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ABSTRA CT: Some recent studies on metaphors are surveyed, with special emphasis on 
those which take into consideration metaphors in use. Special r eference is made to 
central aspects of the proposals by Steen (1999), Gwyn (1999) and Cameron (2000a 
and 2002b).  
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0 Introdução 

Nosso objetivo no que se segu e é fazer u m levantamento de aspectos centrais 
de quatro estudos em p esquisas aplicadas sobre metáfo ras . Queremos dar ao leitor u ma 
idéia abrangente de alguns dos influentes  ru mos teóri cos que estão sendo seguidos por 
investigadores preocup ados em dar conta do  estudo de met áfo ras em uso . 
 
1 Visão p anorâmi ca do  campo epistemológico 

Um fato  que chega a causar espéci e aos  “ metafori cistas neó fitos ” é a 
constatação de que as metáforas têm sido estudad as desde a Grécia Antiga, tendo 
Aristóteles já tratado dess e assunto em suas duas obras, Retórica  e  Poética, no Século 
IV A .C.. 

Cump re registrar dois dados importantes para as considerações que se 
seguirão:  a publicação do livro d e Lakoff & Johnson (1980) e, co mo conseqüência 
dessa publicação, o interess e renovado por aspectos até então não analisados . O livro de 
Lako ff e Johnson (=L &J) propôs duas grandes novidades conceituais import antes: a 
proposta de que as met áforas est ão presentes  em todos os tipos de linguag em 
disponíveis (e não  so mente na linguagem literária e poética) e, além disso, a noção de 
que, subj acent e ao pensamento humano, estão  as chamadas metáforas conceituais. 

Até então , acreditava-s e que as metáforas faziam parte, t ão-somente, de u m 
tipo de linguagem “floread a” e criativa, característica do discurso literário e poético. 
Para os estudiosos de metáforas , até então, a metaforização tinha co mo u ma de suas 
características a i mprecisão . Co mo tal, não seri a veículo aprop riado para a ciênci a ou 
para a filoso fi a (vide Go atly (1999: 1), onde o autor co menta as recomendações de 
Hume, no seu Essay concerning Human Understanding, de que as metáforas não dev em 
ser usad as na linguagem filosó fica (cf. t amb ém Carvalho (2003: 2)) . 

    A segunda grande novidade proposta por Lakoff & Johnson (1980 ) é que 
nosso pensamento é metaforicamente estruturado. Assi m, po r exemplo, o conceito 
metafórico TE MPO É DINHEIRO estrutura um grande número d e atividades do ser 
humano do mundo ocidental; este conceito metafóri co é refletido em português através 
de expressões  lingüísticas do tipo: 
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1. Você está perdendo  o s eu tempo . 
2. O co mputador economizou horas de meu trabalho. 
3. Reserve u m pouco de t empo  para a atividade física. 
 
Para L&J, há u m g rand e número de expressõ es lingüísticas que t êm 

subjacentes a elas metáforas conceituais do tipo TEMPO É DINHEIRO . Podemos citar, 
à guisa de exemplo, outras  metáforas  con ceituais como: 

 
4. O A RGU MEN TO É GUE RRA 
5. A IN FLA ÇÃO  É U M ENTIDADE 
6. A MENTE É UMA MÁQUINA 
 
Cad a uma dess as metáforas con ceituais citad as em (4 -6), subjazem um grande 

número de conceitos do nosso dia-a-dia qu e são facil mente entendidos justamente 
devido à existência desses construtos mentais. Ray mond Gibbs, por exemplo, consid era 
que o reconheci mento de metáforas conceituais é componente essencial do que ele 
entende por noss a característica humana: met afori zar é inerente ao s er hu mano. 
 
2. Metáforas em uso 

A quantidade de estudos sobre metáforas tem crescido exponenci al mente nos 
últimos anos. Recente livro, qu e lista as publicações n a área de 1985 a 1990 , cita mais 
de três mil e quinhent as referên cias sobre o  assunto ness e curto espaço  de cinco  anos. 
Apesar d esse enorme interesse no campo  de estudo, comp arativamente pouco tem sido 
feito no intuito de aplicar as met áfo ras a questões p ráticas , d a língua em uso .  
 
3. Algumas contribuiçõ es i mportantes ao  estudo d as metáforas em uso 

Vejamos, no  que s e segue, aspectos cent rais das  propostas de STEEN (1999), 
GWYN (1999) e CAMERO N (2002a e 2002b ). 
 
3.1 As consideraçõ es d e STEEN   

Para STEEN (1999), o  lingüista fun cional que considera a linguagem sob a 
perspectiva de seu uso na linguagem falada e escrita, tem de lidar co m a metáfora co mo 
u ma questão de proposições subj acent es, não co mo u ma qu estão de exp ressões 
lingüísticas.  Há um grupo de metáforas que não obedecem a frontei ras oracionais e têm 
de ser reconhecidas e compreendidas p ela construção de inferências entre o raçõ es. Já 
que as inferên cias são co mpreendidas em t ermos das proposições in feridas que são 
adicionais às p roposições d erivadas diretamente d as oraçõ es de u m texto, as metáforas 
se transformam em uma preocup ação  da análise proposicional. 

Steen exempli fica a necessidad e de u ma análise que leve em conta o conteúdo 
proposicional das  orações  co m (1): 

 
(1) I  walked to  the pl ace wh ere the bird o f prey hung ready  over the crowd. 
=’Caminhei p ara o lugar onde a av e de rapina se dependurava por sobre a 
multidão” 
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a oração em (1) s e refere a uma oração que é parte de uma narrativa sobre a polícia de 
Amsterd am qu e está brigando co m u m g rupo de mani festantes, enqu anto um helicóptero 
voa em círculos no céu , observ ando os eventos na rua. Pelo contexto, fi ca evidente que 
a oração relativa de (1 ), where the bird of prey hung rea dy o ver the crowd (=”.., 
onde a ave d e rapina s e dependu rav a por sobre a multidão’), tem u m sujeito gramati cal, 
the bird of prey (=a ave de rapina), qu e deve s er entendido como  uma express ão não 
literal para ‘the helicopter’  (=’o h elicóptero’).  Uma análise proposicional do  texto, 
criando u ma “ base textual” (no sentido proposto por Van Dijk & Kintsch, 1983) teria de 
incorporar o seguinte item: 
 

(2) Pi (RE F BIRD-OF-PREY HELICOP TER) 
 
O predi cado REF é u m p redicado convencional, especial mente criado  para indicar co-
referência entre termos; ele se refere ao argu mento BIRD-OF-PRE Y (= ‘ave-de-
rapina’), que é co -referenci al ao item HELICOPTER (= ‘helicóptero’). O índice  ‘ i’  está 
sendo usado como uma indicação ad  hoc qu e indica que a proposição em (2) não t em 
u m equivalent e lingüístico dentro do próprio texto mas é implícito por meio de 
inferência.  

A explicação de Steen é que não há no texto qualquer indicação de u ma  
exp ressão lingüística que explicite a a ve de ra pina é o helicóptero . Qualquer u m 
concord aria que the bird-of-prey (= ‘a av e-de-rapina’) em (1) está s endo us ado de 
forma figurad a e que u ma descrição da metáfo ra aí i mplícita teria de ser baseada em (2). 
É pela n ecessidad e da postulação d e análises semelhant es a essa que Steen defende a 
necessidad e de o lingüista fun cional considerar qu e as met áforas são melhor analisadas 
a partir d e consid erações proposicionais. 
 
3.2 As consideraçõ es d e G wyn 

Gwyn (1999) examin a as met áfo ras prevalentes no discu rso de pacientes co m 
doenças  crôni cas, principal mente o  cân cer. Ele conduziu u ma série de ent revistas co m 
diversos pacientes , examin ando suas respostas a várias pergunt as que girav am em torno 
da pergunta: Qual  a sua  exp eriência  da doença?   

Uma das con clusões mais interessantes d a pesquisa de Gwyn é qu e, após 
estudar as transcri ções das entrevistas , o pesquisador s e interessou , não tanto p elo 
estudo das metáforas conven cionais, co m as qu ais inevitavel mente se d eparou 
(metáforas se referindo a invasão , batalha, luta), mas antes por aqu elas instâncias 
textuais nas qu ais fica pat ente que a realidad e é vista através de um do mínio distinto da 
exp eriên cia e n a qual se d á uma transferência m etafórica, como u ma fo rma de explicar 
ou de lidar co m a exp eriên cia vivida de doen ça. 

Gwyn cita o caso de u m p aciente cardíaco (estudado por Radley , 1993) que 
insistia em trabalhar no jardim, mes mo sab endo que isso contrariava os desejos de sua 
mulher.  

O ato de trab alhar no jardi m era i mportante p ara este paci ente, na medida em 
que isso significava, para os que o rodeavam, u ma attitude positiva em relação à sua 
própria do ença. D e acordo  co m G wyn, o trabalho no jardi m si mboliza a relação do 
homem co m as outras áreas de sua vida, incluindo seu papel co mo marido na casa e sua 
atitude capaz de exercer u m di a de trab alho, se necessário. Para o autor, essa é u ma 
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relação metoní mica do p acient e, pois os  atos físicos  em qu estão são também partes 
constituintes de outras áreas de sua vida. 

Uma das conclusões d e Gwyin é que, ao se an alisar as reações à doença, não é 
pertinente que se tente sep arar a metoní mia da metáfora. G wyn defende que o p rocesso 
metafórico refere-se a u ma situação  onde X é tratado co mo se fosse parcial ment e, mas 
não complet amente, Y. A definição não pré-estabelece a medida de distinção ou 
incongruênci a entre X e Y; onde eles são bastante distintos a expressão s erá met afórica, 
ao passo, que quando elas forem do mes mo do mínio, trat ar-se-á de uma exp ressão 
metoními ca. Essa proposta considera u ma visão ampla da realidade, na qual a metáfora 
e a metoní mia são vistas co mo u ma coisa só, dois aspectos do amplo processo 
metafórico .  

Para o autor, a metáfora e a metoní mia n ão s e restringem ao campo da 
linguagem. Para alguns pacientes co m câncer, po r exemplo, a perda dos cabelos pela 
qui mioterapi a parece funcionar co mo u ma tocante met áfora p ara tudo o que doen ça 
simbolicamente trans mite. A p erd a dos cabelos , para muitos pacientes , si mboliza os 
efeitos da desumanização e da dessexu alização do cân cer, u m estig ma visível, u ma 
marca e u ma humilhação superfici al do/no corpo qu e corresponde à devast ação  interna 
da doença. 
 
3.3 As consideraçõ es d e Cameron 
I. O ensino de ciên cias 

CAMERON (2002a) estud a metáforas  em s ala d e aula, na interação  aluno-
pro fessor, a fi m de det erminar em que medida as metáforas utilizadas por ambos, em 
situações de aprendizado, contribuem p ara o aprendizado do conteúdo  programático de 
aulas de ciênci a. U m dos trechos examinados pela p esquisadora relacion a-se à 
explicação dos hormônios, em que as metáforas utilizadas s ervem  d e au xílio para o 
entendi mento do qu e s e passa no  co rpo hu mano.  

E m u m determin ado momento temos u ma aluna, Ellen, trabalhando co m a sua 
pro fessora e co m a própria p esquisadora (Cameron), em u ma atividade de ent endi mento 
de u m determinado trecho sobre o funcionamento dos hormônios no coração, onde se lê: 
“ The adjust ments (in heart rate) are controlled by nerves from your b rain and by 
hormones” (=Os ajustes [no batimento cardíaco ] são controlados pelos nervos no seu 
cérebro e pelos hormônios).  

A pesquisadora, então , diz para Ellen: “ They’re chemicals go round in your 
blood, co me from di fferent parts o f your body and do di fferent things, they’re kind of 
like switches, they switch things on and off in your body” (=Eles são substâncias 
quí micas que circul am no seu s angue, eles vêm d e di ferentes partes do seu corpo e eles 
fazem v árias coisas, eles são co mo interruptores, eles ligam e desligam coisas no seu 
corpo).  

Temos, então, no pri meiro trecho dessa interação pesquisadora/aluna, o 
desenvolvimento do Tópi co (u ma definição ): “ Eles [os hormônios] s ão substâncias 
quí micas que circulam no seu sangue...”. A seguir, temos a expansão dessa d efinição 
(“.. eles vêm de diferent es partes do seu corpo e fazem várias coisas, ..”) . Segue-se o uso 
de u ma metáfora explicativa (onde o Veículo = interruptores) do que está ocorrendo, 
que é repetida sob forma ligeirament e distinta (“ ..., el es ligam e desligam coisas no seu 
corpo.”). 
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Quando a pesquisado ra fornece essa met áfora explicativa, Ellen , a aluna, 
comenta “ oh right so your brain co mmunicates to those and then it can say” (=ah, si m, 
então seu cérebro  se co munica com aqueles e ele diz). O coment ário de Ellen se dá na 
forma de metáforas (s e co muni ca e diz) com o Veículo rexicalizado: Tópico = controla, 
Veículo = se comunica  / diz). 

Cameron sustenta que o contexto esp ecí fico  no qual o pro fessor explica idéias 
para seus alunos, inclui habilidades  no uso das  metáfo ras, entre as qu ais: 

• notar quando  uma metáfo ra é di fícil demais  para os alunos 
• usar metáforas que sirvam como pontes para preencher o vazio no 

entendi mento con ceitual dos alunos 
• desenvolver o Veículo de u ma met áfora para ajud ar o  ent endi mento 
• ajudar o  esforço  cognitivo do aluno co m escolhas lexicais  apropriadas 
• dirigir a interação , qu er através da n egociação (ou não) de signifi cados 

 
II. O discu rso de conciliação 

Na seção ant erior vi mos o uso de metáforas para solucionar u m problema de 
preen chi mento de um v azio con ceitual: u ma crian ça que não s abia co mo funcion am os 
hormônios, o p ro fessor explicando esse fato. No que se segue, vemos a metáfo ra sendo 
usada co m u m outro objetivo: a metáfora co mo evidên cia d e u m vazio de sentimentos. 

CAMERON (2002b) examina o discu rso de Jo, filha d e um político inglês 
assassinado durante u m atentado a bomb a, e Patrick , o assassino con fesso e preso do 
crime. Jo , uma mulher religiosa, se dispõ e a u ma série de conversas co m Patri ck, a fi m 
de tentar entender o que o motivou a mat ar víti mas inocentes (seu próp rio pai) em p rol 
de u ma causa política extremist a.  

Patrick foi solto da prisão (onde estudou e co mpletou um doutorado), por u m 
acordo co m o gov erno inglês, e teve uma série d e entrevistas com Jo, entrevistas estas 
gravadas e estudad as por Cameron, p ara determinar em que medid a o uso de metáforas 
se modi ficou com o  desen rolar dessas  conversas  “ vítima /  algoz”. 

Há u m claro “ abismo de senti mentos” entre essas duas pessoas, Jo e Patrick, 
que se dispõem a tentar entender u m ao outro , de algu ma forma. Cameron examina esse 
vazio de senti mentos, visões políticas e histórias, focalizando três aspectos da metáfora: 
o papel da metáfo ra n a convers a que envolve sentimentos e crenças políticas, o uso de 
metáforas con ceituais no discurso de conciliação  em apreço, a dinâmi ca no uso das 
metáforas, à medida em que a conv ersa acontece n as entrevistas. 

Cameron examina co mo os conceitos de intersubjevidad e e alteridade 
funcionam no discu rso de conciliação. Por intesubjetividade, entendemos o 
entendi mento e o conheci mento compartilhados; intersubj etividade co mpl eta co m 
alguém outro é i mpossível , na medida em que cada u m d e nós vê o mundo a partir de 
sua ótica e de sua mente. Alteridade (u m conceito examinado em Bakhtin, 1981) é o 
oposto de intersubjetidade: refere-se a co mo vemos o outro. Há diversos tipos possíveis 
de alteridade:  conceitual, de valores, d e crenças , d e sentimentos; é esse últi mo tipo 
alteridade que é fo calizado  ness e discurso entre Jo  e Patrick . 

É interess ante notar co mo o uso de metáforas refl ete, de u ma entrevista a outra, 
a crescente apro xi mação de s enti mentos  entre essas duas  pessoas , aproxi madas pela 
tragédia da mo rte do pai  de uma delas.  
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4.0 Conclusões 
Examinamos alguns aspectos centrais de quatro p ropostas distintas sobre 

metáforas em uso. Vi mos que há muito a ser refinado nesses estudos, para fazer co m 
que eles possam efetivamente ajudar aos sujeitos envolvidos, quer sejam el es alunos em 
sala de aula, analistas dos discurso em busca de generalizações i mpo rtantes , ou usuários 
da linguagem querendo se conscientizar mais  sobre a linguagem em uso .   

 
RESUMO: Alguns estudos recentes das metáforas em uso são examin ados, co m 
especial ênfas e em algu mas propostas recentes d e Steen (1999), G wyn (1999) e 
Cameron (2002a e 2002b). 
 
PALAVRAS-CHA VE: metáforas; metáforas em uso; estrutura proposi cional; 
trans ferência met afórica. 
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