórica e metonimicamente, por graus de oposição (ser profissional e não ser o primeiro, o 

segundo, ou ganhar mais) refletidos no envolvimento do sujeito e na relação mais próxima 

entre os participantes da pesca, a função desempenhada por eles  e os objetos por eles usados. 

Do mesmo modo, abriga o processo metonímico entre pescador, mestre,  moço, artefatos e a 

labora da pesca. Esquematicamente, é possível a seguinte representação: 
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Esquema 18 - Conceitos  para Pescador 

 

 

Com efeito, as especificações que compõem o conceito pescador  e moço são quase 

todas polissêmicas, com uma diversidade de significados e  relações várias. Do mesmo modo, 

a polissemia de moço não deixa de representar e servir como representação do esquema 

container, em que se coloca o nome em alguém devido a pertencer (estar dentro de uma 

equipe), fazer parte de (um grupo) a uma especificidade de trabalho (dentro, fora, sair, 

entrar), que é idealizado em dois espaços: o do trabalho da pesca (enquanto container) e o da 

denominação para pescador. Eis a Figura do container, que fundamenta o domínio–alvo: 

  

Figura  5 - Domínio-alvo 

 

        + 
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Percebe-se que em moço, representado por pescador, sofre modificações, no sentido 

de haver um aumento do número de significados ligados entre si, e surgir novos esquemas. 

Ora a parte é tomada do todo, ora é considerada separadamente do conjunto. O conceito moço 

tem em comum ser ‘pessoa adulta’, ‘pescador’, ‘humano’, ‘atividade reservada à classe 

masculina’. A categorização semântica estruturada por moço (abaixador, contra-popeiro, 

popeiro, entre outros) distingue-se sem, necessariamente, opor suas diferentes gradações. 

Cada elemento conceptual é acompanhado por tal característica, perpassando uma ideia que 

subjaz a uma categoria interna
277

 para moço.   

No âmbito da LC, considerando-a como teoria holística do significado, quer dizer, o 

centro é o significado, é mais provável que moço seja considerado como uma categoria 

polissêmica
278

, por ser um conceito que pode estar relacionado com mais de um significado. 

Como assegura Teixeira (2014)
279

, o modelo de base e as diferenciações, quer dizer, moço e 

os subcomponentes baseiam-se em uma relação hiperônimica. E não em uma estrutura 

comum, lógica, a todos os falantes. Do mesmo modo, revela o encadeamento das acepções 

que o termo moço pode ter.  

 

ARTEFATOS DA PESCA 

 

Rede 

 

REDES SÃO CONTAINERS 

 

Termo:  Rede 

 

Significado básico:  ‘Do latim RĒTE’, (COROMINAS, PASCUAL, 1981). ‘Conjunto 

entrelaçado de fios, cordas etc, formando uma malha’. 

 

Significado no contexto: ‘Objeto destinado ao aprisionamento do pescado’. 

 

                                                 
277

Observação comentada por Basílio, durante comunicação oral proferida pela autora deste trabalho no evento 

ABRALIN EM CENA na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2010. No 61º GEL, Basílio (2013) 

assinala que são nomes de instrumentos de objeto como função. 
278

A este tipo de situação, Teixeira designa como “extensão categorial”, fenômeno relacionado à tradicional 

questão da polissemia. Para ele, é neste sentido que as categorias são polirrepresentativas, i.e., uma realidade é 

representada pela categoria na qual o sujeito a insere, não sendo preciso construir uma categoria própria para 

cada realidade experienciada (TEIXEIRA, 2014). 
279

 Durante encontros de orientação. 
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Quadro 20 - REDES SÃO CONTAINERS 

 

EXPRESSÕES  METAFÓRICAS 
1- [...] Aí, ahenti entra pra den’ da redi, aí comesa a levantá essa vara  [...]  pro  pexi se espantá e ir 

pra redi [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

2- [...] trãqueru é um pau, um pau, o mosu pega um pau aí infinca na berada da coroa e otra redi, uma 

redi, vai e cerca e bota ele no meio, bota den’ da redi [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

3- [...] a corda de curtisa tem que sé levi porque bota na parte de cima da redi pra botá as curtisa 

(INF.21, F.S., 21 anos). 

 

4-- [...] Coloca umas trinta  pedra imbaxo  da redi que ahenti chama de tapasteru, tranca toda teza e 

amarra lá incima pra não descê  com a maré[...] (INF.15, C.C.G., 32 anos). 

 

5- [...]  o  barco intende que  ali tem uma redi, [...] num passa mais  por cima da nossa redi porque vê 

a luz. [...]. De dia, tem que levá uma bóia daquela ((mostra o objeto)). [...] Ela dá visão, ela sinaliza a 

ponta da redi. [...] (INF. 03, J.A.G.,  59  anos). 

 

6- Cabrestu é uma corda que marra  no pau de calão e  o mosu  vai puxano na frente  da redi, aí  

chama cabrestu, num é pra animaw, não (INF. 05, J.A., 49 anos).   

 

7- Quando se tira o pexi da redi, o que se tira primero é os vira os gorpe( ? ), corta na redi e vira os 

gorpe pra dent’ da canoa (INF. 02,  C.P.N., 66 anos). 

 

8- O  que ahenti leva pra pescá mermo é o remu, [...] tem de levá uma faca porque as veiz ahenti se 

tranca na redi [...](INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

9- [...] Casuera é redi de fundo porque a (?) ela lá e vem pra caza pra no otro dia vim corré, pegá 

rubalo, bagui, pescada, todo tipo de pexi (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

10- [...] ela vai saino por si, a redi, né. Aí quando vai téminá de largá a redi e a redi saí você segura a 

ponta [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

11- [...] Na própia tarrafa faz um côco e a redi quando ela vem, ela dobra assim o pexi, meti naquele, 

naquela parti dobrada e vai junto [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

12-[...] só que imbaxo dela, da tarrafa, ahenti bota um bocado de chũbu, esses chũbu de anzol que 

ahenti pesca, bota no baia’ku, é aquilo pega o pexi ( INF. 18, Z.G.N. , 40 anos). 

 

13-[...] O cofu tem a boca pra tampá, e a cesta não tem boca, as veiz botava pexi, mas é mais pra 

guardá lĩa na redi faca, aguλa, essas coisa (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

As metáforas da Maré difundem suas “ondas” de significados em torno de diversos 

campos conceituais da vida cotidiana do pescador, como rede para pescar, por exemplo. 

O emprego do conceito rede envolve uma superfície de zona territorial, a exemplo de 

fora/dentro, em cima/em baixo, frente, os quais podem ser atribuídos ao fato de que o 

mapeamento acontece através da demarcação de espaço e ou de container: colocar peixe.  

Outro conjunto de sentidos possível na unidade conceptual rede é metaforizado  no 

conceito CONTROLE ou FORÇA É PARA CIMA e PARA BAIXO; ESTAR SUJEITO A 
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CONTROLE  ou FORÇA É  PARA  BAIXO, em que ter controle sobre a rede, por  exemplo, 

poder exercer influência sobre ela, tentar controlá-la, dominá-la e pescar o peixe, e o próprio 

equipamento de pesca são meios para conseguir controle, poder e influência sobre o peixe e a 

própria rede. Como asseguram Lakoff e Johnson (2002 [1980]), há muitos outros quadros 

possíveis para a orientação espacial para além dos fundamentais:  

 

 [...] Entretanto, conceitos espaciais humanos incluem PARA CIMA- PARA 

BAIXO, FRENTE-ATRÁS, DENTRO-FORA, PERTO-LONGE etc. Esses 

conceitos são relevantes para o nosso contínuo e frequente funcionamento corporal, 

e, [...] isso lhes confere prioridade em relação a outra possível estruturação do 

espaço (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 128).  

 

 

Nessas circunstâncias, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) concebem o fato de que a 

estrutura dos conceitos espaciais emerge do conjunto de funções motoras. 

Na tentativa de definir o espaço que se obtém usando indicativos, os pescadores 

recorrem a certas expressões ora concretas, ora abstratas e específicas, a exemplo de 

expressões como “rede de fundo” (v. exemplo 9 do quadro 20) que, além de representar a 

ideia de que as redes chegaram à profundidade do mar, espaço reservado para se fisgar peixes 

maiores, também serve para indicar que os pescadores podem retornar à casa e só voltar à 

pescaria e verificar o resultado do lançamento da rede no dia seguinte. 

Algumas metáforas conceptuais orientacionais emergem diretamente, por  exemplo, 

PARA CIMA/ PARA BAIXO, e outras metaforicamente baseadas na  experiência são menos 

perceptíveis, como por exemplo: FUNDO. No âmbito da presente discussão, essa estrutura 

orientacional compreende o ser humano e os  objetos como tendo certas orientações relativas 

aos ambientes em que  atuam, o que sugere a noção de aplicação, segundo o contexto. 

 

REDE É SER VIVO  

 

Termo:  Rede 

 

Significado básico: ‘Do latim RĒTE’, (COROMINAS, PASCUAL, 1981).  ‘Conjunto 

entrelaçado de fios, cordas etc, formando um malha’. 

 

Significado no contexto: ‘Espécie de objeto com entidades variadas’. 
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Quadro 21 - REDE É  SER VIVO 

 

EXPRESSÕES  METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1- As otra redi que ahenti utiliza aqui tem diversas marca. [...] Diversas marca que dê no padrão dela 

pra não passá, ela segura, ela segura (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 
2- [...] a redi tem a maλa mũỹto pequena, mata mũĩta cria, num prospera o pexi. [...] E é isso que tá 

fazeno falta, se a cria morre, como é que pode prosperá nada (INF. 05, J.A., 49 anos) . 

 

3- [...] estira a redi toda, aí  fecha as boca, as ponta por ponta ahenti fecha e fica só aquela roda, então 

a  taĩa fica aí [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

4- [...] Ela é perigosa a tarrafa porque quem não sabe jogá quebra os denti, [...] (INF. 05, J.A., 49 

anos). 

 

5- [...] é a redi mermo que discobre, isso aí que a sĩora faló captu..., discobre ele, o pexi. O pexi é 

sabido, né ((Risos)).  (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

6- [...] Tira a pesca de segunda a sábado, quando é domingo tira a redi da canoa pra cuidá dela, 

istende no tendá, no varaw, ou no capim pra atá (INF.06, J.S.P., 86 anos). 

 

7- [...] você tem  uma redi di camarãw de arrastá, intão ela não tá sentano no chão diretu pra  pegá  o  

pexi, o  marisco,  o que é que tem que fazé se ela não tá sentano [...] (INF.05, INF.05, J.A., 49 anos). 

 

8-[...] a curtisa é pra boiá a redi, guentá a redi e sem a corda a redi não vai pro chão, não marisca 

(INF. 16, A.S.M., 64 anos). 

 

9-[...] A saúde dela, da redi di arrastu é essa aí, den’ d’água, depois tira pra cuidhá, né, atá, chama 

atá, consertá. A de fio não guentava, não. Aí é porque é não guenta,  né.  Então, ela gosta frieza, naλo 

gosta de frieza[...](INF.19, R.S., 59 anos). 

 

10- [...] Oje, a redi paró,  num’ pega. Agora, eu pasei pra taĩera, andei pãano dez, onze,  doz  kilo. Oje 

é um kilo, tá ruim a pescaria[...]tá precisano miλorá (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

11 -[...] Você larga a ponta da redi e vai remano, ela vai saino por si, a redi, né. Aí quando vai terminá 

de largá a redi e a redi saí você segura a ponta [...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

12-[...] e naquela época o calãw já era preparado pra botá no fundo, ele ia pro chão
280

, vai puxano e o 

calãw vĩa no chão, essa redi não vai no chão, não vai decé (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

13- [...] Na própia tarrafa faz um côco e a redi quando ela vem, ela dobra assim o pexi, meti naquele, 

naquela parti dobrada e vai junto [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

14- O  que ahenti leva pra pescá mermo é o remu, [...] tem de levá uma faca porque as veiz ahenti se 

tranca na redi [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

15- De dentro do barco largamo a redi e deixamo ela mesma trabaλá, ficá flutuano na água (INF. 03, 

J. A. G. 59 anos). 

 

Aqui, o significado contextual de rede se aplica à metáfora REDE É SER VIVO. São 

atribuídas diversas características humanas, entre outras,  à rede. Vários domínios abstratos 
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A ideia que o pescador tem de “chão” equivale à profundidade do mar que, como recurso, traduz-se como 

inutilidade da rede, caso esta não alcance as profundezas da maré. 
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como, por exemplo, o do conhecimento (“descobre”); o da visão; o do movimento; o da 

saúde; o da emoção; o do espaço; o do ser humano;  o do sentimento, que podem ser 

projetados no domínio mais concreto. Este é projetado por domínios abstratos diversificados, 

o que faz com que o mesmo veículo seja descrito por vários tópicos metafóricos. A título de 

ilustração, nos exemplos números 1, 3, 6, 14 do quadro 21, pode-se ter a metáfora  REDE É 

CONTAINER 

 

(1) As otra redi que ahenti utiliza aqui tem diversas marca. [...] Diversas marca que dê no 

padrão dela pra não passá, ela segura, ela segura (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 
(3)[...] estira a redi toda, aí  fecha as boca, as ponta por ponta ahenti fecha e fica só aquela 

roda, então a  taĩa fica aí [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

(6) [...] Tira a pesca de segunda a sábado, quando é domingo tira a redi da canoa pra cuidá 

dela, istende no tendá, no varaw, ou no capim pra atá (INF.06, J.S.P., 86 anos). 

 

(14) O  que ahenti leva pra pescá mermo é o remu, [...] tem de levá uma faca porque as veiz 

ahenti se tranca na redi [...] (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

no exemplo 2 do Quadro 21, REDE É MATADORA 

 

(2) [...] a redi tem a maλa mũỹto pequena, mata mũĩta cria, num prospera o pexi. [...] E é isso 

que tá fazeno falta, se a cria morre, como é que pode prosperá nada (INF. 05, J.A., 49 anos) . 

 

 no exemplo 4 do Quadro 21, REDE É PERIGOSA 

 

(4) [...] Ela é perigosa a tarrafa porque quem não sabe jogá quebra os denti, [...] (INF. 05, J.A., 

49 anos). 

 

No Quadro 21, os exemplos 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15... REDE É PESSOA, É SER VIVO; nos 6, 9 

REDE É ENTIDADE MERECEDORA DE CUIDADOS 

 

(5) [...] é a redi mermo que discobre, isso aí que a sĩora faló captu..., discobre ele, o pexi. O pexi 

é sabido, né ((Risos)).  (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

(6) [...] Tira a pesca de segunda a sábado, quando é domingo tira a redi da canoa pra cuidá 

dela, istende no tendá, no varaw, ou no capim pra atá (INF.06, J.S.P., 86 anos). 

 

(7) [...] você tem  uma redi di camarãw de arrastá, intão ela não tá sentano no chão diretu pra  

pegá  o  pexi, o  marisco,  o que é que tem que fazé se ela não tá sentano [...] (INF.05, INF.05, 

J.A., 49 anos). 

 

(8) [...] a curtisa é pra boiá a redi, guentá a redi e sem a corda a redi não vai pro chão, não 

marisca (INF. 16, A.S.M., 64 anos). 
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(9) [...] A saúde dela, da redi di arrastu é essa aí, den’ d’água, depois tira pra cuidhá, né, atá, 

chama atá, consertá. A de fio não guentava, não. Aí é porque é não guenta,  né.  Então, ela gosta 

frieza, naλo gosta de frieza[...](INF.19, R.S., 59 anos). 

 

(13) [...] Na própia tarrafa faz um côco e a redi quando ela vem, ela dobra assim o pexi, meti 

naquele, naquela parti dobrada e vai junto [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

(15) De dentro do barco largamo a redi e deixamo ela mesma trabaλá, ficá flutuano na água 

(INF. 03, J. A. G. 59 anos). 

   

Por vezes, os vários domínios-fonte, apesar de diferentes entre si, têm algo em comum 

a dizer sobre o domínio-alvo. Vejam-se as imagens: 

 

Foto 4 - Redes 

 

 

 

 

 

 É interessante notar que o conceito rede comunica a ação a ser realizada pelo artefato 

rede, ao ser lançada ao mar. Baseando-se na sua vivência, o pescador percebe a utilidade e a 

“perspicácia” da rede, por exemplo, mediante experiência comunicada pela escolha lexical 

“descobre” (v. exemplo 5 do Quadro 21) 

 

(5) [...] é a redi mermo que discobre, isso aí que a sĩora faló captu..., discobre ele, o pexi. O 

pexi é sabido, né ((Risos)).  (INF. 01, M.D., 68 anos). 
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A ação de lançar a rede resulta na captura do pescado, além de atribuir características 

não pertencentes a este objeto. Nesse caso, os instrumentos, os locais são vistos como 

recipientes, e o ato ou o evento é visto como um objeto que  emerge do recipiente.  

Segundo Siqueira et al. (2007), a imagem visual de uma rede de pescar com seus 

pontos de interconexão é correlacionada a um conceito abstrato que se faz de outros sistemas, 

cujo funcionamento também é compreendido através de nódulos interconectados, e essa 

metaforização ocorre de forma gradual,  a partir de correlações mais físicas e concretas, como 

no caso de uma rede viária ou telefônica, até uma correlação mais abstrata, como na rede 

varejista. As várias acepções estão ligadas por uma cadeia de sentido, e a relação entre os 

sentidos é tanto gradual, quanto subjetiva. O sentido mais físico é estendido via metáfora e 

metonímia.  

Do mesmo modo, há instâncias metonímicas, como por exemplo, TODO PELA 

PARTE, como inclusão do sentido mais abstrato de captura. Tome-se como exemplo também 

o termo “descobre” que atua como se rede fosse uma projeção, como se a rede pudesse agir 

independentemente da vontade humana, fornecendo-lhe uma maneira específica de ação. 

Outra característica da metáfora REDE É SER VIVO é o fato de as projeções 

metafóricas não ocorrerem isoladamente umas das outras, mas de poderem organizar-se e 

herdar a estrutura do evento. Vê-se, aqui, a aplicação do princípio da invariabilidade. Este 

princípio significa que a projeção entre duas estruturas não é um processo arbitrário. A 

organização experiencial do domínio-fonte, com os seus padrões de inferências, é, 

geralmente, preservada no domínio-alvo. 

Os diferentes sentidos representados por rede retomam aquilo que é central e não 

central, em várias direções. Assim, rede passa a constituir-se também em níveis: genérico, de 

base e específico. Por vezes, a própria rede constitui-se como categoria em que os elementos 

do domínio-fonte se encontram na parte superior e os elementos do domínio-alvo que lhes 

correspondem na parte inferior, contribuindo para as respectivas correlações. 

 

TARRAFA É  JOGO PERIGOSO  

 

Termo: Tarrafa  

 

Significado básico: ‘Origem árabe ‘tarrāhâ’, datação do século XV e, de acordo com Cunha 

(1999, p. 756), designa sf. ‘Tipo de rede de pescar’ | XV. Do ár. hisp. e magrebino tarrāhâ’. 
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Significado no contexto: ‘Rede que se lança ao mar, incluindo chumbos nas bordas e própria 

para fisgar peixes’; ‘arte’; ‘jogo perigoso’. 

 

 

Quadro 22 - TARRAFA É JOGO PERIGOSO 

 

EXPRESSÕES  METAFÓRICAS 
1-A tarrafa é um tipo de redi curta com chũbada, o chũbu pra aprofundá a redi ao  redó, e jogá em cima do 

pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 

2-A tarrafa é uma redi tamém, é uma arti que é jogada pa ( ? ) , a pessoa cũece a mãta do pexi e joga a redi 

[...] (INF.04, O.C., 72 anos). 
 

3-[...] A tarrafa é uma arte que é bom pra pescá, eu nunca joguei, agora é perigoso [...] (INF. 05, J.A., 49 

anos). 
 

   

A metaforização da rede tarrafa implica TARRAFA  É  JOGO PERIGOSO, que se 

desdobra para a metáfora PESCA É  JOGO
281

 PERIGOSO, associando-se ao conjunto das 

expressões “jogar, jogada, joga, joguei, perigoso”, sendo este o elemento mais distante do 

núcleo, mas de relevância para se compreender o cuidado que se deve ao pescar com a rede 

tarrafa. Ancorada nesta experiência plural, a rede tarrafa é concebida pelos pescadores como 

projetada para o perigo. 

Tarrafa é datado do século XV, e sua origem deve ter sido através do árabe ‘tarrāhâ’ 

(CUNHA, 1999). O  significado contextual apresenta a ideia de  ‘rede que se lança ao mar, 

incluindo chumbos nas bordas e própria para fisgar peixes’; ‘arte jogada’; ‘ato ou efeito de 

lançar a rede para a captura de  pescados’, ‘perigosa’.  

Nessa mesma linha de pensamento, rede é projetada como jogo (v. exemplos 1; 2; 3 

do Quadro 22) 
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Metáfora utilizada também por Dias Neto (2012), para caracterizar a pesca artesanal no Brasil e em Portugal. 

De acordo com o autor, a pesca é como um jogo “[...] porque há regras que devem ser conhecidas e praticadas 

pelos envolvidos [...]. O melhor jogador, portanto, é aquele que melhor se desempenha no exercício da pesca 

artesanal. [...] A metáfora aponta para outras direções e incorpora novos personagens [...] O campo no qual este 

jogo é disputado é, num caso, a Lagoa, e no outro, os mares do Sado. Os jogadores são os pescadores e os 

agentes de fiscalização. Isto define do ponto de vista dos pescadores, os limites físicos que constituem sua 

comunidade de vida. E, além disso, sublinha alguns dos “seres” que estão em constante interação e cuja 

movimentação está, sempre, afetada pelo outro nestes espaços. Mas há outro elemento dotado de características 

especiais. Elemento este que é também investido de agência, vontade e temperamento. Se o incorporamos na 

metáfora do jogo – como fazem os pescadores – creio que seja possível elevá-lo ao estatuto de jogador assim 

como os outros atores.  Me refiro, aqui, ao peixe [...] A metáfora do jogo aqui, tomada de um modo mais 

específico, não sugere, de pronto, quem ganha ou quem perde – mesmo que isto esteja no horizonte de todo 

jogador, em geral, e apareça, constantemente, na fala dos pescadores. Me parece mais apropriado pensar o jogo 

em questão como um jogo de linguagem – na medida em que ações das partes envolvidas comunicam, muito 

mais do que resolvem as disputas  (DIAS NETO, 2012, p.284- 288; 292).   
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(1) A tarrafa é um tipo de redi curta com chũbada, o chũbu pra aprofundá a redi ao  redó, e 

jogá em cima do pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 

(2) A tarrafa é uma redi tamém, é uma arti que é jogada pa ( ? ) , a pessoa cũece a mãta do pexi 

e joga a redi [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 
 
(3) [...] A tarrafa é uma arte que é bom pra pescá, eu nunca joguei, agora é perigoso [...] (INF. 

05, J.A., 49 anos). 

  

O pescador faz uso, especificamente, do verbo jogar
282

 como representação imagética 

de lançamento. Este, implica percurso da rede ao mar. Para Teixeira (2014), existe aqui  a 

metáfora JOGAR É ATIRAR. Para ele, em “atirar” é que há objeto e implica-se um percurso 

para esse objeto.  

A metáfora da rede como jogo perigoso pode ser resumida pelo esquema X  é ação de 

Y, em que X é o sujeito da ação e Y é o resultado dessa ação. A experiência é de natureza 

perceptual/sensorial e física, o pescador é capaz de saber que este lançamento é perigoso. 

Equivale ao mapeamento CAUSA-EFEITO. A expressão linguística da metáfora é sempre 

dada pelas expressões “jogar, joga, joguei, jogada”.  

O domínio do conhecimento corresponde ao campo epistêmico de rede, de arte e de 

desporto/jogo. É possível pensar aqui no fenômeno de blending, de Fauconnier e Turner 

(2002) já que envolve não dois mais três domínios conceptuais distintos, por exemplo “ A 

tarrafa é uma rede também, é uma arte que é jogada”(v. exemplos 1, 2, 3 do Quadro 22). 

Assim, projeções de dois domínios-fonte (da arte e do desporto/jogo) encontram-se em uma 

única expressão, resultante da fusão das duas projeções, para referir um fenômeno do 

domínio-alvo, Rede tarrafa. É possível recorrer também ao esquema de Fauconnier e Turner 

(2002),  para partilhar a construção de espaços amálgamas. Observe-se o seguinte diagrama:   
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Na linguagem de especialidade da pesca em Baiacu, a produtividade lexical, sob a óptica da linguística 

cognitiva, do verbo jogar se estende a contextos tais como: lançar, colocar, pôr, meter, botar, fazer, conforme 

pode ser verificada nas expressões metafóricas referentes à metáfora conceptual REDE TARRAFA É ARTE 

JOGADA. Em estudos de Batoréo e Casadinho, por exemplo, as autoras analisam a produtividade espacial do 

verbo botar no PE e PB e demonstram as especificidades do emprego deste verbo, cuja frequência e tipo de 

ocorrências observados fazem-se  presentes  com o sentido de ‘jogar’, ‘pôr’, ‘colocar’, ‘meter’, ‘deitar’, 

‘botar’, sendo  frequente e produtivo  na linguagem do dia a dia do PB e restrito ao PE padrão (BATORÉO; 

CASADINHO, 2010). Na linguagem de especialidade da pesca além desses sentidos, observa-se ainda o de 

‘lançar’ que não foi notado  nos estudos das autoras acima mencionadas. 

 

. 



312 

 

 

 

Esquema 19- Espaço mescla- REDE TARRAFA É  ARTE JOGADA E PERIGOSA 

 

 

 

 

Nesse esquema, pode-se facilmente visualizar todo o processo subjacente ao fused 

utilizado nos exemplos em questão. É preciso lembrar que os espaços são sempre os dois 

domínios. Assim, tanto no domínio da rede, como no da arte jogada, encontra-se a atividade 

da pesca, a ação que para ela é preciso realizar e, como resultado, pode produzir êxito ou 

infortúnios. Exige trabalho da pesca (arte, jogo). 

Tarrafa encobre a ideia de força que atua diante da caça, e como sendo objeto capaz 

de ser perigoso, como uma estrutura de uma arte em que se exige o saber  “jogar”, porque 

perigoso. Assim, todos os espaços integram-se. Os elementos múltiplos dos espaços 

envolvidos podem ser representados em um único esquema. As expressões metafóricas 

integram-se simultaneamente em projeções diferentes, envolvendo domínios conceptuais 

diversos, mas unidos em um mesmo espaço genérico. Resulta em uma sobreposição de duas 

ou mais metáforas individuais. Ou, como faz lembrar Teixeira (2014), é toda a estrutura 

conceptual que funciona e não apenas os aspectos comuns. E é esta perspectiva que 

Fauconnier e Turner (2002) desenvolvem, procurando complementar a visão de Lakoff e 

Johnson (2002 [1980]) com a noção de integração conceptual (mesclagem ou “blending”), em 
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que os espaços mentais
283

 podem estar relacionados a outros espaços. Ao que parece, o blend 

revela essa relação. 

 

Pesqueiro 

 

 PESQUEIRO É CRIATÓRIO 

 

Termo:  Pesqueiro 

 

Significado básico: ‘De ou próprio para pesca’; pescador’ (HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Zona de pesca para tainhas e cultivo de pescados’;  ‘armadilha 

feita com paus’;  ‘tipo de pau’.   

 

Quadro 23 - PESQUEIRO É CRIATÓRIO 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÌMICAS 

   
1-Os pesqueru é umas vara infincada na coroa. Eles vein com um bucado de gaλo de mãgui e bota ali, 

[...] (INF. 02, C.P.N., 66 anos). 

 

2- [...] Só depende do lugá que elas estão se alojano, porque as veiz elas procura mũỹtos lugáes de 

costa pra elas ficare, é  pesqueru, essas coisas. [...] É necessário té o pesqueru pra prosperá a taĩa[...] 

O pesqueru é mais necessário pra chamá o pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 

3- O que atrai o pexi é o pesqueru, bota ele sobre água preso no chão e aí ele faz , ele tem aquele 

chero que vai sotano na água.O pexi vein pelo aquele chero e vem procurá. [...] (INF.03, J.A.G.,  59  

anos). 

 

4- [...] O pesqueru é você pegá um bucadu de pau de mãgui, coloca pra secá aqui e coloca lá no meio 

do má.Com o tempo você vai lá e cerca. Cerca com a redi ali e puxa, sabe. Ali é meλó  porque pãa 

mais pexi. (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 

 

5-Os pexi den’ do pesqueru fica tudo quetĩo aí  [...] se fô caso de pegá ses, vinte, cinquenta kilo fica 

tudo quetĩo aí[...]porque ele tem chero, os pexi fica mais, se atrai mais po isso [...]  (INF.15, C.C.G. 32 

anos). 

 

6-Pesqueru é, é... tipo um criatório pra pexi aí vem com a redi por fôa, aí o pexi tá numa maré boa, aí 

pega (INF. 04, O.C.,  72 anos). 

 

7- Pesqueru, ahenti vai no mato, corta vários pau, dexa secano na bera da maré. Quando seca ahenti 

amarra tudo junto, amarra a pedra, infia num pau, incima de qualqué coroa pra depois de um tempo 

o pexi aí se acostumá com ele. Ahenti vai, cerca o pesqueru [...] ( INF. 13, M.O.L., 22 anos). 
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 Os espaços mentais adequam-se para complementar a noção de domínio de Lakoff (1987a). 
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Pesqueiro
284

, no sentido de base, implica em ‘de ou próprio para pesca’ (HOUAISS, 

2004). Passa-se, então, por uma expressão própria empregada pelos pescadores para indicar 

‘zona de pesca para tainhas e cultivo de pescados’; ‘ armadilha feita com paus’; ‘tipo de pau’. 

Tem-se a metonímia PAU(S) POR PESQUEIRO. Pesqueiro é um recurso auxiliar precioso 

para a realização da pesca, sobretudo com vistas à captura de tainhas.  É um tipo de pau de 

mangue que serve como armadilha de formato circular. Esse artifício é produzido por 

ramagem de árvores de mangue e que serve para atrair e aprisionar peixes. Pesqueiro como 

ambiente próspero demarca a zona limítrofe entre o mar e o peixe. Nos exemplos 2, 5, 6 e 7 

do Quadro 23, pesqueiro é uma zona de pesca bem-sucedida 

 

(2) [...] Só depende do lugá que elas estão se alojano, porque as veiz elas procura mũỹtos lugáes 

de costa pra elas ficare, é  pesqueru, essas coisas. [...] É necessário té o pesqueru pra prosperá 

a taĩa[...] O pesqueru é mais necessário pra chamá o pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 
(5) Os pexi den’ do pesqueru fica tudo quetĩo aí  [...] se fô caso de pegá ses, vinte, cinquenta 

kilo fica tudo quetĩo aí[...]porque ele tem chero, os pexi fica mais, se atrai mais po isso [...]  

(INF.15, C.C.G. 32 anos). 

 

(6)  Pesqueru é, é... tipo um criatório pra pexi aí vem com a redi por fôa, aí o pexi tá numa maré 

boa, aí pega (INF. 04, O.C.,  72 anos). 

 

(7) Pesqueru, ahenti vai no mato, corta vários pau, dexa secano na bera da maré. Quando seca 

ahenti amarra tudo junto, amarra a pedra, infia num pau, incima de qualqué coroa pra depois 

de um tempo o pexi aí se acostumá com ele. Ahenti vai, cerca o pesqueru [...] ( INF. 13, 

M.O.L., 22 anos). 

 

Essa informação vem a corroborar os estudos de  Dias Neto (2012) quando suscita a 

questão dos assim chamados “locais propícios”: 

 

Os assim chamados “locais propícios” são designados como pesqueiros. Desta 

forma os pescadores denominam certos lugares [...] que não possuem, a priori, 

nenhuma demarcação visível, mas onde normalmente se pesca com mais sucesso. 

Um pesqueiro funciona objetivamente como um ponto de pesca. O pescador utiliza-

se dos conhecimentos naturalísticos sobre a biologia das espécies que habitam a 

Lagoa em associação com os conhecimentos geográficos do ambiente para 

identificar um bom ponto. Além disso, ele também pode criar o seu próprio 

pesqueiro usando alguns artifícios como galhos de jenipapeiro e grãos de milho, no 

intuito de estabelecer um ambiente propício para atrair o pescado. A criação de um 

pesqueiro estabelece um lugar [...] onde a pesca tem mais chances de tornar-se bem 

sucedida [...] a constituição dos pesqueiros e mesmo a técnica das marcas estão 

estreitamente relacionados com certos direitos de pesca (DIAS NETO, 2012, p. 78). 
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Dias Neto (2012) já se referia a essa técnica em seu material etnográfico, onde registra precisamente o que 

vem a ser um pesqueiro cativo, a ponto de ser considerado como um micro-clima favorável a determinadas 

espécies. 
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Na tentativa de descrever este instrumento feito de estaca de pau de morão, de formato 

circular, constando, ao seu redor e no interior do círculo, de redes e de folhas de mangue, o 

pescador da comunidade de Baiacu especifica esse utensílio como benquisto para a pesca de 

tainhas e cultivo de pescados, associando-o à imagem de um lugar com limites precisos e 

expectativas, e que causa determinada reação no comportamento do peixe, devido a possuir 

uma substância proveniente das folhas dos manguezais alocadas neste artifício. Como o 

pesqueiro não possui nenhuma demarcação concreta, uma das maneiras de achá-lo na 

imensidão da Maré é utilizando a técnica das marcas, que lhe servirão de ponto de referência. 

Veja-se a imagem: 

 

Foto 5: Pesqueiro 

 

 

 

Quanto às suas características constitutivas, o pesqueiro atrai e abriga distintos tipos 

de peixe, por isso ser considerado como local propício para a pesca. Entre os traços 

característicos, configuram-se: 
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Esquema 20 - Pesqueiro  

 

 

 Como demonstração dessas referências metonímicas, há o seguinte: 1) PARTE PELO 

TODO   a) “Lugares de costa”  Ponto de Referência (PR): Costa; Zonas Ativas (ZA): Zona de 

pesca, ambiente; b)  “Criatório para peixe”  PR: Criatório; e  ZA: Local que serve para 

procriação (exemplos 2 e 6 do Quadro 23) 

 

(2) [...] Só depende do lugá que elas estão se alojano, porque as veiz elas procura mũỹtos lugáes 

de costa pra elas ficare, é  pesqueru, essas coisas. [...] É necessário té o pesqueru pra prosperá 

a taĩa[...] O pesqueru é mais necessário pra chamá o pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 

(6)  Pesqueru é, é... tipo um criatório pra pexi aí vem com a redi por fôa, aí o pexi tá numa maré 

boa, aí pega (INF. 04, O.C.,  72 anos). 

 

 2) EFEITO PELA CAUSA, v. exemplos 2; 3; 4; 5 e 7 do Quadro 23, em que PR: 

Pesqueiro e  ZA: Abundância de peixe e garantia de pescado 

 

(2) [...] Só depende do lugá que elas estão se alojano, porque as veiz elas procura mũỹtos lugáes 

de costa pra elas ficare, é  pesqueru, essas coisas. [...] É necessário té o pesqueru pra prosperá 

a taĩa[...] O pesqueru é mais necessário pra chamá o pexi. (INF.03, J.A.G.,  59  anos). 

 
(3) O que atrai o pexi é o pesqueru, bota ele sobre água preso no chão e aí ele faz , ele tem 

aquele chero que vai sotano na água.O pexi vein pelo aquele chero e vem procurá. [...] (INF.03, 

J.A.G.,  59  anos). 
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(4) [...] O pesqueru é você pegá um bucadu de pau de mãgui, coloca pra secá aqui e coloca lá 

no meio do má.Com o tempo você vai lá e cerca. Cerca com a redi ali e puxa, sabe. Ali é meλó  

porque pãa mais pexi. (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 

 
(5) Os pexi den’ do pesqueru fica tudo quetĩo aí  [...] se fô caso de pegá ses, vinte, cinquenta 

kilo fica tudo quetĩo aí[...]porque ele tem chero, os pexi fica mais, se atrai mais po isso [...]  

(INF.15, C.C.G. 32 anos). 

 

(7) Pesqueru, ahenti vai no mato, corta vários pau, dexa secano na bera da maré. Quando seca 

ahenti amarra tudo junto, amarra a pedra, infia num pau, incima de qualqué coroa pra depois 

de um tempo o pexi aí se acostumá com ele. Ahenti vai, cerca o pesqueru [...] ( INF. 13, 

M.O.L., 22 anos). 

 

3) CONTINENTE  PELO CONTEÚDO  a) “Pesqueiro coloca no meio do mar”  PR: 

Pesqueiro e  ZA: Armadilha  (exemplo 4 do Quadro 23) 

 

(4) [...] O pesqueru é você pegá um bucadu de pau de mãgui, coloca pra secá aqui e coloca lá 

no meio do má.Com o tempo você vai lá e cerca. Cerca com a redi ali e puxa, sabe. Ali é meλó  

porque pãa mais pexi. (INF. 07, L.A.S., 34 anos). 

 

Nesses exemplos, percebe-se que o ponto de referência não ativa diretamente o 

conceito pesqueiro. Este é um elemento prototípico. Faz parte de um conjunto estruturado de 

sentidos. Funciona como um espaço dentro-fora, esquema imagético de container. Não serve 

para localizar uma entidade, nem para identificar sua origem, mas é empregado para designar, 

metonimicamente, o objeto pelo nome do local onde se apreende o pescado. O processo 

metonímico traduz a ideia de ‘substância sólida semelhante a um pau, mas que serve como 

armadilha, receptáculo de peixes’.  

Encontra-se também em pesqueiro o fenômeno da sinestesia, conforme ilustram 

alguns dos exemplos: “ [...] Os pexi den’ do pesqueru fica tudo quetĩo aí  [...] porque ele tem 

chero, os pexi fica mais, se atrai mais por isso”  (INF. 15, C.C.G;  32 anos) ; “ [...] ele tem 

aquele chero [...]; “pexi vein pelo aquele chero e vem procurá” (INF. 03, J.A.G., 59 anos). 

Ao que parece, pode corresponder ao conhecimento sobre limites físico e  sensorial (aroma e 

atração). 

Contudo, nem sempre é fácil identificar se um termo é metafórico ou metonímico. A 

relação é tênue, parece existir um continuum. Há motivações metafóricas e metonímicas em 

um mesmo conceito. Na pesca, é possível perceber transferência de domínio de CAUSA  E 

EFEITO, entre outros. Exemplos como o de  pesqueiro e os demais até aqui analisados são 

casos possíveis de serem categorizados ora como metáfora, ora como metonímia, e ora como 

os dois processos cognitivos, ocorrendo concomitantemente e, ora como prototipicidade.  
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Embarcação 

 

EMBARCAÇÃO É  SER ANIMADO 

 

Termos:  Canoa; Barco 

 

 Significado básico:  Canoa. ‘Do arauaco das Lucayas, deve ser empréstimo do caribe, donde 

tem a forma kanawa. Espécie de rastra’ (COROMINAS, PASCUAL, 1981); ‘Origem do cast. 

canoa, derivado do aruaque’ (CUNHA, A., 1999). 

 

Significado no contexto: ‘Embarcação que funciona como espaço reservado para a 

disposição dos moços componentes da pesca e dos artefatos’. 

 

Significado básico: Barco. ‘Qualquer embarcação miúda’ (HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Entidade com habilidades e ações humanas’. 

 

     Quadro 24 - EMBARCAÇÃO É  SER ANIMADO 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS  
1-[...] vela di pena é pra canoa grande  e a traquetera é pra canoa pequena, canoa grande tamém usa, 

mas é dificil (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

2-[...] Quando sinaliza com essa piλa, o  barco  intende [...] (INF. 03, J.A.G.,  59  anos). 

 

3- [...] você só anda apopado porque apopado todo vento leva, né. Mas, pro vento não, a imbarcazaw 

tem que tá bem alĩada pra pudé andá (INF.03, J.A.G., 59  anos). 

 

Na pesca, os termos equivalentes para embarcação correspondem à canoa e barco, 

sendo a canoa
285

 o instrumento há séculos mais utilizado entre os pescadores. Uma metáfora 

que se encontra ligada simultaneamente a esses termos é a que projeta constituintes de um 

domínio-fonte que envolve habilidades e ações humanas a um objeto, e reflete o organismo 

biológico,  perceptual e físico do ser humano.  

Essa metáfora é revestida de personificação. Assim, nos exemplos do Quadro 24, 

expressões como “ [...] o  barco  intende [...] (INF. 03, J.A.G.,  59  anos); [...] a imbarcazaw 

tem que tá bem alĩada pra pudé andá (INF.03, J.A.G., 59  anos) representam tanto fase do 

desenvolvimento (v. exemplo 1 do Quadro 24), 

                                                 
285

Na comunidade em pesquisa, canoa é o elemento mais prototípico, mas é o barco, do hiperônimo 

embarcação, que apresenta metáforas. 
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(1) [...] vela di pena é pra canoa grande  e a traquetera é pra canoa pequena, canoa grande 

tamém usa, mas é dificil (INF. 01, M.D., 68 anos). 

 

quanto ao domínio das experiências perceptuais, visuais e motoras, que encobre todas as 

ações que foram feitas nesse sentido (v. exemplos 2 e 3 do Quadro 24), 

 

(2) [...] Quando sinaliza com essa piλa, o  barco  intende [...] (INF. 03, J.A.G.,  59  anos). 

 

(3) [...] você só anda apopado porque apopado todo vento leva, né. Mas, pro vento não, a 

imbarcazaw tem que tá bem alĩada pra pudé andá(INF.03, J.A.G., 59  anos). 

 

No exemplo 3, é possível a representação da metáfora BARCO É SER 

INTELIGENTE, mais do que animado. Habilidade e ação humanas refletem o organismo 

biológico,  perceptual e físico do artefato. 

 

PESCARIA  É VALOR 

 

Termo: Pescaria 

 

Significado básico: ‘Ato ou tentativa de pescar e o seu efeito’ (HOUAISS, 2004). 

 

Significado no contexto: ‘Atividade que se quantifica e esgota’. 

 

Quadro 25 - PESCARIA É VALOR 

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1- [...] Oje, a redi paró  num pega. Agora, eu pasei pra taĩera, andei pãano dez, onze,  doz  kilo. Oje é 

um kilo, tá ruim a pescaria [...] tá precisano miλorá (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

2- A pescaria é de cáuculos e de aventura. Na ora que vai pescá, ele vai e aventura, vé se ali tem pexi, 

se tá na ora ele aí joga pra aventurá a redi pra vé, né.,.As veiz dá certo, as veiz não [...] quando não é 

isso ele cerca de aventura [...] (INF. 04, O.C., 72 anos). 

 

3-[...] Aí, pescaria é isso porque em um tempo a pessoa tá, pode fazé a pescaria boa, intão tem que se 

contentá (INF.08, A.G.N., 25 anos). 

 

   

O empenho na arte de pescar envolve a metáfora PESCARIA É VALOR. A pescaria é 

avaliada como algo positivo ou negativo, significando os sucessos e as dificuldades com o 

que o homem do mar se depara. Essas dificuldades assumem as formas seguintes: 
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Esquema 21 - PESCARIA É VALOR 

 

 

A transposição do conceito pescaria procede, por metáfora, da ideia de recurso, de 

bem valioso, de meio do qual se pode dispor, e o conceito serve a um fim específico, podendo 

ser quantificado e esgotado progressivamente. Assim surgem as expressões metafóricas  “boa, 

ruim, melhorar”,  tão comuns que, normalmente, nem se percebe como uma  estrutura 

metafórica consistente, cujo  mapeamento é com estado de saúde, significando, 

respectivamente, sucesso e insucesso na pesca. 

Como exemplo de correspondência entre a entidade do DF  e a do DA, citam-se  

ESCALA, para o primeiro domínio, e RESULTADO, para o segundo domínio. Do mesmo 

modo, fornece fundamento para a metáfora TRABALHO É RECURSO, que é uma metáfora 

complexa e emprega  a metáfora ontológica simples ATIVIDADE  É UMA  SUBSTÂNCIA. 

 

PESCA É ARTE 

 

Termo:  Arte 

 

Significado básico: ‘Conjunto de preceitos para fazer bem algo’, do lat. ARS, ARTIS 

(COROMINAS, PASCUAL, 1981).  

 

Significado no contexto: “Pesca’; ‘Arte’; ‘ rede’, ‘pescaria’, ‘etapas’, ‘instrumentos de 

captura’. 
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Quadro 26 - PESCA É ARTE 

 

EXPRESSÕES METONÍMICAS 
1-[...]A tarrafa é uma arte que é bom pra pescá, eu nunca joguei, agora é pirigoso[...] (INF. 05, J.A., 

49 anos). 

 

2- A tarrafa é uma redi tamém, é uma arti que é jogada pa ( ? ) , a pessoa cũece a mãta do pexi e joga 

a redi [...] (INF.04, O.C., 72 anos). 

 

3- [...] aumentó o númro de pescadô e as arti mũỹto mais (INF.19, R.S., 59 anos). 

 

4- [...] a arte aqui pra insiná a pescá já foi de dote porque quando eu com idade de oito ano, eu 

comecei a pescá siri, pescava siri de lĩa, pescava siri na mão, pescava siri na lama [...] (INF.03,  J.A.G.,  

59  anos). 

 

5- [...] tĩa no passado a arti de pescaria, no caso, a cãboa. Tĩa pescaria de calãw. Oje não tem mais. 

[...] A cãboa e o calãw que acabó no Baia’cu, e trεvεssa [...] (INF.05, J.A., 49 anos). 

 

6- [...] esse tipo de cofu daí são pra guardá isca viva pra pescá de otra arte, é diferente  do otro (INF. 

04, O.C., 72 anos). 

 

7- [...] Quem  fô trabaλá com a arte  da  taĩera  não leva o calãw, leva a taĩera, e o remo, vara e a vara 

pra abalá   e  o cãdĩєru [...] (INF 09, A.F.P.C, 41 anos). 

 

8- [...] Depende da pescaria, depende da arte, mas naquela época que eu comecei logo a pescá quando 

ahenti queria levá um sapatu, um sapatu velho o donu da redi não queria, dizia que dava azá. [...] (INF. 

05, J.A., 49 anos). 

 

9- [...]Agora já na redi é o pau de calãw [...] já é otra pescaria, já é otra arte porque tem várias arte, 

tem a taĩera, tem a redi di camarãw, tem a redi di arrastu (INF. 09, A.F.P.C., 41 anos). 

 

10- [...] Creceu  mũỹto  mais a pescaria, a arti.O trabaλo era o  mermo, antigamente até mais, era mais 

trabaλo porque a redi naquela época era de fio [...] (INF.19, R.S., 59 anos). 

 

11- [...] tĩa no passado a arte de pescaria, no caso, a cãboa.[...] a redi de pexi pra maiá, oje, acabó 

aquela arte, oje, é taĩera.Só são essas mermo[...] (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

12-[...] a ispadela, ela não anda pro vento, tá entendeno? Isso aqui é obrigada porque é a ispadela. 

Nem sempre a ispadela está presente em toda arte porque tem artes aqui perto que não precisa 

ispadela [...] (INF.03, J.A.G., 59  anos). 

 

13-[...]  Quem  fô trabaλá com a arte  da  taĩera  não leva o calãw, leva a taĩera, e o remo, vara e a vara 

pra abalá   e  o cãdĩєru.[...] (INF 09, A.F.P.C, 41 anos). 
   

Proveniente do latim ars, artis (COROMINAS, PASCUAL, 1981, p. 290), o conceito 

arte  recebe acepções como: ‘conjunto de regras que levam a um fim prático’, ‘habilidade do 

homem de pôr em prática algo ou alguma ideia’ (CUNHA, 1999). Na linguagem de 

especialidade, a ideia de arte é projetada em termos de pesca, pescaria,  redes de pesca, etapas 

e apetrechos. Pode ser assim esquematizada: 
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Esquema 22-  PESCA É ARTE 

 

Simboliza tanto a atividade de pesca desenvolvida pelos pescadores, quanto os 

instrumentos por eles utilizados e as fases por que teem que passar, sendo possível perceber 

processos metafóricos e metonímicos presentes para expressar pescaria, redes, ensino, 

aprendizagem, trabalho, tipos de pescaria, instrumentos de pesca, os quais corroboram para 

generalizar o conceito arte como indicador, implicitamente, de bases para: 

1. rede (v. exemplos 1; 2; 5; 6; 7; 9;11; 12; 13 do Quadro 26); 

2.  significado de pescaria (v. exemplos 3; 5; 8; 10 do Quadro 26); 

3. exprimir etapas (v. exemplo 4 do Quadro 26); 

4. designar  instrumentos de captura (v. exemplo 6 do Quadro 26). 

 

Nesse sentido, arte é hiperônimo para os hipônimos pesca, pescaria, rede de pesca. 

Originalmente, é mais metafórico, é construído como metáfora, mas fixado como  

terminológico. Na terminologia, é mais metonímico. 
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O aspecto da metáfora conceptual consiste na relação entre o conhecimento  de pesca 

e o conhecimento do domínio arte. Os exemplos provenientes do corpus demonstram que a 

categoria arte pode mudar de grupo, colocar-se no limite entre duas redes, dois domínios 

cognitivos. Tal mudança explica-se pela visão integradora que afeta o significado do conceito 

arte. Assim, é possível compreender arte sob aspectos variados e como meios necessários à 

realização da ação pretendida.  

 

Mangue  

Termo:  Mangue 

 

Significado básico: ‘Árvores que se localizam em áreas ao lado do mar’ (FERREIRA, 

Aurélio,  1999). 

 

Significado no contexto: ‘Superfície demarcada’. 

 

Quadro 27 - MANGUE É CONTAINER  

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 
1-[...] esses gaλo de mãgui vêmeλo que tem aí, porque ele tem chero, os pexi fica mais, se atrai mais po 

isso [...]  (INF.15, C.C.G. 32 anos). 

 

2-[...] o  pesqueru serve pra pescá  taĩa  e otros pexi, até siri.[...] Depois enche de gaio de mãgui 

vermelho, mas pode sé mãgui branco, de butãw, acaraíba. Mãgui vermelho é melhô porque chera [...] 

(INF.15, C.C.G., 32 anos). 

 

3-[...] Ali o pexi entra pra dent’ do mãgui, ele bota a cãboa, o pexi entra, quando ele suspende aquela 

redi o pexi já pasou pra dent’ do mãgui, quando o pexi vortá já não pode saí  mais  porque já tá preso. 

(INF. 02, C.P.N., 66 anos). 

 

4-[...] passa pela berĩa do mangi. [...] Oje, se nego qué fazé ũa cãboa tem que botá taĩera , mas não é 

ĩgual como era antigamente com, de fio porque oje é, é com a curtisa a menos, passa pela berĩa do 

mãgui. [...]  (INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

 

 

O ponto essencial dessa metáfora é a projeção de um organismo biológico em uma 

superfície limitada, ou seja, como objeto contentor que serve para conter algo. As expressões 

“dentro de” “entra”, “dentro do mangue”, “sair”, “passa pela beiriña do mangue” estão 

ligadas ao âmbito da espacialidade dentro-fora. De igual modo, é possível perceber-se a 

metonímia terra por mangue (container, com entrada, saída, contém caranguejos). 

O fenômeno da metáftonímia corrobora o conceito mangue  como representação de  

valor sinestésico a partir de matizes de cores, respectivamente: 
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Esquema 23 - Rede radial de mangue 

 

 

É possível perceber que a tonalidade vermelha transmite uma ideia ligada à 

experiência sensorial percebida pela visão e, ao mesmo tempo, olfativa, sinestésica. Alguns 

estudos assinalam que o ser humano nunca percebe o vermelho, mas uma determinada 

posição em  uma gama de vermelhos, posição que é identificada como mais ou menos 

vermelha que as outras. Então, o valor  de uma nuança da cor será definido por sua posição, 

ao mesmo tempo, em relação às outras nuanças da cor e em relação às diferentes “nuanças” 

do gosto, como ressaltam Fontanille (2008) e Plümacher (2007). E como um dos exemplos de 

estudos sobre as cores, cita-se uma investigação pioneira que serviu de argumento não só para 

a noção de protótipo, mas, também, para a linguística cognitiva em geral, é o estudo das cores 

básicas desenvolvido por Berlin e Kay (1969).       

Na pesca, é atribuída ao vermelho uma qualidade positiva, pois o cheiro exalado por 

um tipo de mangue, cuja folha tem a pigmentação vermelha, é considerado pelos pescadores 

como favorável para atrair o pescado. Por transposições sensoriais, os manguezais são 

percebidos como organismos biológicos capazes de, gradativamente, exprimir-se como 

matizes de cores que difundem cheiros, cuja função é servir como um meio, uma técnica para 

atrair e aprisionar o pescado. 

Outro aspecto a salientar é o fato de que, no contexto em apreço, botão, por exemplo, 

procede à ideia de matiz como rebento, broto, como a primeira etapa de vida de um vegetal. 

Através da ideia que se tem para  botão, pequena saliência  de onde se originam novos ramos, 

flores, folhas, traduz-se o conteúdo do mais concreto (mangue) para o mais abstrato 
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(desabrochar), ou do branco como imaculado (puro, cândido) e, ainda, como princípio de uma 

etapa de vida, de surgimento e de valor de algo. Ademais, botão pode, de qualquer modo, 

assumir um caráter simultaneamente metafórico, originando a possibilidade de a cor ser 

representada em leituras variadas, pode ser branca, acaraíba, ou  botão. Embora sejam 

expressões escassas no corpus em análise, ainda assim, corroboram para melhor compreender 

como o pescador faz referência ao branco, quer dizer, pela construção de um jogo implícito e 

polissêmico.  

Assim é que, o termo mangue realiza o mapeamento com valor de sinestesia associado 

à cor – nuança atraente – o que permite ao pescador entender gradação de cores como ações e 

substâncias de uma espécie de árvore que se sustenta sobre uma lama negra localizada na 

Maré, e é responsável pela atração e aprisionamento do pescado.  

Sobre a expressão “mangue branco”, Bluteau (1728) afirma que esta é uma das três 

condições dessa planta a que o gentio do Brasil chama cereiba. A esse respeito, Plümacher 

(2007) chama a atenção para o fato de a categoria particular de segmentações de um 

continuum de cor perceber os feitos psicológicos dos efeitos de interação entre as cores, 

surgindo com isso, e nos próprios termos técnicos, a metáfora.  

Através da experiência sensorial relacionada ao sentido do olfato e pela 

correspondência entre o conhecimento do domínio ODOR e o do domínio CORES, o homem 

da pesca atribui um grau de amadurecimento do manguezal, ao dizer que o mangue vermelho 

tem cheiro. 

 Particularmente, no caso das cores, é possível notar também a relação metonímica 

marcada pela ideia de contiguidade e de extensão. Em mangue vermelho e em mangue 

branco, por exemplo, pode-se ter motivação metonímica, possivelmente, via domínios da 

flora, da cor e de valor; quando o mangue é vermelho apresenta valor conceitual mais positivo 

do que o mangue branco, pois o vermelho apresenta garantia de fisgar o pescado.  

Na linguagem da pesca, os conceitos vermelho e branco não têm o mesmo valor que 

em outras áreas de especialidade, como por exemplo, a da Economia, a do Futebol, a das 

Relações Diplomáticas, que recorrem a expressões como cartão vermelho; estar no vermelho, 

para representar o lado não positivo de alguns fatos, para representar prejuízo; por outro lado, 

recorrem ao uso de expressões como  saiu do vermelho, carta branca,  fumaça branca para a 

eleição do Papa, para referir-se a valores positivos.  
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Porto  

 

Termo:  Porto 

 

Significado básico: ‘Lugar da costa ou em um rio, lagoa etc que, por oferecer às embarcações 

certo abrigo, lhes permite fundar e estabelecer contatos com a terra’ XIII. Do lat. portus, -ūs 

(CUNHA,1999). 

 

Significado no contexto:  ‘Ponto de encontro’, ‘abrigo das canoas’, ‘local  que serve como 

atracadouro para embarcação’, e de ‘onde os pescadores saem para trabalhar’. 

 

Quadro 28 - PORTO É ABRIGO  

 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS  
1-Ponto de encontro para trabaλá (INF. 06, J.S.P., 86 anos).  

 

2-A maré da gente fica aqui, no porto, onde a gente sai pra pescar (INF.17, C.S.B., 74 anos). 
 

3-Onde fica as canoa ( INF. 19, R.S., 59 anos). 

 

4- Ponto de chegada, lugá de encontro de todo mundo (J. A., 49 anos). 

 

5- Lugá rodiado de água onde fica as canoa (INF. 23, J.M., 30 anos). 

 

Como valor do termo técnico, porto constitui-se em um local que serve para a troca de 

mercadoria, permite ao pescador estabelecer contatos, além de servir como atracadouro para 

as embarcações, e onde são construídos palheiros e dispostas as redes. Os pescadores 

consideram mais importante na definição de porto a ideia de “ponto de encontro  para 

trabaλá” (exemplo 1 do Quadro 28) (J.S.P., 86 anos); “onde fica as canoa” (exemplo 3 do 

Quadro 28) (R.S., 59 anos); “ponto de chegada, (exemplo 4 do Quadro 28) lugá de encontro 

de todo mundo” (exemplo 4 do Quadro 28) (J. A., 49 anos); “lugá rodiado de água  onde fica 

as canoa” (exemplo 5 do Quadro 28) (J.M., 30 anos). 

Ao que parece, porto estabelece uma relação referencial entre ponto fixo e localização, 

espaço. Seu sentido inicial não permanece apenas como o de uma ideia de passagem, 

registrado em dicionários gerais e etimológicos, mas também é imaginado como local 

oportuno para os pescadores poderem trabalhar, servir de abrigo, fazer amizades, guarida, 

seguro (por saber que é o porto a certeza de se ter chegado à terra, depois de estar em alto 

mar), proteção e comunicação com a terra.    
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É possível pensar porto com a ideia de que o pescador, por se encontrar em alto mar, 

em meio a perigos e atribulações que devem ser vencidos, para que se possa chegar com 

segurança, retrate-o como destino final. No sentido mais abstraticizado,  porto  é  container. 

Essa segurança procurada pelo homem, para que ele possa chegar ao porto inserido na zona 

de pesca, pode ser alcançada mediante a ideia de salvação em meio à amplidão do mar. Ou 

seja, é o refúgio que o pescador procura, é o abrigo, é o encontro com a própria terra. Há 

presença da metonímia TERRA (porto (abrigo). 

 

Coroa  

 

Termo:  Coroa  

 

Significado básico:  ‘Adorno com que se cinge a cabeça’ (MORAES SILVA, 1813). 

 

Significado no contexto: ‘Lugar reservado para a prática de mariscagem, de pescaria’. 

 

Quadro 29 - COROA É UM SER ANIMADO 
 

EXPRESSÕES METAFÓRICAS E METONÍMICAS 

1-[...] trãqueru é um pau, um pau, o mosu pega um pau aí infinca na berada da coroa [...] (INF. 05, 

J.A., 49 anos). 

 

2- O lombu é a coroa, e geraumente o pesqueru fica nesse lugá porque a maré  seca logo, tem que sé no 

lugá onde a maré seque. Assim, vamo pescá no rato, descobri porque daquela ponta que tem um lombu 

alvo (INF.  19, R.S., 59 anos). 

 

3- Os ponto, as cabesa das coroa, é os ponto  pra sabé  no lugá que tem coroa pra não, pra henti se 

guiá,  pra fazé as pescaria. Aí, chega bem nas cabesa das coroa e infica o morãw[...].Tem vários tipo 

de coroa, tem o marapé, tem os cartiano, tem a imbira [...] ( INF. 15, C.C.G., 32 anos). 

 

4- [...]espantá o pexi, que fica na ponta da coroa ou no fundo da maré [...] ( INF. 05, J.A.,  49 anos). 

 

O conceito coroa revela os processos metonímico e metafórico na linguagem de 

especialidade da pesca.                                                                                                

 A coroa é uma espécie de localização. Coroa
286

 representa a ideia de espaço reservado 

para a prática de mariscagem, de pescaria e, também, para a disposição de instrumentos da 

pesca. A nova matriz de significado atribuída à coroa
287

 é ampliada, entendida como esquema 

                                                 
286

Conforme Meirelles (2011), há aproximadamente 167 (cento e sessenta e sete) coroas em Baiacu nomeadas 

pelos pescadores.  Nos exemplos 2 e 3 do Quadro 29, podem-se observar alguns dos nomes referentes à coroa, 

a exemplo de: “rato”, “marapé”, cartiano” e “imbira”.   
287

Nos estudos de Baldinger (1970), por exemplo, essa representação mental é ilustrada a partir do campo 

semasiológico de coroa, em que esse conceito pode significar ‘coroa de um rei’ (símbolo e dignidade), ‘coroa 

de flores’ (simples adorno), ‘antiga moeda’, ‘tonsura’, ‘auréola’, ‘espécie de fortificação’. Com isso, comprova 

o autor que a mesma imagem acústica pode ser símbolo de distintas realidades, pode ter distintos conteúdos ou 
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imagético de container (dentro; sai; fora; entra) e ponto de referência (landmark). Aqui, há 

um contato que não se limita apenas ao espacial: 

 

 

Esquema 24 - Rede radial de Coroa 

      

 

Os termos metafóricos “cabeça”, “ponto”, “ponta”, “berada” e “lombo”, “rato” 

estruturam conceitos relacionados à entidade do DA, ESPAÇO LIMITADO, e à do DF, 

POSIÇÃO SALIENTE, são tomados metaforicamente para representar o domínio de 

conhecimento, mapeado como lugar, e o domínio ontológico RATO, CABEÇA, LOMBO, 

como elementos metonimicamente referenciais.  

Tais termos podem ser considerados tanto como centro do espaço, quanto como ponto 

mais alto. Retoma-se o que já haviam assinalado Farias e Lima (2010) quanto ao conceito 

“cabeça”. Quer dizer, “cabeça” representa a metáfora CABEÇA É PONTO DE 

REFERÊNCIA ELEVADO, por ser ponto de referência central e ser ponto mais alto. Isto é, a 

noção espacial de cima/baixo, encobrindo os significados ‘ponto vital’, ‘posição’, ‘ponto de 

referência’. Isso ocorre, possivelmente, pelo fato de os pescadores precisarem demarcar, 

geograficamente, um lugar que lhes sirva como guia ou orientação para a pesca. Quer dizer, 

                                                                                                                                                         
significações, pode ser diferente e ter diferente função, correspondendo a um amplo campo da realidade, 

querendo dizer que em um significante (imagem acústica) toda uma série de acepções conduz a toda uma série 

de representações ou objetos mentais, e estas significações constituem o campo semasiológico (BALDINGER, 

1970,  p. 35-36). 
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os localizadores espaciais em cima, acima; embaixo, abaixo denotam espaço anterior e 

posterior. Em cima é a referência espacial de “cabeça” em relação ao corpo e, embaixo ser 

equivalente à “base”, como referência espacial. Isso ocorre devido a existir correspondência 

cognitiva entre os conceitos, evidenciando que tais correspondências são baseadas em 

experiências corpóreas do mundo físico. O símbolo usado torna-se, pois, metonímia, e o 

aspecto mental da imagem simbólica torna-se compreensível. Veja-se a imagem: 

 

Foto 6 - Coroa  

 

 

 

Há a presença da metonímia TERRA por coroa (com característica de um ente: 

lombo). Ainda é possível apontar em coroa o fenômeno da semelhança de família por 

METONÍMIA, em que coroa – prototipicidade –, e cabeça, marapé, cartiano, imbira são 

efeitos dessa prototipicidade; e como representação da METÁFORA, através de expressões 

como: lombo, cabeça, pontos, berada da coroa, ponta da coroa. 

                   

TRABALHO É SUOR 

 

Termo: Trabalho 

 

Significado básico: ‘Emprego da força física ou intelectual para realizar alguma coisa’; 

 ‘Aplicação dessas forças como ocupação profissional’ (AULETE, 1987). 

Significado no contexto: ‘Trabalho’; ‘suor’. 

 

Quadro 30 – TRABALHO E SUOR 

 

EXPRESSÃO METONÍMICA 
1-[...] Eles chama de mariscadera, não tem distinsãw de uma coisa pra otra. Ahenti vendi o nosso suó 

ao compradô, ao intermediaru (INF.17, C.S.B., 74 anos). 
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Essa metonímia projeta as experiências que o pescador tem com o trabalho e pode ser 

representada, por exemplo, através de SUOR É TRABALHO ou TRABALHO É SUOR, em 

que suor é a consequência, o efeito, e trabalho, a causa. Geralmente são compreendidas como 

vivências pouco agradáveis. Suor é a fonte escolhida para representar o lado pouco positivo 

de uma realidade existente nos serviços de pesca. São conceitos metonímicos do tipo EFEITO 

PELA CAUSA.  

O pescador recorre ao uso de uma entidade, no caso específico, TRABALHO, do DA, 

para se referir a AFAZERES ou LUTA DIÁRIA, do DF. Os meios de conhecimento de 

ambos os domínios correspondem a FADIGA, DF, e TRABALHO, DA. Observe-se o 

exemplo: “[...] Ahenti vendi o nosso suó ao compradô, ao intermediaru”, a parte selecionada 

determina aspectos da consequência decorrente do trabalho realizado no ambiente da pesca, 

isto é, mariscar ou pescar. 

Suor encontra-se dicionarizado como ‘Do lat. SUDORE. ‘Humor aquoso incolor’ 

(FERREIRA, Aurélio, 1986). Não há registro para o termo mão de obra.  

Como bem observa Lopes (1976), no termo suor, há duas metonímias pelo processo 

de substituição da parte pelo todo, suor equivale a trabalho, pelo processo de substituição do 

efeito pela causa: o suor é efeito da fadiga, do trabalho. Nesse sentido, Lopes (1976) afirma 

“[...] a contiguidade característica da sintagmática não se refere, simplesmente, à contiguidade 

de significantes mas, também, à contiguidade de sentido” (LOPES, 1976, p. 93). Assim, os 

afazeres de pesca podem ser representados por suor, conforme o esquema: 
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Esquema 25 - Trabalho é suor 

 

São selecionadas características particulares associadas a termos mais gerais, 

sugerindo importância àquilo que a parte representa.  

De acordo com o que asseguram Lakoff e Johnson (2002 [1980]):  

 

[...] a metonímia [...] tem principalmente uma função referencial, isto é, permite-nos 

usar uma entidade para representar outra. Mas metonímia não é meramente um 

recurso referencial. Ela também tem a função de propiciar o entendimento.[...] A 

metonímia tem, pelo menos em parte, o mesmo uso que a metáfora, mas ela permite-

nos focalizar mais especificamente certos aspectos da entidade a que estamos nos 

referindo. Assemelha-se também à metáfora no sentido de que não é somente um 

recurso poético ou retórico, nem é somente uma questão de linguagem. Conceitos 

metonímicos (como PARTE PELO TODO) fazem parte da maneira como agimos, 

pensamos o dia-a–dia (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 93). 
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No caso da metonímia aqui apresentada, suor é efeito, e trabalho é causa, por 

exemplo, há muitas partes que podem representar, enfatizar, entender o todo e fazer referência 

a ele.  

 

BUSANO É PESSOA 

 

Termo: Busano 

Significado básico: ‘Gusano’; ‘Bichinho, que se cria na madeira, e a fura, e assim nas carnes’ 

(MORAES SILVA, 1813). 

Significado no contexto: ‘Pessoa’; ‘Concorrente’; ‘inimigo’; ‘mão de obra’; ‘bravo’; 

‘animal’. 

 

Quadro 31 - BUSANO É PESSOA 

 

EXPRESSÃO METAFÓRICA E METONÍMICA 
1- [...] o busano parece um canudo [...] Ele é a nossa mão de obra, e quando a madera apodrece 

tamém, mas o maió concorrente é ele, o busano. Em qualqué lugá que tivé pau, ele come, é brabo o 

animaw. (INF. 04, O.C., 72 anos). 

   

Nessa metáfora, o pescador se confronta com um animal, atribuindo a este uma 

atividade competitiva, uma disputa pela embarcação. Assim, busano implica uma pessoa, no 

sentido de uma espécie de inimigo no trabalho. Surge também a metáfora de luta, daí o 

conceito concorrente. 

BUSANO É PESSOA diz respeito não somente a aspectos da realidade externa dos  

pescadores, mas também e, sobretudo, de suas realidades internas, tal como seus processos de 

percepção, expectativas, emoções, temores, atitudes, crenças, valores e necessidades. Essa 

metáfora mostra que os pescadores se comportam de acordo com a realidade percebida e, 

consequentemente, com o cenário da pesca. Assim, a metáfora prossegue por meio de 

afirmações implícitas e explícitas de que A é (ou parece) B. Quando se diz que “[...] busano é 

o maior concorrente”, usa-se a imagem do competidor  para chamar a atenção dos aspectos do 

animal parecidos com adversário. 

Lakoff  e  Johnson (2002 [1980]) admitem que: 

 

Talvez as metáforas ontológicas mais óbvias sejam aquelas  nas quais os objetos 

físicos são concebidos como pessoas. Isso nos permite compreender uma grande 

variedade de experiências concernentes a entidades não-humanas em termos de 

motivações, características e atividades humanas (LAKOFF;  JOHNSON, 2002 

[1980], p. 87).   
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Alguns dos exemplos anteriormente citados permitem atribuir características humanas 

a entidades não-humanas. No entanto, cabe ressaltar o que Barcelona Sánchez (2000) e 

Espíndola e Mendes (2006) mencionam a respeito desta metáfora, isto é, o fato de que é um 

processo desse tipo que pode ser atualizado de duas formas: uma é a animação, que apresenta 

característica de animais e não de ser humano, e a outra diz respeito à humanização, 

experiências são concebidas como pessoas ou àquelas são atribuídas características destas 

(ESPÍNDOLA; MENDES, 2006, p. 109). Na linguagem de especialidade da pesca, 

encontram-se exemplos dessa metáfora ontológica de personificação
288

, tanto no sentido em 

que é  expresso por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), quanto no que é representado por 

Espíndola e Mendes (2006) e Barcelona Sánchez (2000).   

Há de se assinalar a metonímia presente na expressão “mão de obra”(= ‘trabalho’). 

Consiste em relacionar  no mesmo domínio mão/trabalho, é uma relação do tipo parte/todo, 

possui um sentido de implicação mútua, de modo que pode ser considerado como 

generalização. 

Também pode ter como metáfora subjacente ANIMAL É UM FLUIDO QUE 

CONTÉM  EMOÇÃO, por exemplo, o termo “brabo” (v. exemplo 1 do Quadro 31) reafirma 

um dos estudos de caso realizados por Lakoff (1987a) sobre a conceptualização do sentimento 

raiva (anger), comprovando que este faz parte de uma estrutura conceptual complexa. Lakoff 

(1987a) especifica melhor o cenário, referindo-se aos aspectos emocionais. Com base em uma 

pesquisa realizada em conjunto com Kӧvecses, e por meio de técnicas utilizadas por Lakoff e 

Johnson (2002 [1980]), Lakoff (1987a) comprova que as emoções têm um modelo cognitivo 

sistematicamente coerente.  

A análise realizada por ele informa como é construída a classificação popular no 

domínio dos efeitos fisiológicos de raiva. Lakoff (1987a) comprova que a teoria popular 

recorre ao uso de um princípio geral metonímico, um sistema de metonímia para raiva como 

container e como corpo, em combinação com o sistema metafórico central, e em 

correspondência entre o conhecimento ontológico e o epistêmico (LAKOFF, 1987a). 

Lakoff (1987a) e Kövecses (1987) interpretam UM FLUIDO QUENTE EM UM 

CONTAINER como domínio-fonte e RAIVA como domínio-alvo. Expressões linguísticas 

como A raiva foi crescendo dentro de mim evidenciariam, segundo eles, com base no 

conhecimento que se tem sobre a elevação de um fluido em um recipiente mediante sua 

                                                 
288

A metáfora da personificação não se refere,  na verdade, a seres humanos, mas atribuem-se qualidades destes a 

entidades não humanas. 
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ebulição, o acarretamento, quando a intensidade de raiva aumenta o líquido sobe e se sustenta. 

Expressões do tipo “brabo”, encontradas no corpus, pertencem à metáfora difuse de raiva. 

Eles destacam o papel das metonímias de reações fisiológicas na formação de sistemas 

metafóricos para emoções. Asseguram, porém, que as correspondências metonímicas estão no 

domínio-fonte. Tal estudo pode também comprovar de igual modo a categoria aqui analisada, 

em que expressões do tipo “brabo”, encontradas no corpus, pertencem à metáfora difusa de 

raiva, na base do que é a ligação entre emoções e seus efeitos fisiológicos. 

 

COMPRA DE PESCADO É GUERRA
289

 

 

Termo: Atacar  

 

Significado básico: ‘Acometer’, ‘combater’, do ital. attaccare (COROMINAS, PASCUAL, 

1981). 

 

Significado no contexto: ‘Guerrear’, ‘atacar’, ‘adquirir , comprar o pescado’. 

 

Quadro 32 - COMPRA DE PESCADO É GUERRA 

 

EXPRESSÃO METAFÓRICA 
1- [...] O pexi que ahenti pãa ahenti embarca na canoa, agora quando sai daqui da canoa pra vendé pro 

negociante, ele já tĩa cest(?=cesta) pra botá na cuia ou balaiu, eu mermo teño balaiu. Antes, usava mais 

balaiu. Os omi atacano o pexi pra balaiu e as mulé tá vino pegá e mete  no baldi , elas leva no baldi, 

mermo (INF. 06, J.S.P., 86 anos). 

 

 

Corominas e Pascual (1981) considera o termo atacar  como proveniente do 

italiano attaccare. Encontram-se as seguintes acepções ‘acometer’, ‘combater’ 

(COROMINAS: PASCUAL, 1981). No significado contextual,  pode-se afirmar que há um 

sentido implícito proveniente da metáfora conceptual ontológica COMPRA É GUERRA, em 

que são estruturadas, parcialmente, as ações realizadas em uma discussão, exemplo 

“atacando” (v. exemplo do Quadro 32). O comprar e o adquirir, associados ao ato de apanhar 

o peixe, são metaforizados como guerra, ataque. Correspondem às entidades ADVERSÁRIO, 

no DF, e VENDA, no DA. Sistematicamente, correspondem também às áreas de 

conhecimento COMÉRCIO, no DA, e  BÉLICA, no DF. A ideia de lançar-se sobre a 

mercadoria com ímpeto é próprio de comportamentos irracionais, corroborando com o que 

alguns autores, a exemplo de Barcelona Sánchez (2000), e Espíndola e Mendes (2006), 

denominam-na como “animação”.  

                                                 
289

Uma referência à metáfora DISCUSSÃO É GUERRA, analisada por Lakoff e Johnson (2002 [1980]), assim 

como ao exemplo “Este fato ataca as teorias clássicas”.  
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Na pesca, a compra implica também uma possível metáfora, a exemplo de  O 

COMÉRCIO É UM ADVERSÁRIO e/ou É UMA ARENA, mas também a metáfora 

COMPETITIVIDADE DE COMPRA É GUERRA. O comprador “ataca” o peixe para ganhar 

a disputa pela melhor mercadoria.  

Essa metáfora fornece um meio de se referir à experiência que o pescador tem da 

compra de peixes como uma entidade que pode ser vista metaforicamente em termos de 

identificação de um aspecto particular dela. Personifica o momento da compra  do pescado 

como disputa e como dotado de uma experiência atribuída ao ser vivo.  

Autênticas representações desta metáfora são encontradas em diversas atividades, 

metaforizadas como luta, guerra, batalha, duelo. Como exemplo, é possível citar os domínios 

do FUTEBOL, da POLÍTICA e da ECONOMIA, apontados por vários autores, Silva-e-

Coimbra (1999), Costa Neto (2001), Espíndola e Mendes (2006), Teixeira (2014), entre 

outros, como atividades em que a entidade que visa ao objetivo encontra um opositor à sua 

ação. Essa metáfora surge, no caso específico da pesca, como confronto entre os negociantes.  

Há autores que asseguram que, de acordo com o domínio-alvo da projeção, o 

confronto terá formas mais específicas e que, de feito, a utilização de metáfora de guerra, ao 

que tudo indica, tem vindo a crescer na imprensa em todo o mundo.  

Assim “atacando” integra a projeção de uma luta numa atividade com objetivo de 

compra. É possível apresentar o seguinte esquema: 
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Esquema 26 -  Comprar pescado é  guerrear

 

 

A natureza do confronto assume forma de guerra, em que o pescado é objeto de 

guerra. A “guerra” dá-se entre os compradores. O pescado é um campo de batalha, os 

concorrentes são os negociantes e o território a ser conquistado são os peixes. As estratégias 

formuladas a partir dessa metáfora visam aniquilar a concorrência com ataques, sem um 

limite claro para o seu uso. Os peixes assim conquistados tornam-se reféns dos negociantes. 

 

6.4 AS EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS DA PESCA  

 

A análise das metáforas e metonímias conceptuais não se restringiu apenas às 

expressões linguísticas até aqui descritas, consideraram-se também as expressões idiomáticas 

com características de metáforas conceptuais, pois se atentou para o que Kövecses (2011a) 

ressalta quanto à análise dos dados, o fato de que, muitas vezes, as análises centram-se num 

campo específico ou então elencam uma variedade substancial de campos, sem terem em 

conta as interrelações existentes.  

Assim, apresentam-se no quadro seguinte exemplos de Expressões Idiomáticas (EIs) 

provenientes da linguagem de especialidade da pesca, com o objetivo de demostrar que tipo 

de relação conteem com os processos metafóricos e metonímicos.  
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Há de se observar que, nas EIs, o sentido não se encontra ligado a um fundo tão 

tangível, concreto. Note-se, a título de exemplo, que as EIs a serem citadas neste trabalho 

podem significar n representações. O pesquisador depara-se com dificuldades, quando se tenta 

identificar a base que terá motivado a criação de determinada EI com o sentido literal. Assim, 

os processos metafórico e metonímico podem ser concebidos como uma tentativa de explicar 

o significado. 

FRASEOLOGIA 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS PROVENIENTES DA PESCA  

 

Quadro 33 -  Expressões Idiomáticas da Pesca 

EXPRESSÕES 

IDIOMÁTICAS 

PROVENIENTES 

DA PESCA 

SENTIDO 

IDIOMÁTICO 

ESPECIAL 

(SIGNIFICADO NO 

CONTEXTO) 

EXEMPLOS DE 

EXPRESSÕES 

IDIOMÁTICAS 

POTENCIALMENTE 

METAFÓRICAS 

METÁFORAS 

CONCEPTUAIS 
(Mecanismos 

cognitivos: metáforas  

e metonímias) 

A MARÉ VAI TORCER 

DE ENCHENTE 

 

‘Maré ascendente’, 

‘momento em que a 

maré se eleva’. 

1-[...] a  maré,  qué dizé que  

ela já  tá inchenu  de novo,  

a maré toce di inchente. Se 

num quisé dizé   a maré vai 

tocé di inchente, você  diz a  

maré já  tá vino de inchente 
(INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

2- A maré da vazante quando 

ela pára, vira, vem de 

inchente, vai tocé di ĩchẽti 

[...] Aí, se quisé, ele tamém 

vira  a pescaria. Ele aí já 

ispera tocé di ĩchẽti, pra 

pescá de ĩchẽti ( INF. 08, 

A.G. N., 25 anos). 

 

MARÉ É 

MOVIMENTO 

 

ANDAR APOPADO ‘Alinhamento de 

pano, com fim 

específico de manter  

a embarcação tanto 

em equilíbrio como 

em condições de 

navegar em 

segurança’. 

3- [...] você só anda apopado 

porque apopado todo vento 

leva, né.[...] a imbarcazaw 

tem que tá bem alĩada pra 

pudé andá (INF.03, J.A.G., 

59  anos). 

INSTRUMENTO 

PELO CONTROLE 

 

CABEÇA D’ÁGUA 

 

‘O limite da maré, 

quando ela chega ao 

ápice’. 

 

4- O dia que a maré mais 

enche, ela  crece, a  maré 

lãsa,  lãsa,  lãsa, mas chega 

o dia que ela dá cabesa 

d’água. Cabesa d’água é 

quando ela bate aqui, maré 

grande (INF. 05, J.A., 49 

anos). 

MAIS É PARA CIMA 

CHAME ÁGUA ‘Remar com 

intensidade e sem 

cessar’. 

5-[...] O proeru é em 

primero lugá que é o cabesa 

de ( ? ). Ele fica na proa, ele 

que cerca os lãsu , ele que, 

se fô vê xãgó, ele que vê o 

SUBSTÂNCIA 

LÍQUIDA  É PESSOA 
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xãgó, aí, ele que vai na proa, 

é, é dano instrusãw ao 

popero [...] Aí, se ele dizé 

chame água, aí você diz 

assim, vai chamano água 

pra dá vorta na redi [...] 

(INF.  08, A.G.N., 25 anos). 

 

DESCER MÃO PARA 

DENTRO 

‘Referência à ação 

realizada pelo 

pescador a fim de 

juntar o pescado, 

reuni-lo’; ‘colocar as 

mãos sobre a rede’. 

6-[...] Aí, ele comesa a maiá  

e na ora tem que descê mão 

pra  dentu  pra coλê, pra 

tirá o pexi, pra  botá redi na 

canoa  e  vim’simbora. Ou 

vim’simbora ou cercá mais 

(INF.08, A.G.N., 25 anos). 

PARTE  PELO TODO 

 

EMBARCAÇÃO  FAZ 

CARREIRA 

‘Embarcação 

governada e ou/ 

é guiada pelo 

movimento do  

vento’; 

 ‘Vento fraco, quase 

falta de vento; 

quando a embarcação 

não navega’.  

7-[...] Você tá numa  canoa,  

o vento tá fresco
290

 e não tem 

uma ispadela e tem uma 

estopa, aquela tauba ali, não  

tem  uma  tauba, e o vento só 

faz levá, aí botemo o nome  

iscaciá,  tá iscaciano, aí só 

vai embora a canoa [...] 

(INF. 05, J.A., 49 anos). 

 

8- Ispadela, ela é, é uma 

tauba só que ela é furada  

((Levanta, pega a espadela e 

a exibe)). Serve pra segurá 

uma imbarcasaw flutuano, é 

ela que vai corré o panu. Ela 

aí guenta a imbarcasãw [...] 

Tudo que a imbarcasãw faz 

carrera, ela vai cortano 

água, ela não dexa escaciá. 

[...] É um serviso bem feitu 

porque se você não fizé bem 

feitu a imbarcasãw não vai 

não. Ela só faz mermo é, é 

iscaciá [...] (INF.03, J.A.G., 

59  anos). 

EMBARCAÇÃO É 

PESSOA 

FAZER UMA CHAVE ‘Modo como se 

organiza a rede para 

tentar prender o 

pescado’. 

 

 

9- [...] a vara pega daqui, 

vem, vem, pára numa  otra  

ponta do mãgui, mas aqui 

você dá uma vouta aqui 

assim, feito uma chavi de 

taĩera, que é assí que fica 

essa boca aqui aberta. O 

pexi vai correno, bateno, 

bateno aqui assí na vouta 

do, do, da redi, ela vem aqui 

e sauta[...] se  largá as 

ponta assim, sem  fazê uma 

chavi, eles vai imbora tudo 

porque num tem essas vorta, 

REDE É  CONTAINER 

                                                 
290

Outros autores poderiam afirmar que existe uma similaridade sêmica entre os elementos que servem para a 

descrição do vento ( exemplo: vento forte, vento fresco, vento brando...). 
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essas vorta prendi ele[...] 

(INF. 05, J.A., 49 anos). 

FERRAR O PANO  ‘Virar e/ ou dobrar o 

pano sobre ele 

mesmo e, com isso, 

preservá-lo da ação 

do vento’. 

10-[...] ferrá é enrolá o 

panu da traqueti  pra não 

pegá mais vento (INF. 16, 

A.S.M., 64 anos). 

PANO É  

INVÓLUCRO 

GALINHA 

ARREPIADA 

‘Espécie de ouriço do 

mar, de corpo 

espinhoso’ 

11- Galĩa arripiada 

((Risos)), galĩa arripiada é 

esse buzo  que fura ( INF. 

05, J.A., 49 anos). 

 

ORGANISMO 

MARÍTIMO É AVE   

NA BRUTA ‘Representa todo  

e/ou qualquer tipo de 

serviço realizado 

pelo “moço raso”, 

sem ser 

necessariamente 

especificado, 

independe das 

condições em que as 

coisas se lhes 

apresentam’. 

12- O mosu razu é o que  

mais gãa. O mosu razu é na 

bruta, faz qualqué trabalho 
(INF.18, Z.N., 40 anos). 

  

NA BRUTA É UM 

UNIVERSO DE 

ATIVIDADES 

 

NA BRUTA É 

FRENTE DE 

TRABALHO 

O DIA BOTANDO 

BARRA 

 

‘Madrugada, ou seja, 

amanhecer, quando 

aparece a barra, i.e., 

as nuvens no 

horizonte’. 

13-[...] quando é o dia 

botano barra, barra é, é, é 

madrugada, três ora, botano 

barra é a ora que ahenti 

vem resá redi o dia vem 

botano baxa, ahenti chega a 

resá redi, o pexi bate mais 

na redi (INF. 14, I.R.S., 43 

anos). 

BOTAR BARRA É 

MADRUGADA 

PUXAR DE CORDA ‘Rede de extensão 

considerável, 

denominada calão, e 

que encobre  parte 

significativa do local 

onde o pescador 

realiza suas 

atividades’. 

14-[...] antes prevalecia 

calãw,  puxá de corda, oje é 

xãgó e camarãw. Mas, a de 

Xãdú é de taĩera e arraera, e 

a de Cosmĩo é de taĩera. Zé 

Cacete tem todo tipo de redi: 

arraera, casuera [...] 

(INF.06, J.S.P., 86 anos). 

REDE É EXTENSÃO 

VOLTA DA PEDRA ‘Momento em que se 

finaliza  a pescaria, e 

quando todos os 

pescadores, 

principalmente o 

moço abaixador, 

encontram-se no 

centro da rede, estão 

dispostos em círculo, 

com a finalidade de 

rematar a rede e a 

retesar, garantindo, 

com isso, a segurança  

do pescado’. 

15-[...] Vorta da pedra é 

quando o mosu abaxadô 

fica até o fim da redi  pra 

fechá o lãsu. ( INF. 25, C.S., 

37 anos). 

 

PESCARIA É 

CÍRCULO 

VIRA OS GOLPES ‘Comunica  a 

experiência de um 

conjunto e ou  

quantidade  de peixe  

que é retirado da rede 

e disposto na 

embarcação’. 

16- [...] o que se tira primero 

é os vira os gorpe( ? ), corta 

na redi e vira os gorpe pra 

dent’ da canoa (INF. 02,  

C.P.N., 66 anos). 

EFEITO PELA 

CAUSA 
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 As expressões idiomáticas estão de acordo com a Teoria da Linguística Cognitiva. 

Permitem variação e algumas se constituem mais perto do padrão de expressões idiomáticas, 

como as mais prototípicas. Neste esquema do quadro 33, há algumas expressões idiomáticas 

prototípicas, como:  

- CABEÇA D’ÁGUA  (‘ápice da maré’); pode significar, também, ‘véspera da lua 

cheia’, ‘quando a maré atinge o seu ápice’. 

- NA BRUTA (‘sem escolha’)  

- GALINHA ARREPIADA (‘ouriço do mar’). 

 As demais são mais ou menos periféricas. 

 

A MARÉ VAI TORCER DE ENCHENTE 

 

Essa expressão idiomática faz referência à Maré como elemento de personificação 

MARÉ É MOVIMENTO e, como processo metonímico, CONTINENTE PELO 

CONTEÚDO. Demonstra a imagem para a Maré enquanto ascendente e/ou o momento de 

elevação. Esse “torcer de enchente” diz respeito ao instante em que a Maré se eleva, quer 

dizer, período de Maré de enchente. Na compreensão do pescador, a Maré se retorce para 

aumentar a quantidade de líquido. Constitui-se uma multiplicidade de sentidos em que esse 

“torcer de enchente” para a Maré pode fazer parte de domínios como o de Vestuário (Ex.: 

Torcer a roupa); o de Corpo Humano (Ex.: Torcer o nariz). Evoca, simultaneamente, força 

física, experiências motora e corpórea.  

 

ANDAR APOPADO 

 

A expressão andar apopado refere-se ao equilíbrio da embarcação e à segurança de 

navegar, mediante o apoio de um pano disposto sobre a proa. Simboliza a união entre um e 

outro apetrecho da pesca. Representa o entrelaçamento de duas extremidades de um mesmo 

objeto: a embarcação e a popa. Pode representar metáfora e metonímia de personificação. 

Verifica-se que o pescador une uma ação tipicamente realizada pelo ser humano, a 

experiência motora de caminhar, e um atributo pertencente à embarcação, quer dizer, a parte 

denominada popa. E o significado forma um todo indissociável. Reside aqui a metonímia 

INSTRUMENTO PELO CONTROLE.  
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 CABEÇA D’ÁGUA 

 

Expressa a ideia de Maré como expansão, alargamento, período de enchente da Maré. 

Essa extensão metafórica e metonímica para Maré é representada pela parte superior do corpo 

humano, no caso, cabeça. Pode representar também a metáfora do container. Essa polissemia 

que encobre Maré é encadeada por significados relacionados entre a parte superior do corpo e 

a altura máxima, o limite da Maré. Dar a entender as metáforas VERTICAL É PARA CIMA, 

MAIS É PARA CIMA, SUPERIOR É PARA CIMA. Ou seja, a Maré recebe um valor 

positivo. Mostra a importância do corpo e o seu papel no objeto cognitivo. 

 

CHAME ÁGUA  

 

É uma expressão idiomática de uso constante entre os pescadores, a fim de  enunciar  

o momento em que o pescador rema com intensidade e sem interrupção para dar início a um 

tipo de pescaria denominada “ressar”,  a qual  é  praticada dentro  da própria embarcação sem 

ser  necessário  que  o homem do mar mantenha contato  com  ele. É uma metáfora da 

personificação SUBSTÂNCIA LÍQUIDA É PESSOA. Este tipo de pescaria exige do 

pescador  lançar a rede ao mar e, ao mesmo tempo, circular a embarcação. Portanto, esse 

remar com intensificação e sem cessar é  inferenciado  pelos pescadores  como  “chame 

água”. Esse exemplo de Ei da pesca pertence ao domínio conceptual da metáfora da 

personificação e da espacialidade tomado na sua relação com líquido e com a ação de falar e 

de remar intensa e initerruptamente. Simultaneamente, o significado é com base na 

experiência física, motora e perceptual. 

 

DESCER MÃO PARA DENTRO 

 

É outro exemplo de metáfora e de metonímia cujos conceitos dependem da 

experiência corpórea. Esta EI faz referência à ação realizada pelo pescador, a fim de juntar o 

pescado, reuni-lo. “Descer  mão para dentro” significa ‘colocar as mãos sobre a rede’. Dentro 

é metaforizado, não para demarcar a ideia de espaço, mas de objeto, no caso, rede de pesca. 

Serve também para metaforizar o momento considerado o ápice, que é o final da pescaria, em 

que o pescador averigua e recolhe o resultado da pesca. Do mesmo modo,  implica PARTE 

PELO TODO, em que a mão  representa o pescador. Quando o pescador pronuncia “descê 

mão pra  dentu” estar a fazer referência sobre o  ato de os  pescadores  (“moços”) se reunirem 
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ao redor da rede a fim  de recolher, selecionar e dispor o pescado e, em seguida, colocá-lo na  

embarcação. Este é o momento em que todos os “moços” pescadores reúnem-se para puxar a  

rede  que se encontra  sob a   profundeza do mar e a recolhem  em conjunto com o  pescado. 

O retirar a  rede do mar não  significa necessariamente que esta será guardada,  ou  que os 

pescadores põem  as mãos sobre a rede e  a recolham,  mas  que esta pode ser usada a 

qualquer  instante, a depender do  resultado   da  pescaria,  se este é propício  ou não,  ou 

como   dizem   os  pescadores,  “ se a Maré está para  peixe”. 

   

EMBARCAÇÃO FAZ  CARREIRA   

 

Expressão idiomática cujo sentido prototípico é demonstrar como se encontra a 

embarcação em alto-mar. Esse significado é revelado pela relação entre as expressões 

carreira  e escacear, a fim de expressar a ideia de ‘embarcação governada e/ou é guiada pelo 

movimento do  vento’;  ‘vento fraco, quase falta de vento; quando a embarcação não navega’.  

Uma  possível compreensão que se pode ter desta expressão é o fato de o pescador buscar 

explicar a estratégia que ele utiliza para a embarcação tornar-se segura. Com isso, o pescador 

recorre à EI embarcação faz carreira. São dois aspectos diferentes, segurança e equilíbrio, 

mas simultaneamente correspondentes. É possível perceber a metonímia EMBARCAÇÃO É 

PESSOA, e a metáfora EMBARCAÇÃO É  OBJETO CORTANTE, “[...] Tudo que a 

imbarcasãw faz carrera, ela vai cortano água, ela não dexa escaciá”. 

É, portanto, um enunciado fraseológico que serve tanto para representar a velocidade e 

o equilíbrio que a embarcação adquire, ao fazer uso de uma tábua específica utilizada pelos 

pescadores  daquela comunidade, quanto para conceber a ideia de deter o movimento da 

embarcação, e da embarcação como um elemento talhante. A tábua utilizada como 

instrumento para esse tipo de ação encontra-se  localizada  entre a  parte central da  

embarcação  e o mar. À proporção que este fica mais intenso, com fortes ondulações, a tábua 

auxilia a embarcação no  sentido de fazer com que esta tenha menos  tormento, sofra  menos 

impacto,  a ponto de as ondas tornarem-se  brandas, no dizer dos pescadores “quebradas”, ao 

entrarem em contato  com a tábua, devido a esta reduzir o  efeito intenso proporcionado pela 

ação da  maré. Desse modo, o pano que auxilia também o movimento da embarcação, torna-

se leve com  a presença do  vento e, com isso, contribui para a  embarcação “fazer carreira”, 

isto é,  navegar com  segurança, e não com rapidez, o que se pode deduzir, caso se pensasse a 

referência como direta, caso se tomasse o sentido literal. 
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FAZER UMA CHAVE   

 

Pode-se afirmar, aqui, que há um sentido de referência implícita à maneira pela qual o 

pescador aparelha a rede para tentar prender o pescado. A rede é a chave, e esta é a totalidade 

da ação. A construção dessa metáfora baseia-se em metáfora e metonímia, pois chave 

representa o que abre ou fecha a porta, que, na linguagem da pesca, passa a ser a rede, i.e.,  a 

porta de entrada e saída dos peixes. Não é uma metáfora emergente, de fácil interpretação, o 

homem do mar associa a estrutura natural e/ou artificial de chave como proteção e segurança 

e a aplica ao ato de preparar a rede para guardar os peixes. Representa as metáforas 

conceptuais REDE É CONTAINER, REDE É FECHADA POR CHAVE. 

 

FERRAR  O  PANO 

 

Com relação à expressão idiomática ferrar o pano, a noção definidora dessa metáfora 

é a ideia de virar o pano sobre ele mesmo e, com isso, preservá-lo da ação do vento. PANO É 

INVÓLUCRO. Funciona como sobrepor parte do pano sobre ele mesmo e conservar o seu 

estado. É um conceito possivelmente considerado como uma extensão metafórica para a 

unidade conceptual ferrar que, em outros campos, pode apresentar sentidos diferentes e não 

revelar proximidade com o sentido que se evidencia na pesca. 

 

GALINHA ARREPIADA 

 

Essa expressão da vida cotidiana dos pescadores desliza da categoria de animal 

aquático para o de ave. Implica a metáfora ORGANISMO MARÍTIMO É AVE, pois a 

galinha arrepiada representa, na linguagem de especialidade da pesca, uma espécie de ouriço 

do mar, invertebrado de corpo espinhoso. Comprova o dizer de Borges Neto (2010) e outros 

autores que asseguram que os termos da vida cotidiana são definidos  por aproximação, 

alguns membros da categoria deslizam para outra. O atributo arrepiada preserva a relação de 

semelhança entre um e outro domínio. 
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NA BRUTA  

  

Há na expressão na bruta a ideia de disponibilidade para realizar quaisquer trabalhos 

referentes à pesca. É uma função atribuída ao “moço raso”. Implica as metáforas ontológica e 

estrutural. NA BRUTA É UM UNIVERSO DE ATIVIDADES, NA BRUTA É FRENTE DE 

TRABALHO. Portanto, “na bruta” representa todo e/ou qualquer tipo de serviço realizado 

pelo “moço raso”, sem ser necessariamente especificado, independe das condições em que as 

coisas se lhe apresentam, é indeterminado.   

 

O DIA BOTANDO  BARRA 

 

É uma expressão idiomática e não literal simples. Experiencia tanto o primeiro 

momento em que o pescador inicia a atividade da pesca, quanto à demarcação do horário 

preciso de lançar a rede, isto é, o momento do dia em que o pescador tem certeza da garantia 

do pescado que é na madrugada. O dia botando barra quer dizer madrugada, ou seja, 

amanhecer, quando aparece a barra, i.e., as nuvens no horizonte. A  finalidade dessa 

expressão não é simplesmente projetar o  horário da madrugada, mas representa um horário 

que não é cronológico, talvez seja referente à metáfora do tempo movente, e a do tempo  

psicológico. Mas é uma referência que só  é  compreendida por aquele que a experiencia.  As 

expressões metafóricas que são englobadas por o dia botando  barra são: é madrugada; três 

ora;  é a ora  que ahenti vem resá redi;  o pexi bate mais na redi”. O homem do mar 

experiencia a ação de madrugar o dia, “ nascer do dia”, e a consequência dessa ação é 

percebida como começo, início de se pescar  e certeza de resultado satisfatório. É possível, na 

metáfora conceptual DIA É SER VIVO, haver referência com a metáfora do nascimento e da 

vida, relativa ao tempo com o início da pesca, e de garantia de pescado. 

 

PUXAR DE CORDA 

 

Puxar de corda explora a ideia da época em que existia na comunidade de Baiacu uma 

rede de extensão considerável, denominada calão
291

,  que encobria parte significativa do local 

onde o pescador realizava suas atividades. Os pescadores fizeram uso deste tipo de rede até os 

anos 70, uma arte de pesca que esteve em voga na comunidade, mas que hoje desapareceu 
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Conforme Moreira (2010), pelo étimo proposto por Cunha (1999), a lexia calão “é datada do século XIX, de 

origem tamulaiala. Calão foi introduzido na língua com a adaptação do termo caló”. 
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totalmente, sendo substituída pela expressão rede de arrasto
292

. A aproximação semântica é 

feita através do verbo “puxar”, REDE É EXTENSÃO caracterizando metaforicamente a força 

que o pescador emprega para puxar uma rede extensa e rodeada por cordas. 

 

VOLTA DA PEDRA  

 

Trata-se de uma expressão que representa o momento final da pescaria, quando os 

pescadores se reúnem em círculo para rematar a rede e garantir o resultado do que se pescou. 

Daí constituir-se como base para extensão do sentido metafórico de volta, que equivale à ideia 

de os pescadores, especificamente o moço abaixador, fecharem a rede em círculo para garantir 

o conteúdo que nela se encontra. Representa PESCARIA É MOVIMENTO como percepção, 

ação, gestos e união. 

 

VIRAR OS GOLPES 

 

Esta fraseologia
293

  funciona como metonímia do tipo EFEITO PELA CAUSA, em 

que o PR diz respeito à ação realizada pelo pescador, e a ZA, o pescado. Faz referência  ao 

pescado  no momento em que este é  retirado da rede e acomodado  na  embarcação, 

representando a ideia do pescado  e do  movimento que  o homem da pesca faz para  

acomodar o que se pescou. O pescador  ao pronunciar “vira os  gorpe”,  quer comunicar  a 

experiência de um conjunto e ou  quantidade  de peixe  que é retirado da rede e disposto na 

embarcação. 

Observa-se que, em linguagem de especialidade da pesca se distinguem 

principalmente expressões idiomáticas cujo maior e mais frequente landmark  é a Maré, 

contendo as seguintes categorias: a) Roupas (exemplos: A maré vai torcer de enchente; 

Ferrar o pano); b) Nomes dos animais (Exemplo:  Galinha arrepiada); c) Partes do corpo 

humano (Exemplos: Cabeça d’àgua; Descer mão pra dentro); d) Profissional (Exemplo: 

Embarcação faz carreira); e)  Com referência aos elementos da natureza (Exemplos:  A maré 

vai [...]; Água mar; Chame água; Cabeça d´ àgua; O dia botando barra); f) Velocidade de 

ação (Exemplo: Andar apopado; Chame àgua; Descer mão pra dentro; Embarcação faz 
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De acordo com  Moreira (2010), nas artes e aparelhos de pesca empregados na Galiza, encontram-se também 

denominações com classificações idênticas quanto às formas encontradas em Baiacu, a exemplo 
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Lakoff e Turner (1989) denominam as fraseologias como metáforas de nível genérico, e permitem entender 

uma categoria de situações como um todo em termos de uma situação particular (LIMA, FELTES, MACEDO, 

2008), LAKOFF; TURNER, 1989). 
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carreira); g) Artefatos (Exemplo: Puxar de corda); h) Trabalhos manuais (Exemplos: Descer 

mão pra dentro; Ferrar o pano; Na bruta), entre outras, quer dizer, há também os campos de 

esporte, de aprendizagem, marítimo, de ferramenta, de objeto, de cor, de ave, de fenômeno 

atmosférico, de tempo, sinestesia, de geometria.  

A maioria das categorias é atribuível a atividades e práticas desenvolvidas e 

estabelecidas culturalmente e baseadas na interação social dos seres humanos e dos conceitos 

espaciais, atividades corporais e habilidades de percepção. As EIs que aqui  serviram de 

análise para a presente análise contribuem para comprovar como algumas das construções 

características de uma língua, ou ainda como termos, frases ou  expressões representam um 

sentido geral  e metafórico, que não é  literal.  Na linha de  raciocínio  de Lakoff e Johnson 

(2002 [1980]), equivale a ideia de: 

 

[...]´fórmulas do discurso’, ou ‘expressões idiomáticas’, ou ‘itens lexicais 

fraseológicos’, que  funcionam  de inúmeras  maneiras como  se  fossem palavras  

únicas; e a língua  possui milhares delas [...] cada conjunto de  itens  lexicais 

fraseológicos  está  estruturado  de forma  coerente por meio de um  único conceito 

metafórico. [...] A estrutura metafórica dos conceitos é necessariamente parcial e 

reflete-se no léxico da  linguagem, inclusive  no  léxico   fraseológico,  que  abriga  

expressões   de  forma fixa  [...] (LAKOFF; JOHNSON  2002 [1980], p. 119;121). 

 

 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]) apontam que é possível valer-se das EIs  para falar de 

conceitos definidos metaforicamente. Assim, pode-se presumir que os exemplos retirados do 

domínio de especialidade da pesca em Baiacu/Vera Cruz/Bahia apresentam tanto as metáforas 

conceptuais convencionais (ontológicas, orientacionais, estruturais) e as metonímias,  quanto 

as expressões fraseológicas. Mas perceber até que ponto se concretiza ou abstratiza exige a 

compreensão dos processos metafóricos e metonímicos que deles fazem parte, pressupõe uma 

situação de contato entre os dois processos conceptuais. A maioria dos conceitos 

representados no vocabulário dos pescadores são naturalmente adquiridos em conexão direta 

com a experiência. As características dos nomes são associadas a coisas, objetos, entidades, 

experiências e cultura, daí resulta a atitude metafórica em relação às expressões, que são 

ligadas e subordinadas à ação. Ou, como diriam os cognitivistas, “são experiências físicas 

diretas”.   

Em As metáforas da Maré se está no mar das metáforas. Esse processo não é 

realizado por explicações, mas para produzir uma ação, pôr em execução a coisa ou o seu 

protótipo por manipulação da experiência corpórea, da realidade cultural e dos costumes desse 
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povo e que não pode ser explicado sem uma constante referência a esses contextos mais 

amplos. Para a compreensão desse  processo,  cabe citar Ribeiro: 

 

[...] o povo não raciocina assim, as coisas para eles não  são organizadas  dessa 

forma [...] cada  um chama o que acha que  ela é,  varia de  pessoa para pessoa, ou 

de grupo para grupo [...] Tudo pode ser visto de formas diversas, muito diversas, 

daquela que se pensa ser a única, a correta [...] E é claro que tudo faz sentido, tudo 

sempre faz sentido (RIBEIRO, J., 1984, p. 494; 509; 513). 

 

 

 O universo de sentidos só pode ser explicado em relação com os seus requisitos 

reflexivos, experienciais e cognitivos. A Maré é apenas uma categoria geral, em que os 

pescadores transpõem atitudes, ações, pessoas, animais, objetos, coisas e sentidos vários. É 

construída segundo critérios seletivos de utilidade biológica, assim como de usos e valores 

psicológicos, interculturais e sociais. As pessoas, as coisas e os objetos têm um caráter  

personificado e passam a ser usados como objetos da ação no universo da Maré. O objeto 

descrito  em  As metáforas da Maré, no mar das metáforas, não é uma função da descrição 

dada, do sentido, mas da relação com o meio que gera o significado.  

Com isso, a natureza da cultura de As metáforas da Maré, no mar das metáforas, é 

compreendida  por meio da exposição de como os pescadores percebem o mundo, como eles 

se comportam e o modo como se relacionam com pessoas, artefatos, coisas, e como esses 

sujeitos identificam os conceitos que governam o pensamento assim como suas atividades 

cotidianas. A atenção dos pescadores está tão ocupada com atividades laborais que ao 

significado de tais expressões soma-se uma coloração específica só compreensível contra o 

fundo de sua psicologia grupal, na Maré, na Pesca, no porto,  na vida, no comércio e em 

outras experiências cotidianas. Como asseguram Lakoff e Johnson (2002 [1980]):   

 

 

A ideia de que metáforas conseguem criar realidades desafia as posições mais 

tradicionais sobre metáfora. Isso se explica pelo fato de a metáfora ter sido vista 

tradicionalmente como simples fato da língua e não como um meio de estruturar 

nosso sistema conceptual e os tipos de atividades diárias que desenvolvemos. É 

muito razoável presumir que simples palavras não mudam a realidade. Mas a 

mudança em nosso sistema conceptual realmente altera o que é real para nós e afeta 

nossa percepção do mundo, assim como as ações que realizamos em função da 

percepção (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 243) . 

 

 

Apesar de o seu estar sendo, o presente  trabalho, além de registrar estudos de Lakoff 

e Johnson  e demais outros autores, exerce a função científica de apresentar um método e o 

contexto, com base em dados empíricos provenientes das abonações de pescadores artesanais, 

a fim de tentar demonstrar que se “vive sob metáforas”. O fato de os pescadores recorrerem à 
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metáfora para perceber o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, entre outros 

comportamentos,  tudo isso faz parte do sistema conceptual humano. Como registra Ribeiro 

(1984) : 

  

[...] metáforas cujos contornos  jamais  se dissolviam [...] Coisas que [...] não podem 

ser aprendidas por  meio de palavras e, consequentemente, não podem ser ensinadas 

por meio de palavras [...] Mas havia coisas que não se explicavam com palavras, 

mesmo porque as palavras são tiranas e não se desgrudam da experiência de cada 

um, assim escravizando as mentes [...] todas aquelas coisas eram secretas, porque 

intransmissíveis a não ser pela experiência [...] acumulamos sabedoria pela prática e 

pelo pensamento (RIBEIRO, J., 1984, p. 20; 593-594; 597; 601; 607). 

 

.  

Ribeiro compreende que muitas coisas neste mundo não podem ser descritas, daí se 

recorrer a metáforas, ainda assim não se pode suprir aquilo a que não está presente, ao 

indescritível (RIBEIRO, J., 1984, p. 108-109). As metáforas são, sim, experienciais, e 

resultados de uma herança cultural
294

, de identidade coletiva
295

, e de experiencialismo 

corpóreo.  

Pode-se observar, portanto, que os pescadores nem sempre conceituam algo conforme 

o seu conhecimento linguístico, este nem sempre coincide com a realidade dos dados da 

língua, fato que corrobora o que Diniz (2008, p. 43) informa “[...] se a cultura se encontra tão 

arraigada na vida das pessoas, é de se esperar que ela também tenha um papel importante nos 

nossos mapeamentos metafóricos conceptuais”.   

As metáforas e metonímias representadas no domínio da língua de especialidade da 

pesca não são da arbitrariedade do significado, antes são motivadas pela experiência corpórea, 

e confirmam o que Lakoff e Johnson (2002 [1980]) refletem a respeito de as metáforas 

conceptuais poderem existir como base do experiencialismo. Dentro dessa vertente, o 

conceito de metáfora é associado à metacognição que, no sentido de Feltes (2008), é o 

processo de pensar o pensamento, o processo de pensar como se pensa. E envolve aprender 

sobre as formas como os outros pensam e aprendem o conceito. 

Para além da linguagem, a metáfora conceptual atinge muitas significações coerentes, 

interpretáveis por meio das expressões que reúnem e, portanto, do uso que os pescadores 

4“conceito metafórico”, envolve sobreposições e suas implicações, e é coerente em si mesma 
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Termo utilizado a partir do que é proposto por Kövecses (2005) como um conjunto de entendimentos 

compartilhados que caracterizam grupos de pessoas. Nesse sentido, as metáforas podem ser e são uma parte 

inerente de uma cultura. 
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No sentido ubaldiano que, no livro Viva o povo brasileiro (1984), descreve essa identidade de fatos como 

história cultural de um povo.  
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por influenciar e permitir influências. E, ainda que se saiba da existência de uma crítica
296

 

direcionada à temática da metáfora conceptual, em virtude de, nos inícios dos estudos de 

Lakoff e Johnson (2002 [1980]), não ter sido explorada em contexto de uso e não apresentar 

um guia metodológico para investigação, ainda assim recorre-se à teoria lakoffiana, mas com 

um diferencial: aplica-se a ela o método empírico, através de colocações de exemplos com 

dados experienciais da linguagem de especialidade da pesca, concomitante às explicações de 

estudiosos preocupados com a questão sobre linguagem e cognição.  

Assim, espera-se que a presente pesquisa em torno de As metáforas da Maré, no mar 

das metáforas, desperte nos pesquisadores da temática novas hipóteses. Com efeito, a relação 

entre as metáforas conceptuais e o seu significado baseia-se em um sistema complexo de 

símbolos, pois, determinadas palavras servem apenas para designar; outras, para refletir a 

ordem das coisas e, finalmente, outras podem ser reunidas para formar novas palavras, cujo 

significado é abstrato, transparente, motivado e também arbitrário. Ou, como assegura Moura 

(2007), uma mesma palavra pode receber diferentes interpretações metafóricas, dependendo 

do tópico com o qual se combina.  

Como simples demonstração e complementaridade, oferece-se um breve MCI da 

Maré, em homenagem a minha orientadora, ao meu coorientador e aos pescadores da minha 

comunidade de origem que me fizeram ver, no sentido de compreender, o desnudado não 

metafísico no devir do próprio pensamento da Maré: 
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Conforme Vereza (2011), a crítica à primeira versão dos estudos sobre a TMC deve-se à natureza dos 

exemplos como se estes fossem hipóteses para sustentar a metáfora. In: IV Congresso Internacional sobre 

Metáfona linguagem e no pensamento, 2011. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Out. 

2011. 
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Esquema 27 – Projeções e correspondências entre domínios cognitivos – MCI de MARÉ 

 

 

Esse modelo cultural armazena os aspectos que o pescador conhece acerca de sua 

experiência com o que vivencia na Maré. Por ser uma estrutura estável, e não rígida, o MCI
297

 

da Maré pode ser ampliado, atualizado. Assim, é possível ainda acrescentar outros elementos 

que reorganizam a hierarquia: 
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 Para Teixeira (2014), toda estrutura prototípica é igual ao MCI. 
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Esquema 28 - MCIs de Maré e Pesca 

 

 

Observa-se que essa classificação tem uma estrutura interna, com elementos no centro. 

Os pescadores aprendem os membros das categorias em termos de princípios gerais, que 

operam em alguns princípios especializados. Alguns domínios prototípicos para essa 

experiência são: preparo da pesca, a função do homem do mar, os apetrechos, domínio 

espacial, de força, de controle, entre outros. E podem ser também categorizados mediante 

esquemas de container etc. Resumindo, em linguagem conceptual:  

 



352 

 

Esquema 29 - Motivações conceptuais na linguagem de especialidade da pesca 

 

 

Em outras palavras, de acordo com a terminologia de Kövecses (2005), é possível 

traduzir como “foco experimental diferente” essa relação descrita em função de propriedades 

prototípicas que é fundamentada na própria conceptualização e experiência de mundo. 

Diferentes aspectos de domínios particulares funcionam diferentemente na metáfora 

conceptual. Os veículos metafóricos tendem a ser extraídos de domínios conceptuais 

familiares ao pescador e à sua experiência de vida - a Maré, a pesca, a rede,  a luta diária etc, 

o que faz com que haja uma evocação de conceitos mais próximos àquela realidade.  

Como se tentou demonstrar, após a análise de cada elemento concreto, na 

categorização das metáforas da Maré, é possível encontrar as duas dimensões categoriais: a 

dimensão horizontal, i.e., protótipo e efeito de prototipicidade; e a dimensão vertical, teoria do 

nível básico. Por fim e a título de ilustração, seguem alguns exemplos de planos de análise: 
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Quadro 34 - Plano de análise dos Protótipos e  Efeitos de prototipicidade 

PROTÓTIPOS EFEITOS DE PROTOTIPICIDADE 
Embarcação Canoa, barco 

 

Rede 

 

Rede de calão, camaroeiro, tarrafa, travessa, tapasteiro, 

camboa... 

Corda Cortiça, barandar,  cordinha 

 

Candeeiro 

 

 

Fifó,  facho, lamparina flutuante, boia luminosa 

 

Vara  

Espadela, remo, mastro, morão 

 

Pescaria 
 

Pesca de calão, camaroeiro 

Tarrafa, lanço, lance, pesca,  dote, arte, etapas de 

aprendizagem da pesca, trabalho, ensinamento 

 

Vela Pano 

 

Peixe 

 

Xangó, massambê 

Tainha, pititinga, filé 

 

Mestre Mestre de rede, mestre, proeiro, cabeça 

Pescador Mestre, proeiro, moço, moço abaixador 

  

 

 

Pesqueiro 

 

Pau de mangue, criatório de peixe, 

Zona de pesca 

 

Peixe 

 

Manta, mangote,vermidão, reversa 

 

Mangue 

 

Mangue, manguezal 

 

Coroa 

 

Rato, marapé, cartiano, imbira, baixio, lombo, ponto, lugar 

seco 

 

Porto 

 

Ponto de encontro, abrigo das canoas, atracadouro para 

embarcação... 

Emoção... Bravo, raiva, pesado, trabalhoso, difícil, maleta... 
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Quadro 35 - Plano da análise da nomeação 

NOMEAÇÃO GENÉRICA NOMEAÇÃO ESPECÍFICA 
 

Embarcação 

Canoa 

Barco 

 

Instrumentos de pesca 

 

 

Redes, cordas, varas... 

 

Rede 

 

Rede tarrafa, rede calão, 
rede camoraroeiro, rede curta, pequena, 

tarrafa, tianheira caçoeira, camboa 

rede de dentro, rede funda … 

 

Cardume 

 

Peixe 

 

Maré 

 

Maré de enchente, de vazante,... 

 

Corda 

 

 

Cortiça, barandar, carringa, escota, caverna, cabestro, 

caro 

 

 

 

Vara 

 

 

Varinha, varinha fina, espadela … 

 

Pesca 

 

Pesca de rede, 
pesca de anzol 

 

Pano 

 

Vela 

 

Pau 

 

Pau de mangue, pesqueiro 

 

Pesqueiro 

 

Pesqueiro 

 

Peixes 

 

 

Peixe graúdo, miúdo 

 

Profissão 

 

Pescador, mestre, moço, calafateiro... 

 

 

Pescador 

 

Mestre, proeiro, moço, popeiro, contra-popeiro, abaixador, 

camaroeiro, calão de dentro, calão de fora ... 

 

Mestre 

 

 

Mestre de rede, mestre 

Trabalho Suor 

 

É possível perceber o quão é complexo e difícil delimitar ou definir em quais das 

dimensões e dos níveis se encontra a categoria mais saliente. Ou, parafraseando Johnson, o 

pesquisador deve ser paciente, pois só poderá aprender o significado da palavra significado 

através do exame da natureza das coisas e sua ligação com as coisas. 
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Com isso, espera-se que com o corpus aqui apresentado tenha-se explorado a relação 

entre metáfora, cognição, linguagem e cultura (como construção humana), e que também este 

capítulo seja compreendido como uma alternativa teórica que une objetivismo e subjetivismo, 

criando uma nova realidade, tal qual anseiam Lakoff e Johnson (2002 [1980]). 
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7  CONCLUSÃO  

 

Qualquer conclusão é sempre um novo começo.  

Ao concluir, percebe-se que se está apenas abrindo as portas para continuar a 

investigação, mesmo porque, como assegura Eco (1989), a finalidade da tese é demonstrar 

uma hipótese que se elaborou inicialmente, e não provar que se sabe tudo.  

No presente caso, repassando o ponto de partida, verificou-se que a proposta inicial 

tinha como intenção estudar o pensamento de Lakoff, trazendo à luz o que se constituía ou 

supunha considerar como metáforas conceptuais.  A verdade mais aproximada disso é que se 

procurou realizar duas coisas julgadas mais fundamentais nessa pesquisa: a primeira, estudar 

o fenômeno das metáforas conceptuais, tomando como objeto dados empíricos; e a segunda, 

descrever como os falantes do ambiente pesqueiro chegam a produzir as metáforas, a fim de 

explorá-las na estrutura léxico-conceptual e, com isso, demonstrar as metáforas advindas das 

experiências cotidianas apresentadas no domínio da maré. Ratifica-se o pensamento de Lakoff 

e Johnson (2002 [1980]) sobre “experiências cotidianas em aparato cognitivo”. Esses 

pesquisadores mostram o valor da metáfora na conceptualização e na comunicação. 

Ao argumentar que, em muitos domínios da experiência, as metáforas são a única 

possibilidade que se tem de comunicar conhecimentos, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) têm 

dedicado atenção especial à metáfora como fonte e veículo da reconstrução da realidade 

cotidiana. Tais autores explicitam a onipresença da metáfora, ao sistematizar inúmeros 

exemplos do falar habitual. Por conseguinte, Lakoff e Johnson (2002 [1980]) asseguram que o 

importante, quando se trata de um fenômeno dentro de uma área de estudo, é olhar além das 

fronteiras da própria cultura, a fim de o investigador descobrir mares que podem ser 

navegados, arriscar-se a uma nova perspectiva desconhecida.  

 A abordagem cognitiva da metáfora indica que os conceitos são influenciados pelas 

dimensões corporais, sociais, culturais. E a Linguística e a Semântica Cognitivas vêm 

corroborar a importância deste tema, para o qual procuram identificar alguns de seus 

fundamentos. Quem sabe, o estudo acerca de “As metáforas da Maré” possa oferecer um 

ponto de partida para melhor compreensão daquele fenômeno fluido e intrigante que a cultura 

denomina ‘metáfora’?  

Para os pescadores, a metáfora decorre da instantaneidade de saber sua compreensão. 

Eles usam a metáfora, sabem como usá-la, mas não sabem o que ela é. O conceito de metáfora 
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é compatível com modelos de categorização de experiência dos pescadores, como eles 

percebem o mundo, se comportam e o modo como se relacionam com o mar, os artefatos, as 

pessoas, as coisas e como identificam os conceitos que governam o pensamento deles, assim 

como suas atividades cotidianas. Nessa perspectiva, o significado é contextual, dá coesão ao 

todo. 

 Sendo assim, no que respeita exclusivamente à análise dos dados, os principais 

resultados dessa recolha podem ser resumidos do seguinte modo: a) ocorre um número 

significativo de metáforas conceptuais, denominando não somente metáforas provenientes de 

pescador, mas também de espacialidade da maré, de movimento, a exemplo de PROEIRO É 

MESTRE; PESCADOR É MOÇO; MARÉ É UM FLUIDO EM CONTAINER; TEMPO É 

UM OBJETO EM MOVIMENTO; b) uma das motivações para a formação de metáfora entre 

os pescadores deve-se à convencionalidade do signo, novas formas diante das existentes, mas, 

sobretudo às experiências do cotidiano e à linguagem técnica; c) foram codificadas metáforas 

que expressam conceitos e suas expressões metafóricas, o uso e não a estrutura, tendo como 

possíveis relações as questões de identidade, similaridade e coocorrência. As similaridades 

são interacionais e subjacentes, surgem como resultado das metáforas conceptuais (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002 [1980], p. 329); d) percebe-se que, com a indicação de apenas uma 

unidade/conceito, quer seja pescador, mestre, moço, maré, rede, corda, entre outras, é 

possível se chegar a n alvos diferentes; e) os domínios–fonte mais comuns são: 

CARACTERÍSTICAS HUMANAS, MARÉ, APETRECHOS, FORÇA, entre outros; e os 

alvos são: ESPACIALIDADE, RECIPIENTES, EMOÇÃO, MORALIDADE, 

PENSAMENTO, RELAÇÕES HUMANAS, TEMPO etc, conforme também é assinalado por 

Kӧvecses (2002); f) a metonímia é um dos processos mais típicos e produtivos na língua de 

especialidade da pesca da comunidade aqui estudada, o que equivale a elaborar a hipótese de 

que a metonímia pode ser a base para muitas metáforas; g) o léxico (especificamente os 

nomes) dos pescadores apresenta muita probabilidade para metonímias. Nomes mais 

concretos, como exemplo calão, são mais produtivos para metonímia; h) o corpus apresenta 

muitos exemplos de metáforas de estrutura de evento.  

Durante a análise, observou-se ainda que as metáforas ontológicas e orientacionais, na 

maioria das vezes, ocorrem no mesmo contexto, com as mesmas unidades conceituais, a 

exemplo de TEMPO É UM OBJETO EM MOVIMENTO, TEMPO É UM RECURSO. 

Observou-se também a gradação dos membros das categorias, e ela acontece quando o 

modelo cognitivo caracteriza um conceito, contendo escala, por exemplo: “mãgi vermelho, 

mas pode sé mãgi branco, de butãw, acaraíba”; “Agora, eu pasei pra taĩera, andei pãano 
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dez, onze, doz kilo”; “[...] função primeru é observá, depois largá a redi e depois vai 

aprendeno [...]”. 

 Na linguagem de especialidade da pesca, as implicações desempenham um papel 

importante nas ligações de alguns dos exemplos de estruturas metafóricas de conceito, a 

exemplo de PROEIRO É MESTRE implica INSTRUTOR; PESCARIA É ARTE implica 

REDE É ARTE; REDE É EQUIPE implica PESCADOR É MOÇO. Há presença de metáforas 

universais e específicas, a exemplo de TEMPO É UM RECURSO; assim como de metáforas 

primárias e complexas, a exemplo de STATUS SUPERIOR É PARA CIMA/STATUS 

INFERIOR É PARA BAIXO; CALÃO DE DENTRO/TERRA É PARA BAIXO; CALÃO 

DE FORA É PARA CIMA; REDE É PERTO/LONGE. 

Os resultados apontam ainda que as categorias radiais apresentadas na análise são as 

marcas prototípicas, utilizadas com maior frequência, podendo-se concluir que essas 

categorias apresentam variações dos elementos centrais, estão mais fortemente enraizadas no 

pensamento, na cultura e no léxico dos pescadores. Os principais fatores culturais encontrados 

na pesca para explicar a metáfora são: diferentes protótipos para a percepção dos objetos; 

acumulação de conhecimento relevante sobre a pesca, o mar, os artefatos, os tipos de pescaria; 

o papel da audição (ser dito, objetividade, identificação) e da visão (saber, a identificação, a 

objetividade) e o cheirar (saber, identificação, objetividade) no processo de socialização; a 

tradição oral da experiência da pesca.  

Sobre a importância de que não existe uma relação categorial estável, na língua de 

especialidade da pesca, a categorização é de natureza contínua, gradual. Para cada conceito 

existem representantes mais ou menos característicos. O que isso quer dizer, tal como foi 

levantada em uma das hipóteses deste trabalho, é que é possível existir regularidades 

linguísticas, com várias metáforas assemelhadas entre si, formando uma família de metáforas 

da qual se pode constituir uma metáfora conceptual, que exprimiria diretamente o 

pensamento, na tradição da LC. 

As decorrências encontradas neste estudo corroboram as de Lakoff e Johnson (2002 

[1980]), ao assinalarem que, nas metáforas estruturais, é possível fazer uso de expressões de 

um determinado domínio para falar de conceitos correspondentes no domínio definido 

metaforicamente.  

Nesta investigação, constatou-se ainda que as semelhanças existentes entre fonte e alvo 

não têm que ser reconhecidas conscientemente pelos falantes, mas a semelhança entre os dois 

domínios é preexistente. Como preconizam Lakoff e Johnson (2002 [1980]), a metáfora 

acaba, portanto, por definir o que é real para uma dada cultura, informando uma visão de 
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mundo particular, em que conceitos metaforicamente estruturados orientam a percepção das 

ações. Conforme demonstram os dados, a percepção que os pescadores têm da metáfora é 

frequentemente a compreensão de um significado qualitativo e de referência espacial. Alguns 

conceitos emergem diretamente desta percepção, por exemplo, PARA CIMA; PARA BAIXO, 

PERTO/LONGE; e outros emergem metafórica e metonimicamente baseados na experiência, 

exemplo: CALÃO DE DENTRO/TERRA; CALÃO DE FORA; MARÉ É CONTAINER, 

entre outros. 

 Considerando os argumentos de Lakoff e Johnson (2002 [1980]), Kövecses (2011a), 

Grady (1997), Macedo (2008), Cameron (2008), Fauconnier (1997), entre outros, percebe-se 

que a linguagem de especialidade da pesca apresenta metáforas universais, isto é, comuns, e 

metáforas específicas. Mas, cabe registrar que foram encontradas dificuldades e /ou 

problemas de identificação de metáforas e, com certeza, esse fato servirá para um próximo 

trabalho em torno da coocorrência experiencial das metáforas conceptuais, no sentido de 

tentar demonstrar de que modo elas podem comprovar que há convencionalismo nas 

metáforas no discurso e na linguagem de especialidade, no sentido lakoffiano, podendo se 

estender a ideias de autores como Grady (1997), Kövecses (2011a), Cameron (2008), Macedo 

(2008), Soares da Silva (1999), Teixeira (2014), entre outros. Em combinação com o que se 

atêm Lakoff e Johnson (2002 [1980]): 

 

Como as metáforas de base social são parte da cultura, o que conta é o ponto de vista 

da sociedade/pessoa [...] é difícil distinguir numa metáfora a base física da base 

cultural, já que a escolha de uma base física é função da coerência cultural da 

metáfora [Mais adiante, os autores afirmam que] [...] Seria mais certo dizer que toda 

a nossa experiência é totalmente cultural e que experienciamos o ‘mundo’ de tal 

maneira que nossa cultura já está presente na experiência em si (LAKOFF; 

JOHNSON, 2002 [1980], p. 64; 67; 129). 

 

 

 Assumem ainda Lakoff e Johnson (2002 [1980]) que “O aspecto mais importante que 

devemos ter em mente em nossas discussões a respeito da coerência metafórica é o papel do 

objetivo da metáfora” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p. 179). Ou seja, o objetivo da 

metáfora é compreender um aspecto do conceito. Esse fato explica a necessidade que 

“Qualquer teoria adequada do sistema conceptual humano terá de dar conta de como os 

conceitos são 1) embasados; 2) estruturados; 3) relacionados uns com os outros e 4) 

definidos” (LAKOFF; JOHNSON, 2002 [1980], p.193). E essas são algumas consequências 

para as teorias da estrutura conceptual. Como salientam os próprios autores: 
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[...] a maneira como aprendemos a ver o mundo não é a única maneira e que é 

possível ver além das ‘verdades’ de nossa cultura [...] as metáforas não são 

meramente fenômenos que devem ser decifrados.  De fato, só é possível decifrá-las 

usando outras metáforas (LAKOFF ;  JOHNSON, 2002 [1980], p. 357-358). 

 

 Consequentemente, a TMC continuará com as questões de como os conceitos são 

associados convencionalmente com cada outro conceito, mas investigará como e porque as 

associações são convencionais, e como os mapeamentos entre domínios são estruturados. 

Esses argumentos são centrais para a compreensão da metáfora e de importante implicação 

para aqueles que buscam entender a teoria da metáfora e mais especificamente o modelo da 

metáfora conceptual. E é assim que, naturalmente, essa é uma pesquisa inconclusa, ainda 

existem “pensamentos verdes” a serem trabalhados, questionados e traduzidos. Recorrendo à 

linguagem dos pescadores “ainda há muitos peixes a serem fisgados nesta rede”, isto é,” o 

mar está para peixe”. É uma metáfora sendo usada para explicar outra, como afirmam Lakoff 

e Johnson. Pois, sabe-se que há aspectos não esclarecidos pela TMC que incluem, de acordo 

com a observação no corpus: a dificuldade de correlacionar as metáforas; a falta de base 

experiencial clara entre os domínios fonte e alvo, e que leva às seguintes indagações: por que 

alguns domínios servem para ser alvo, enquanto outros servem para fonte?, por que alguns 

elementos do domínio são mapeados, enquanto outros não o são?, quais são os fatores que 

determinam a direcionalidade entre domínios?; o que motiva a metáfora e como ela acontece? 

Mas, isso são mares para serem navegados em uma nova pesquisa e, alguns destes 

questionamentos encontram-se também em trabalhos a exemplo dos de Grady (1997) e de 

Farias (2006), mas que precisam ser realmente investigados, a fim de que se possa melhor 

explorar os territórios e ou os mares nunca antes navegados da cognição e da linguística. Por 

conseguinte, conforme interpreta Gibbs, citado por Vereza (2010), estudiosos da metáfora 

devem explicitar os objetivos e perguntas que motivam suas pesquisas; reconhecer as 

limitações de seus métodos e teorias, considerando qual enfoque de linguagem metafórica se 

quer investigar. Mesmo porque, em linha com Ribeiro (1984, p. 20): “[...] metáforas cujos 

contornos jamais se dissolviam”. E, bem como afirma este autor, “[...] muitas coisas neste 

mundo não podem ser descritas, daí se recorrer a metáforas, estar presente ao indescritível, 

porque as coisas estão lá, bem debaixo de nossos narizes, e não nos apercebemos delas” 

(RIBEIRO, 1984, p. 108-109).  

Cabe ainda citar Ribeiro (1984) “[...] o povo não raciocina assim, as coisas para eles não 

são organizadas dessa forma [...] cada um chama o que acha que ela é, varia de pessoa para 

pessoa, ou de grupo para grupo” (RIBEIRO, 1984, p. 494). É um mundo de luz difusa e 
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contornos imprecisos. Tudo pode ser visto de formas diversas, muito diversas, daquela que se 

pensa ser a única, a correta (RIBEIRO, 1984, p. 509).  E, também, como asseguram os autores 

que foram consultados para a realização deste estudo, um dos maiores desdobramentos das 

pesquisas sobre metáforas dos últimos anos tem sido o foco na identificação e na explicação 

da linguagem metafórica no discurso real. Como garante o Grupo PRAGGLEJAZ (2009), 

“[...] fazer afirmações a respeito da ubiquidade e da compreensão realista da linguagem 

metafórica exige que os pesquisadores explorem ‘metáfora no mundo real’, na medida em que 

são produzidas na fala e na escrita, em diferentes contextos” (GRUPO PRAGGLEJAZ, 2009, 

p. 78). 

Nesse sentido, o que se percebe, volta-se a afirmar, é que essa conclusão é inconclusa, 

pois a interpretação humana exigida em tarefas de análise de metáforas é limitada, apenas se 

constitui como um esforço diante das infinitas possibilidades de se estudar sobre o fenômeno. 

É um pensamento que ainda não encontrou repouso, não se deixa captar em sua totalidade, ou 

conforme registra Ricoeur “[...] la phora, se sabe, es una especie de cambio, el cambio según 

el lugar [...] la palabra misma metáfora es metafórica, porque es tomada de otro orden que el 

del lenguaje
298

” (RICOEUR, 1977, p.29).  

Assim, o presente trabalho é um oceano traduzido em sua pequena parte, o mar. Ao 

lançar-se a rede, teve-se a ilusão de se pescar a metáfora conceptual junto com os peixes 

imagéticos. O que se conseguiu, talvez, tenham sido apenas alguns peixinhos de expressões 

metafóricas e metonímicas. Há ainda muito mar a desbravar. E esse trabalho sugere um 

mergulho mais profundo se se quiser sentir os problemas que afloram na abordagem dos 

estudos da metáfora conceptual, nos estudos cognitivos, se se quiser, pois, compreender a 

dimensão empírica aliada à análise cognitiva.  

Sugere-se, a partir disso, que as recentes teorias da metáfora desafiem a sabedoria 

convencional, uma vez que este estudo possui várias limitações que precisam ser analisadas, o 

que poderá ser feito em pesquisas futuras. Ou, como assegura Damásio (2003, p.101), “[...] é 

uma abordagem exploratória com um fim em aberto e não um catálogo de fatos estabelecidos. 

Estou a considerar hipóteses e não a fazer afirmações acerca de certezas absolutas”. 

Confirma-se a tese da teoria cognitiva da metáfora sobre a existência de uma rede de 

conceptualização metafórica inerente ao pensamento humano e arraigada em um dado âmbito 

cultural. Do mesmo modo, deseja-se que a pesquisa empreendida tenha contribuído para um 

melhor conhecimento do modo como a metáfora se revela, pois, como é sintomático para 
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“[...] a phora, sabe-se, é uma espécie de mudança, a mudança segundo o lugar [...] a palavra mesma metáfora é 

metafórica, porque é adotada de outra ordem que a da linguagem” (Tradução da autora deste trabalho). 
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Gibbs et al.  (1997), a metáfora é para as pessoas como a àgua é para os peixes: está em toda 

parte  e, por isso mesmo, não é percebida. Há uma multiplicidade de domínios fonte e alvo 

envolvidos no percurso metafórico de As metáforas da Maré, no mar das metáforas.                                                                                                            

Desta feita, a autora desta tese não gostaria de dar por terminada esta investigação 

sem se referir a outras possibilidades de pesquisa que podem vir a ser abordadas. Outros 

caminhos de análise e outras pistas de pesquisa são certamente possíveis.  

A autora pensa que é interessante, por exemplo, fazer um estudo, no mesmo nível de 

análise, a partir de títulos metafóricos que compõem o inventário os símbolos
299

de Portugal 

(por exemplo: Galo de Barcelos, Zé Povinho, Quiosques, Azulejos, Lenço dos Namorados, 

Pauliteiros, Manjerico, Campino, Espigueiro, Chaminé Algarvia, Furnas, Adufe, Sardinhas, 

Coretos, Filigrana, Andorinha, entre outros) e fazer um estudo comparativo com os que 

compõem o do Brasil. Pode-se delimitar entre os dois grupos: os símbolos de Braga-Portugal, 

configurados entre os séculos XV a XX, e os de Salvador-Bahia-Brasil, no período referente 

aos séculos XVI a XX. Pode-se, portanto, pesquisar quais os domínios conceptuais 

predominantes, as expressões metafóricas e as equivalências de base. A hipótese inicial 

aplica-se ao fato de que a linguagem secular é representada sistematicamente por metáforas 

conceptuais como esquema caracterizador que serve para demonstrar a relação existente entre 

os dois países irmãos.  

Será possível, também, desenvolver um trabalho acerca das metáforas universais sob 

a óptica da linguística cognitiva: a natureza genérica da metáfora presente nos estudos 

desenvolvidos no PE (português europeu) e no PB (português brasileiro), em que se pretende 

descrever o que é que o PE (Português Europeu) e o PB (Português Brasileiro), em estudos 

desenvolvidos sobre o fenômeno da metáfora conceptual, têm em comum quanto à temática 

das metáforas universais, e demonstrar se há existência ou não de tais metáforas entre estas e 

as variantes do português
300

.  

A motivação para essas novas propostas de estudo deve-se à necessidade de 

prosseguir o que não fora demasiadamente aprofundado na tese de Doutoramento quanto à 

validade das metáforas universais. Um trabalho que permita entrever o universal dentro do 

particular e que pode ser comparado à natureza complexa da metáfora, é, por conseguinte, 

capaz de contribuir para os estudos científicos da metáfora desenvolvidos pelos linguistas 
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 Cabe salientar que a autora desta tese já recolheu alguns dados sobre os símbolos aqui citados. Todos foram 

concedidos pelas senhoras da Casa Santa Zita-Braga-Portugal, local onde a pesquisadora se  hospedou durante 

o período da Bolsa Sandwich. 
300

 O projeto pode se estender a outras línguas que trabalham sobre a metáfora conceptual. 
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cognitivistas. Para tanto, a pesquisadora precisa do apoio importante, incondicional e 

constante da CAPES, da UFBA e da UMinho. 

 Estas propostas de pesquisa futura contribuem para unir e aproximar ainda mais as 

duas culturas, manter o diálogo, o acordo bilateral e a diplomacia acadêmica, e mostrar que, 

em se tratando de ciência, um trabalho nunca poderá se dar por concluído.   

Pensando nessas novas possibilidades de pesquisa, a linguagem da pesca torna visível 

apenas uma pequenina ponta do oceano, representada aqui pela Maré como domínio central, 

como metáfora e metonímia de um processo ontológico e cultural mais abrangente, que a 

todos os pescadores pertence. Essa afirmativa fez surgir a imagem de um dos exemplos mais 

intensos encontrados durante a análise do corpus, aquele que explora a metonímia CALÃO 

DE DENTRO/TERRA; CALÃO DE FORA. Não é possível negar o grande valor do 

conhecimento de mundo e seus aspectos sociais e culturais, para que esse processo cognitivo 

possa realizar-se efetivamente e ser compreendido. Todos os espaços mentais ocupados para a 

nomeação e classificação de seres devem ser reconhecidos e considerados. 

Ou, como assegura Pereira (2013; 2014) e Teixeira (2013; 2014) 
301

, a Maré é sempre 

uma realidade constituída conceptualmente pela Pesca, onde cada membro pode afetar ou ser 

afetado por qualquer outro da estrutura, seja esta de natureza humana, marítima, de objetos, 

de entidades, de experiências perceptuais, física ou motora. Assim, Maré representa a própria 

Pesca no seu todo. Retomando as ideias dos cognitivistas, há na Maré uma correlação 

experiencial, i.e., uma correspondência metafórica e também metonímica em que cada 

hipônimo serve para referir-se ao hiperônimo. Mas, como se sabe, não é tão simples 

reconhecer os processos cognitivos, metáforas e metonímias, e é muito mais difícil ainda dar a 

eles uma definição compreensiva. 
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 Durante orientações. 
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