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RESUMO 

 

A pesquisa visou a dois objetivos: 1º) identificar e descrever as 

metáforas da inflação, em um corpus de 18 textos de jornalismo econômico, de 

autoria de Joelmir Beting, escritos no último trimestre de 2002, no momento da 

transição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o do 

presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 2º) verificar o reconhecimento das 

metáforas por parte de alunos do ensino fundamental de uma escola particular 

de Natal. Foram identificadas 91 metáforas, analisadas na perspectiva da teoria 

da metáfora conceitual, de Lakoff e Johnson (2002), com base na distinção 

entre metáfora conceitual / expressões metafóricas, e entre domínio-fonte / 

domínio-alvo. Foram depreendidas 10 metáforas conceituais subjacentes, 

sendo que os domínios-fonte mais freqüentemente utilizados para caracterizar 

a inflação foram aqueles ligados ao ser humano e aos animais e, de forma 

menos previsível, aos meios de transporte (carro, aeronave). Essas metáforas 

conceituais gerais, foram desdobradas em outras mais específicas (“animal” 

especificando-se em “leão”, “dragão”, “cachorro”, etc.). Um outro resultado foi a 

identificação de “expressões metafóricas polissêmicas”, que remetem a mais 

de uma metáfora conceitual ou explicitam, na mesma expressão, dois 

domínios-fonte (por exemplo: “dragão blindado”) e contribuem, de forma 

relevante, para a estruturação semântica do texto. A compreensão das 

metáforas foi verificada através de uma atividade de identificação de domínios-

fonte (10 enunciados metafóricos e preenchimento da lacuna na frase “A 

inflação é um/uma...”) aplicada em uma turma de 8º ano do ensino fundamental 

(12-13 anos de idade, sendo 14 meninas e 17 meninos) de uma escola de 

classe média-alta de Natal-RN. Não houve maiores dificuldades por parte dos 

alunos em reconhecer os domínios-fonte envolvidos: em torno de 80% para a 

grande maioria dos enunciados.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Metáfora Conceitual, Lingüística Aplicada, Inflação. 

 

 



ABSTRACT 

 

The research aimed two objectives: 1st) identifying and describing the 

metaphors of the inflation, in a corpus of 18 texts of economic journalism, from 

Joelmir Beting, written in the last trimester of 2002, at the moment of the 

government’s transition of president Fernando Henrique Cardoso to Luiz Inácio 

Lula Da Silva. 2nd) verifying the recognition of the metaphors by the students of 

the basic education of a private school from Natal. 91 metaphors had been 

identified, analyzed in the perspective of the conceptual metaphor’s theory, by 

Lakoff and Johnson (2002), on the basis of the distinction between conceptual 

metaphor and metaphoric expressions, and between domain-source/domain-

target. 10 underlying conceptual metaphors had been inferred, being that the 

domains-source used more frequently to characterize the inflation had been 

those ones according to the human being and the animals and, of a less 

imaginable form, to the ways of transport (car, aircraft). These general 

conceptual metaphors had been unfolded in other’s more specific ones 

(“animal” specifying itself in “lion”, “dragon”, “dog”, etc.). Another result was the 

identification of “metaphoric expressions with two or more meanings”, with 

relation to more than one conceptual metaphor or explicit, in the same 

expression, two domains-source (for example: “armored dragon”) and 

contributes, of a relevant form, for the semantic struturation of the text. The 

understanding of the metaphors was verified through an activity of domains-

source’s identification (10 metaphoric statements and fulfilling of the gap in the 

phrase “the inflation is a/an…”) applied in a group of 8th year of the basic 

education (12-13 years old, with 14 girls and 17 boys) from a school of good 

social and economic positions from Natal-RN. There weren’t great difficulties on 

the part of the students in recognizing the domains-source involved: about 80% 

to the great majority of the statements. 

KEY-WORDS: Conceptual Metaphor, Applied Linguistic, Inflation. 
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INTRODUÇÃO 
  
 
 

Os principais dicionários brasileiros da língua portuguesa definem a metáfora 

da seguinte maneira:  

 
 
 
 

Designação de um objeto ou qualidade mediante uma palavra que 
designa outro objeto ou qualidade que tem com o primeiro uma 
relação de semelhança (p.ex., ele tem uma vontade de ferro, para 
designar uma vontade forte, como o ferro). (HOUAISS, 2001, grifo 
nosso). 

 
Emprego de uma palavra em sentido diferente do próprio por 
analogia ou semelhança: Esta cantora é um rouxinol (a analogia 
está na maviosidade). (MICHAELIS, 2006, grifo nosso). 
 
Tropo que consiste na transferência de uma palavra para um 
âmbito semântico que não é o do objeto que ela designa, e que se 
fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o 
sentido próprio e o figurado. [Por metáfora, chama-se raposa a 
uma pessoa astuta, ou se designa a juventude primavera da vida.]. 
(AURÉLIO, 1994, grifo nosso). 

 
 
 

De um ponto de vista lingüístico, não muito diferente das formulações acima, 

a metáfora consiste no 

 

 
... uso não literal de uma forma lingüística, utilizado como recurso 
para chamar a atenção para uma semelhança percebida. [...] as 
metáforas são, de fato, um lugar comum na fala e escrita correntes; 
falamos do pé de uma montanha, do olho da enxada; referimo-nos 
a Saussure como o pai da lingüística, e tratamos uma mercadoria 
muito barata de galinha morta [...] Na realidade, de algumas 
gerações para cá, os lingüistas se deram conta de que a metáfora é 
uma maneira banal de ampliar os recursos expressivos de uma 
língua.  (TRASK, 2004, grifo nosso). 
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Percebe-se que a relação de semelhança / analogia é mencionada em todas 

as definições. Trata-se, de fato, de uma característica recorrente das diferentes 

conceituações, como veremos neste trabalho. Como figura de linguagem, a 

metáfora destaca e associa as qualidades tanto de entidades quanto de processos, 

seja quando utilizada intencionalmente, para obter determinados efeitos discursivos, 

seja quando utilizada de forma espontânea, não proposital, podendo não ser 

percebida como linguagem figurada. Cognitivamente, ela é uma ponte que liga 

domínios semânticos diferentes, levando-nos a perceber novos elementos para a 

compreensão dos conceitos. Através da metáfora, expandimos os significados de 

palavras, ultrapassando o sentido “próprio” ou “literal” e expressamos o 

pensamento abstrato em termos simbólicos. É quando consideramos essa 

perspectiva que percebemos o quanto a metáfora é capaz de estruturar e modelar 

uma concepção determinada, transformando-a em outra mais familiar. As 

metáforas manifestam com bastante clareza a característica da linguagem como 

“instrumento de conceitualização, ou seja, um instrumento para expressar o 

significado, que, por sua vez, serve-se de mecanismos gerais da cognição” 

(CUENCA & HILFERTY, 1999, p.179).  

Do ponto de vista da interpretação semântica, coloca-se a questão de saber 

se as expressões identificadas como metafóricas são reconhecidas, pelo menos 

globalmente, pelos ouvintes/leitores, i.é, se esses relacionam adequadamente os 

dois domínios cognitivos tipicamente envolvidos: o domínio cognitivo desconhecido 

ou pouco conhecido, alvo da explicação, e o domínio cognitivo mais conhecido, que 

serve de fonte para essa explicação. 

Essa interrogação é particularmente relevante para nossa prática docente, 
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enquanto professor de língua portuguesa, pois consideramos a metáfora como 

elemento constitutivo da linguagem e do pensamento e, portanto, como dimensão 

incontornável da compreensão e produção de textos.  

Há bastante tempo que nos interessamos pelas metáforas do discurso 

jornalístico, especialmente, por aquelas do jornalismo econômico, refletindo sobre 

seu eventual aproveitamento em sala de aula. Assim, esta pesquisa constituiu-se 

na oportunidade de abordar esse tema de maneira mais fundamentada e 

aprofundada.  

Nossa pesquisa focaliza as metáforas referentes à inflação em um conjunto 

de textos publicados por Joelmir Beting, um dos maiores representantes do 

jornalismo econômico brasileiro, no último trimestre do governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (outubro, novembro e dezembro de 2002). 

Procuramos verificar, também, se elas são reconhecidas por alunos do ensino 

fundamental, abrindo a possibilidade de desdobramentos para a melhoria da 

compreensão e produção textual.   

A inflação era, naquele período específico, uma das principais preocupações 

econômicas do governo, sendo abordada em 60% dos textos publicados por 

Joelmir Beting na época.  Naquele ano, à medida que as eleições se aproximavam, 

o aumento dos índices inflacionários parecia inevitável diante da possibilidade de 

um novo governo romper com todas as metas fiscais firmadas interna e 

externamente pelo país.  

A tensão econômica, refletida, por exemplo, no aumento do preço do dólar, 

tornou a crescer quando passaram para o segundo turno das eleições Lula e José 
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Serra (candidato do partido de Fernando Henrique Cardoso). Após a eleição de Lula, 

a incerteza da manutenção de acordos perante as instituições nacionais e 

internacionais dividiu espaço com a esperança de uma administração responsável. 

A projeção de analistas econômicos descrevia a insegurança instaurada no país, a 

ponto de prever que o dólar equivaleria a R$ 3,60 no primeiro ano de administração 

do Presidente Lula. Essa tensão se reflete em todos os textos de Beting e, 

certamente, justifica o uso de determinadas metáforas.  

A escolha dos textos de Joelmir Beting deveu-se à reconhecida qualidade de 

sua escrita, caracterizada pelo uso intensivo de metáforas na abordagem dos mais 

diversos assuntos econômicos. Essas metáforas exemplificam nitidamente sua 

função de importante “recurso heurístico” para a compreensão dos conceitos 

abordados (CHARAUDEU e MAINGUENEAU, 2004, p.330). Ao mesmo tempo, 

ilustram a afirmação de Kucinski (2000, p.15), de que o jornalismo econômico, ao 

abordar processos econômicos definidos num plano de saber não-convencional, 

que a maioria dos leitores não consegue decodificar, “não se propõe a explicar e sim 

a seduzir”.  

 

Assim, nossa pesquisa tem, como objetivo principal:  

 

- identificar e descrever o uso das metáforas da inflação em textos de jornalismo 

econômico (produzidos por Joelmir Beting no último trimestre de 2002); 
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Pretendemos também, através de uma atividade, verificar o reconhecimento 

das metáforas junto a alunos do ensino fundamental (8º. ano), com vistas à possível 

utilização pedagógica da pesquisa.  

 O primeiro capítulo do nosso trabalho, o Referencial teórico, inicia-se com a 

apresentação da abordagem retórica da metáfora, comentando, ainda, a 

abordagem das gramáticas tradicionais e os enfoques lingüísticos. Isso serve como 

introdução e pano de fundo para a caracterização da fundamentação teórica que 

utilizamos: a Teoria da metáfora conceitual, No segundo capítulo, Metodologia, 

contextualizamos a pesquisa, descrevemos o corpus e os procedimentos de análise 

empregados.  

 No terceiro capítulo, Análise dos dados, identificamos e interpretamos as 

metáforas da inflação conforme as categorias da pesquisa. 

 No quarto capítulo, Reconhecimento da metáfora, verificamos se as 

metáforas de inflação são reconhecidas por alunos do 8º. ano do ensino 

fundamental de uma escola de classe média-alta de Natal.  

 Finalmente, nas Considerações finais, recapitulamos os principais resultados 

e questões da pesquisa e discutimos algumas seqüências possíveis do nosso 

trabalho, especialmente do ponto de vista do ensino do português.  
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Referencial Teórico 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
  

 

O principal referencial teórico de nosso trabalho é a teoria da metáfora 

conceitual, elaborada pelo lingüista George Lakoff e pelo filósofo Mark Johnson, 

exposta no livro Metaphors we live by (1980) e traduzida para a língua portuguesa 

sob o título Metáforas da vida cotidiana, em 20021. Entretanto, antes de focalizá-la, 

apresentaremos alguns enfoques da metáfora (retórico, gramatical, lingüístico), de 

maneira a perceber as diferenças e semelhanças entre as diferentes abordagens, 

sem pretender fazer um levantamento exaustivo delas nem compará-las 

sistematicamente com a teoria da metáfora conceitual.  

 

1.1. O enfoque retórico 

 

Desde a Antiguidade Clássica até meados do século XX, a metáfora era 

freqüentemente vista como uma figura de linguagem cuja finalidade era tornar belos 

os textos e os discursos. Essa visão, fundamentada no pensamento aristotélico, 

limitava a metáfora à função de polir as palavras com estética agradável, no que 

tange à poética, e fortalecer o poder de persuasão na retórica. Ullmann (1964, p. 

441) cita diversos exemplos dessa concepção: para Aristóteles, “a coisa mais 

importante é, de longe, ter o domínio da metáfora. Só isso não pode ser concedido a 

outro; é a marca do gênio”; Chesterton chegou a proclamar que “toda metáfora é 

                                                 
1
 Tradução  realizada pelo Grupo de Estudos da Indeterminação da Metáfora (GEIM) sob a coordenação da 

professora Dra. Mara Sophia Zanotto.  
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poesia” e Proust afirmava, em relação ao estilo de Flaubert: “Creio que só a 

metáfora pode dar ao estilo uma espécie de eternidade”.  

 
 
 
Assim, a metáfora, na abordagem tradicional da retórica, era um 
recurso característico de enunciados literários, sobretudo por sua 
“força imagética” (HENRY apud CHARAUDEAU e 
MAINGUENEAU, 2004, p.330).  

 

Numa perspectiva retórica mais moderna, que incorpora análises de filósofos 

e lingüistas, Garcia (2004), em seu livro Comunicação em prosa moderna: aprenda 

a escrever, aprendendo a pensar, apresenta uma concepção mais desenvolvida da 

metáfora. Antes de expor suas características, o autor discute as semelhanças 

presentes no mundo real, observadas quando relacionamos conceitos abstratos a 

referências de objetos que percebemos com maior clareza, e considera: “nada nos 

chega ao espírito sem ter sido antes apreendido pelos sentidos” (LOCKE apud 

GARCIA, 2004, p. 106). Quer ressaltar, com isso, o fato de diversas palavras 

apresentarem lacunas, no que diz respeito à exatidão e à clareza de idéias ou 

sentimentos que se pretende alcançar por meio delas. 

A filósofa francesa Hedwig Konrad, uma das principais referências utilizadas 

por Garcia (2004, p. 105), percebe, assim como outros teóricos, a necessidade de 

distinguir dois tipos de comparação: a comparação propriamente dita, ou 

comparação gramatical, e a comparação metafórica, ou símile. 

A expressão “ele é (tão) forte como o pai” é o tipo de exemplo da comparação 

propriamente dita. “Ele” e “pai” são seres enquadrados no mesmo nível de 

referência, isto é, são seres humanos. Além disso, têm algo em comum: são 
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parentes, pertencem à mesma família. E o normal é que o filho herde alguma 

característica de seus pais. Já em “Fulano é forte como um touro”, os termos 

“Fulano” e “touro” remetem a níveis de referência divergentes. Outro aspecto 

relevante é o fato de o termo “touro” ser o detentor do atributo ressaltado em 

“Fulano” no momento da comparação. E qual é o atributo? A força do touro. O termo 

“força” é algo, de certo modo, abstrato quando nos referimos à “força de uma 

pessoa”; no entanto, comparando esta com a força de determinados animais – 

como, no caso, a do touro – compreenderemos concretamente o seu sentido. 

Nesse último exemplo, encontramos uma comparação metafórica, resumida na 

diferença de níveis de referência. Uma referência empresta um atributo que, 

semelhantemente, fora encontrado na outra. 

 

Todo processo de comparação metafórica (ou símile), que 
pressupõe a existência de semelhanças em qualquer grau, visa, 
sobretudo, a tornar mais clara, mais compreensível uma idéia nova, 
desconhecida de um receptor, mediante o cotejo ou confronto com 
outra mais conhecida, cuja característica predominante ou atributo 
por excelência se evidencie de maneira ostensiva, concreta, mais 
sensível. (GARCIA, 2004, p. 106) 

          

 

Para Garcia, a metáfora se presta a uma infinidade de situações, seja para 

divertir, seja para ornamentar, seja fundamentalmente para suprir a necessidade de 

melhor caracterizar e denominar ocorrências que não dispõem de um vocabulário 

mais adequado.  

 

A metáfora é um dos meios mais importantes para a criação de 
denominações de complexos de representações para os quais não 
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existem ainda designações adequadas. Mas sua aplicação não se 
limita ao caso em que ocorre tal necessidade externa. Mesmo 
quando se dispõe de uma denominação já existente, um impulso 
interior incita a preferência por uma expressão metafórica (...). O 
que está mais distante da compreensão e do interesse torna-se 
mais intuitivo e familiar por meio de algo mais próximo. (PAUL apud 
GARCIA, 2004, 107)   

 

Partindo dessas observações, Garcia fornece a seguinte definição acerca da 

metáfora: 

  

Pode-se definir a metáfora como a figura de significação (tropo) que 
consiste em dizer que uma coisa (A) é outra (B), em virtude de 
qualquer semelhança percebida pelo espírito entre um traço 
característico de A e o atributo predominante, atributo por 
excelência, de B, feita a exclusão de outros, secundários por não 
serem convenientes à caracterização do termo próprio A. (GARCIA, 
2004, p.107) 

 

 

Em seguida, a experiência e o espírito de observação são citados como 

recursos que nos ajudam a identificar as semelhanças encontradas entre 

determinados objetos, seres e elementos da natureza. Considerando esse aspecto, 

cita:  

 

A pedra preciosa “esmeralda” tem como atributo predominante a 
sua cor verde, de brilho muito particular. Então, uns olhos com essa 
mesma tonalidade podem levar a uma associação por semelhança, 
da qual resulta a metáfora: seus olhos (A) são duas esmeraldas (B). 
(GARCIA, 2004, p.107)    

 

 

O elemento predominante nos olhos (verde) é uma característica da pedra 

esmeralda. Do resultado da associação nasce a metáfora. Outro aspecto 
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importante pode-se observar analisando a presença dos termos comparado (A) e 

comparante (B). Em seus olhos (A) são duas esmeraldas (B), percebe-se a 

presença dos dois termos. Nesse caso, Garcia (2004, p.107) sinaliza a metáfora in 

praesentia. Já na expressão duas esmeraldas (B) cintilavam-lhe na face, 

encontramos apenas o termo comparante, ou seja, a metáfora in absentia ou pura. 

 

Do ponto de vista puramente formal, a metáfora é, em essência, 
uma comparação implícita, isto é, destituída de partículas 
conectivas comparativas (como, tal qual, tal como) ou não 
estruturada numa frase cujo verbo seja parecer, semelhar, 
assemelhar-se, sugerir, dar a impressão de ou um equivalente 
desses. Assim, “seus olhos são como (parecem, assemelham-se a, 
dão a impressão de) duas esmeraldas” é uma comparação ou 
símile. (GARCIA, 2004, p.107) 

 

 

Para melhor ilustrar o processo metafórico, Garcia apresenta um diagrama 

com dois círculos secantes2 . O primeiro deles refere-se ao plano real (A), enquanto 

o segundo, ao plano imaginário ou poético (B): 

 

  

   
1º.  Círculo – Plano real 
(A): idéia ou coisa a ser 
definida ou expressa. 
 

  
2º. Círculo – Plano 
imaginário (B): a outra 
idéia ou coisa em que a 
imaginação percebe 
alguma relação ou 
semelhança com a do 
plano real. 

 
  
Círculos secantes: a zona 
sombreada figura a 
relação de semelhança 
entre os dois planos. 

 

                                                 
2
 Os círculos secantes foram inspirados nos “filtros duplos” imaginados por K. Bühler. (GARCIA, p.108) 
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Nos círculos secantes, a área de um não cobre a do outro. No exemplo 

apontado por Garcia (2004, p.108), podemos ver como se dá esse processo 

metafórico no verso “Incêndio – leão ruivo, ensangüentado”, de Castro Alves (“A 

queimada”, Cachoeira de Paulo Afonso):   

 

 

   
1º.  Círculo – Plano real 
(A): incêndio (A). 
 

  
2º. Círculo – Plano 
imaginário: leão 
ensangüentado (B). 
 

 
Zona sombreada – área 
de semelhança entre os 
dois planos (A é B). 

 
 

À medida que a zona sombreada reflete a relação de semelhança entre os  

dois planos, a metáfora torna-se mais coerente. É justamente o que acontece no 

verso citado acima. 

 

A cor avermelhada das labaredas e a idéia de ímpeto destruidor e 
mortífero, implícita em incêndio, sugeriram ao poeta, evocaram-lhe, 
a imagem de leão (ímpeto destruidor e mortífero) ruivo 
(avermelhado) ensangüentado (violência, destruição, morte). 
(GARCIA, 2004, p.108)  

   

Percebe-se, portanto, que há entre o termo comparado e o termo 

comparante elementos de sentido compartilhados representados nos círculos 

secantes. 
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1.2. O enfoque da gramática tradicional 

 

Mencionaremos apenas duas obras representativas da gramática tradicional: 

a Gramática normativa da língua portuguesa, de Rocha Lima (2005) e a Moderna 

gramática portuguesa, de Bechara (2001). 

Rocha Lima (2005, p. 501) afirma que a metáfora “consiste na transferência 

de um termo para uma esfera de significação que não é a sua, em virtude de uma 

comparação implícita”. Nessa operação, a palavra adquire, portanto, “novo valor 

expressivo”, embora mantenha alguma relação com seu sentido primitivo. Ele 

apresenta, entre outros exemplos, “perdi a chave do apartamento” e “Atinamos, 

afinal, com a chave da floresta”. No primeiro caso, observamos “perdi” no sentido 

denotativo e a mesma palavra encontra-se no segundo caso com novo valor 

expressivo. O novo sentido ocorre pela associação de idéias entre chave do 

apartamento e chave da floresta, em razão de algum aspecto comum.   

Assim como para Rocha Lima, para Bechara (2001, p.398), o significado das 

palavras se dá pela relação de idéias, ressaltando que “a metáfora não resulta de 

uma comparação abreviada; ao contrário, a comparação é que é uma metáfora 

explicitada”, e é importante distinguir a metáfora lingüística da metáfora motivada 

extralingüisticamente conforme o nosso conhecimento de mundo, o saber sobre as 

coisas. Essa pode ser observada em expressões metafóricas como “não ponha a 

carroça na frente dos bois”, na qual percebe-se a intenção de “expressar a inversão 

incorreta de uma ação ou de um juízo” (ibid).      

A gramática tradicional, de modo geral, não reduz o uso da metáfora à 

linguagem literária, mas também não esclarece como se processa a associação de 
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idéias presente numa expressão metafórica.  

 
1.3. Enfoques lingüísticos 
 
 
 
1.3.1. Mattoso Camara  
 

 

Para Mattoso Camara (1984, p.166), a metáfora “é a figura de linguagem que 

consiste na transferência de um termo para um âmbito de significação que não é o 

seu”, na qual prevalece uma relação subjetiva. Como exemplo, ele apresenta o 

seguinte verso de Olavo Bilac: “O último ouro do sol morre na cerração”. O fato de a 

metáfora exercer uma função expressiva a faz ser um recurso sempre presente na 

linguagem e, da mais alta importância, na poesia. Paralelamente, ocorre a 

comparação assimilativa ou símile, com o destaque de dois termos: “A luz do sol é 

como ouro na serração”.  

O mesmo autor, em seu Manual de expressão oral e escrita (1986, p. 150), 

destaca dois tipos principais de linguagem figurada. O primeiro, que diz respeito à 

metonímia, ocorre pelo “emprego de uma palavra para designar um conceito com 

que o seu conceito próprio tem qualquer relação”. E cita, entre outras, a relação “da 

parte pelo todo”, que pode ser vista em termos como “cabeça” no lugar de “rês”. No 

segundo, situam-se a metáfora e a comparação, considerando o emprego de um 

termo com o significado de outro sem nenhuma relação real entre ambos. 

Associamos esses termos, depreendendo algumas semelhanças que há entre eles.  

Para esse autor, a comparação acontece pela associação explícita já em 

nosso pensamento. Assim, “A é como B”, “A se assemelha a B”, “A lembra B”. No 
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entanto, quando ocorre a substituição de uma palavra pela outra, “B indica A”, 

acontece a metáfora: 

 

Assim, porque assimilamos mentalmente a ação de governar à de 
dirigir a marcha de um navio, construímos a frase metafórica – 
“Franklin Roosevelt foi um magnífico piloto da nação 
norte-americana” – substituindo por piloto (B) uma palavra A que 
realmente corresponderia às suas funções. (MATTOSO CÂMARA 
JR, 1986, p. 151) 

      

 

Mattoso Camara reconhece que a metáfora não se limita à língua literária: 

reduzir a metáfora ao campo da poesia é limitar o pensamento lingüístico, 

desconsiderar o caráter imagético e as possibilidades de ser mais preciso naquilo 

que se quer comunicar.  

 
 
É um meio valiosíssimo para agradar, sugestionar e convencer. 
Quase instintivamente a massa dos leitores ou ouvintes espera 
sempre de qualquer expositor uma tal ou qual “riqueza de 
imaginação”. Não poucas vezes, a metáfora é o único meio de 
esclarecer satisfatoriamente um assunto ou um conceito. Como se 
poderia dispensar, por exemplo, num moderno tratado de 
operações militares as expressões essencialmente metafóricas de 
– movimento de tenazes, ponta de lança, martelamento das 
posições? Quantas palavras seriam necessárias para substituir 
difusamente a metáfora do – vôo em parafuso! (MATTOSO 
CÂMARA JR, 1986, p. 152)  

 

 

Contudo, é preciso evitar o emprego vicioso da metáfora. Sobre esse 

assunto, Mattoso Câmara Jr. (1986, p.155) retoma os seguintes princípios do 

gramático inglês Abbot: primeiro, “a metáfora tem de decorrer da necessidade da 

ênfase e da clareza”, ou seja, ela tem função utilitária. Segundo, “não deve ser 
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forçada e artificial, e no uso da linguagem para fins práticos – acrescentemos – não 

deve ser sequer muito original e fora do comum”. Terceiro, “não convém que ela se 

desenvolva demais e entre em muitos detalhes”. Quarto, “não se deve acumular 

duas ou mais metáforas contraditórias na seqüência de um pensamento”. Quinto, “a 

metáfora o deve ser integralmente e não coincidir em parte com a situação real”.  

 

1.3.2. Ch. Bally 3 

 

Bally afirma que as figuras de linguagem são conseqüência da necessidade de 

expressarmos determinadas idéias, sobretudo, aquelas provenientes da dificuldade 

de abstração de certos conceitos. Tal situação provoca uma relação entre as 

noções abstratas e os objetos que percebemos na realidade concreta. Para ele, a 

metáfora é uma comparação que ocorre na associação de duas representações, 

isto é, quando a noção caracterizada e o objeto sensível – aspecto saliente na 

comparação – tornam-se indistintos.  

As expressões figuradas, para Bally, podem ser organizadas em três grupos 

de acordo com a diferença de grau do elemento sensível. 

Primeiro, o de “imagens concretas, sensíveis, imaginativas”, que lembram 

uma situação que a imaginação individual completa à sua vontade, como se pode 

observar neste exemplo de Guimarães Rosa, citado por Martins (2000, p.92): “Ela 

apreciava o casacão da noite”. O segundo grupo é constituído pelas “imagens 

afetivas”. Nelas, percebe-se sumariamente uma imagem. O aspecto afetivo, que se 

                                                 
   

3 
Para a

 
exposição sobre Bally, retomamos Matins (2000).  
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manifesta diferentemente em cada indivíduo, resgata a imagem, evitando que ela 

se perca na abstração. As expressões “ver estrelas”, no sentido de sentir muita dor, 

e “sorriso amarelo”, ou seja, sem graça, são exemplos de imagens afetivas. No 

terceiro grupo, encontramos as “imagens mortas”, no qual não se percebe mais a 

presença de imagens, nem sequer sentimento de imagens, dada a profundidade de 

abstração. Nesse caso, somente uma operação intelectual pode favorecer a 

percepção de tais imagens. Como exemplo de metáfora morta, Bally apresenta a 

expressão “correr um grande perigo”. De fato, utilizamos constantemente 

expressões metafóricas sem percebermos que estamos fazendo uso de metáforas, 

como em cortar a palavra a alguém, quebrar o silêncio, matar o tempo, morrer o 

assunto, o leito do rio, a boca da caverna, os ramos da ciência, um argumento forte 

e uma dor leve (Martins, 2000, 93).  

 

1.3.3. S. Ullmann. 

 

Para Ullmann (1987), a metáfora acontece pela presença de dois termos: a 

coisa de que falamos e aquilo com que a comparamos. Seguindo a terminologia de 

Richards, Ulmann (1987, p.442-3) designa “teor” o primeiro termo presente na 

estrutura da metáfora, “veículo” o segundo, e “fundamento” os elementos em 

comum. Ullmann distingue quatro grupos de metáforas: metáforas antropomórficas, 

metáforas animais, do concreto ao abstrato e metáforas sinestésicas.  

Sobre as metáforas antropomórficas, retoma palavras de Vico:  



 31 

 

Em todas as línguas, a maior parte das expressões que se referem 
aos objetos inanimados são tiradas por transferência do corpo 
humano e das suas partes, das paixões e dos sentidos humanos... 
O homem ignorante converte-se a si próprio na medida do universo. 
(VICO apud ULLMANN, 1964, p.445) 

   

As metáforas que configuram a comparação de objetos inanimados a 

práticas ou particularidades humanas estão muito presentes nas mais diversas 

comunidades lingüísticas, como se depreende dos exemplos abaixo:  

 

das nervuras (ribs) de uma abóbada, da boca (mouth) de um rio, 
dos pulmões (lungs) de uma cidade, do coração (heart) de um 
assunto, do nervo (sinews) da guerra [...]”. (ULLMANN, 1964, p.446)    

  

 

Não se pode deixar de lembrar, segundo Ullmann, que ocorre também o 

processo de transferência inverso, ou seja, partes do corpo têm nomes de animais 

ou de objetos inanimados, como se verifica em “maçã do rosto”. 

O segundo grupo de metáforas, denominado de metáforas animais, de 

acordo com Ullmann, é identificado em duas esferas: nas plantas (ou nos objetos 

inanimados) e nos humanos. Algumas plantas, por se assemelharem a um animal, 

podem constituir esse tipo de metáfora: “barba-de-cabra, pé-de-galo e rabo-de-cão” 

(ULLMANN, 1964, p.447). O mesmo ocorre com alguns objetos inanimados, entre 

os quais destacamos instrumentos, máquinas e partes de determinados aparelhos 

– “gatilho / cão” de uma espingarda, por exemplo. As metáforas animais, quando 

situadas no âmbito humano, provocam efeitos humorísticos (ele é um ganso), 

irônicos (em casa, ele é um cordeiro), pejorativos (ele é porco, só toma um banho 
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por semana).    

A metáfora também objetiva “traduzir experiências abstratas em termos 

concretos”. Nesse sentido, Ullmann (1964, p.448) agrupa as metáforas que 

denomina “do concreto ao abstrato”. Algumas expressões refletem claramente a 

transferência. Em outras, faz-se necessária uma investigação etimológica a fim de 

resgatar a imagem concreta encontrada por baixo do termo abstrato. Há, por 

exemplo, muitas metáforas relacionadas à luz: lançar luz sobre..., iluminar, 

esclarecer as idéias, sua teoria está no foco das discussões. Também o tempo, 

entendido de forma abstrata, pode se transformar em uma experiência concreta: “o 

velho tempo, o relojoeiro, esse calvo coveiro tempo” (SHAKESPEARE, apud 

ULLMANN, 1964, p.450). 

Por fim, o quarto grupo é o das metáforas sinestésicas. O foco dessa 

metáfora é a transposição observada entre os sentidos, como, por exemplo, do 

ouvido para a vista. 

 

Quando falamos de uma voz quente ou fria, fazemo-lo por 
percebermos uma espécie de semelhança entre a temperatura 
quente ou fria a qualidade de certas vozes. Do mesmo modo, 
falamos de sons penetrantes, de cores berrantes, de vozes e 
cheiros doces, e muito mais. (ULLMANN, 1964, p.450-1) 
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1.4. A teoria da metáfora conceitual 

 

1.4.1. Metáfora e sistema conceitual 

 

A concepção da metáfora exposta em Metáforas da vida cotidiana (LAKOFF 

e JOHNSON, 2002) marca uma nova etapa no estudo do tema: as metáforas 

estruturariam nossa maneira de pensar e o sistema conceitual humano seria 

fundamentalmente metafórico. Os autores mostram que a metáfora pode ser 

encontrada na fala das pessoas, de modo geral, nos discursos científicos, formais, e 

mesmo nas situações mais triviais, pois é próprio do ser humano ter um sistema 

conceitual ordinário essencialmente metafórico, com o qual pensamos e agimos. 

Isso implica dizer que a metáfora não é simplesmente um ornamento lingüístico e 

não se reduz à sua expressão lingüística. Ela está vinculada ao sistema de 

pensamento e grande parte desse pensamento encontra-se estruturado a partir de 

metáforas. Esse sistema governa todas as nossas atividades, além de organizar o 

que percebemos, a forma como nos comportamos no mundo e nos relacionamos 

com outras pessoas. Esse processo ocorre naturalmente e nem sempre temos 

consciência do mesmo. Assim, a metáfora não é apenas questão de linguagem: ”os 

processos de pensamento são em grande parte metafóricos” (LAKOFF e 

JOHNSON, 2002, p.48). A sede da metáfora é o pensamento, e a metáfora é parte 

indispensável na forma como o homem comumente conceitualiza o mundo.  
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Em todos os aspectos da vida (...) definimos nossa realidade em 
termos de metáforas e então começamos a agir com base nelas. 
Fazemos inferências, fixamos objetivos, estabelecemos 
compromissos e executamos planos, tudo na base da estruturação 
consciente ou inconsciente de nossa experiência por meio de 
metáforas. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.260). 

  

 

Observando as evidências lingüísticas, Lakoff e Johnson (2002, p.46) 

asseguram que nosso pensamento e nossas ações seguem “certas linhas de 

conduta, que não se deixam apreender facilmente”, sugerindo que a linguagem é o 

meio de descobrir essas linhas, e iniciam sua análise examinando as expressões 

metafóricas do domínio de DISCUSSÃO (os domínios cognitivos são representados 

por letras maiúsculas): 

 
 
Seus argumentos são indefensáveis. 
Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação. 
Suas críticas foram direto ao alvo 
Destruí sua argumentação. 

 

 

Tais expressões, de certo modo comuns na fala corrente, permitem a Lakoff 

e Johnson depreender à metáfora conceitual DISCUSSÃO É GUERRA, i,é, um 

esquema abstrato que agrupa expressões metafóricas (CUENCA e HILFERTY, 

1999, p.100). Analisando a metáfora conceitual DISCUSSÃO É GUERRA, 

percebemos que ela se encontra presente na nossa cultura e estrutura diversas 

ações numa discussão. Pode-se ganhar ou perder quando discutimos. Pode-se 

ocupar uma posição de ataque ou de defesa. No campo da linguagem, portanto, 

sem batalha física, pode-se destruir um argumento. Naturalmente, o contexto, 
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incluindo os fatores culturais, é um elemento decisivo para a determinação de 

significação. Se uma outra cultura percebe as discussões em termos de dança, 

teremos aí uma forma diferente de conceitualizar a realidade. Fundamentalmente, 

“a essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de 

outra” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, 47).  

Sabemos que discussão e guerra são coisas totalmente diferentes. Uma se 

realiza no discurso verbal, enquanto que a outra se concretiza no conflito armado. 

No entanto, como percebemos, DISCUSSÃO é parcialmente estruturada em termos 

de GUERRA e essa ocorrência indica que a linguagem é metaforicamente 

estruturada. Não se trata de uma linguagem poética, ornamental ou retórica. Essa é 

a maneira como concebemos e, por isso, agimos assim – uma discussão. 

 

1.4.2. Metáfora conceitual e expressões metafóricas 

 

Lakoff e Johnson (2002) fazem uma distinção fundamental entre metáforas 

conceituais e expressões metafóricas. As primeiras correspondem a esquemas 

abstratos, puramente mentais. As segundas são as expressões da linguagem, as 

maneiras concretas como falamos o que pensamos. O que apresentamos até agora 

simplesmente como “metáforas” passa a ser denominado, na perspectiva 

cognitivista, “expressões metafóricas”, ou “metáforas lingüísticas”. Elas nos 

possibilitam observar a existência das metáforas conceituais. Isso significa dizer 

que a identificação das metáforas conceituais só é possível através da análise das 

expressões lingüísticas.  
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A metáfora conceitual relaciona domínios cognitivos diferentes, que são 

domínios da experiência, correspondendo à projeção da estrutura de um 

domínio-fonte na estrutura de um domínio-alvo, por meio de uma analogia 

sistemática e coerente. A estrutura DOMÍNIO-ALVO É DOMÍNIO-FONTE 

estabelece esses mapeamentos metafóricos, isto é, as correspondências 

conceituais.  

 

Os domínios-fonte são geralmente sistemas mais concretos, 
familiares e estabelecidos na comunidade lingüística que os 
domínios-alvo, já que vão servir para explicar estes últimos, que são 
novos ou abstratos. (COIMBRA, 2006) 

 

Os domínios são representações mentais, com as quais retomamos objetos, 

seres, aspectos da natureza, isto é, tudo que há no mundo, a fim de caracterizar, 

denominar, esclarecer cada um desses elementos. No decorrer desse percurso, 

são processadas inúmeras informações, “desde os fatos mais indiscutíveis e 

comprovados empiricamente aos equívocos [...] imaginações [...] e superstições” 

(CUENCA e HILFERTY, 1999, p.70).  

Quando dizemos AMOR É GUERRA, estamos fazendo alusão ao conjunto 

de correspondências conceituais entre os domínios de AMOR (domínio-alvo) e 

GUERRA (domínio-fonte). Vejamos as seguintes expressões metafóricas listadas 

por Lakoff e Johnson (2002, p.115): 

  

Ele é conhecido por suas inúmeras conquistas rápidas. 
Ela lutou por ele, mas sua amante venceu. 
Ele fugiu das investidas dela. 
Ela perseguiu-o incansavelmente. 
Aos poucos, ele vai ganhando terreno com ela. 
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Ela vive cercada por seus pretendentes. 
 

 

As expressões acima apresentadas remetem ao conceito AMOR. Para falar 

de assuntos envolvendo essa temática, utilizamos as seguintes expressões: 

conquistas, lutou, fugiu, perseguiu, ganhando terreno, cercada. Todas essas 

palavras estão inseridas no domínio de GUERRA. Elas permitem uma 

conceitualização do AMOR a partir de termos mais visíveis: sendo AMOR um 

domínio mais abstrato, recebe, por empréstimo, aspectos significativos de 

GUERRA que lhe conferem maior clareza. Portanto, o domínio-fonte, por ser mais 

concreto, oferece termos cuja significação encontra-se melhor delineada no 

pensamento das pessoas, ou seja, empresta seus conceitos ao domínio-alvo, 

marcando a projeção entre os dois domínios conceituais. 

 

1.4.3. As metáforas orientacionais 

 

Lakoff e Johnson distinguem três tipos de metáforas conceituais: as 

metáforas orientacionais, que “organizam“ um sistema de conceitos em relação a 

um outro, “[...] a maioria delas tem a ver com a orientação espacial” (LAKOFF e  

JOHNSON, 2002, p. 59); as metáforas ontológicas, referentes às “nossas 

experiências com objetos físicos (especialmente, com nossos corpos)”, que 

permitem uma grande variedade de maneiras de conceber eventos, atividades, 

emoções, idéias etc.; e as “metáforas estruturais”, foco de nossa pesquisa, nas 

quais um conceito é estruturado metaforicamente em termos de outro. 
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A metáfora orientacional consiste em “organizar todo um sistema de 

conceitos em relação a um outro” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.59) e, em geral, 

está relacionada à orientação espacial, tal como para cima – para baixo e dentro – 

fora. Como exemplo, destacamos FELIZ É PARA CIMA e TRISTE É PARA BAIXO, 

analisadas por Nagy (1974, apud LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.60), que podem 

ser identificadas pelas expressões a seguir: 

 

Eu estou me sentindo para cima. 
Aquilo levantou meu moral. 
Estou me sentindo para baixo. 
Estou deprimido. 

 

As metáforas orientacionais estão relacionadas à nossa experiência física e 

cultural, isto é, podem variar conforme a cultura. As expressões acima apresentam 

uma base física, na qual a postura caída implica um estado de tristeza e depressão, 

enquanto a postura ereta implica estar bem. 

Há uma sistematicidade geral entre as metáforas de espacialização, de tal 

modo coerente, que é correto dizer BOM É PARA CIMA, FELICIDADE É PARA 

CIMA e SAÚDE É PARA CIMA. É preciso ressaltar, no entanto, que tais metáforas 

apresentam experiências diferentes e “nenhuma metáfora pode ser compreendida 

ou até mesmo representada de forma adequada, independente de sua base 

experiencial” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, 67-8). 

A estrutura metafórica estará sempre relacionada aos fatores culturais. Por 

isso, MAIS É MELHOR é coerente com MAIS É PARA CIMA, e o mesmo não ocorre 

com MENOS É MELHOR. Os valores, de modo geral, são dependentes uns dos 

outros, no entanto, devem ser coerentes com o sistema metafórico. 
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Não estamos afirmando que todos os valores culturais coerentes com um 
sistema metafórico existam realmente, mas somente que aqueles que 
existem e estão profundamente enraizados em nossa cultura são 
compatíveis com nosso sistema metafórico. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, 
p.72) 

 

Contudo, em virtude da diferença de valores, ocorrem conflitos entre os 

valores e, por extensão, entre as metáforas relacionadas a eles. Cabe identificar as 

prioridades impostas pela subcultura. MAIS É PARA CIMA tem prioridade sobre 

BOM É PARA CIMA. Para explicar essa situação, Lakoff e Johnson (2002, p.72) 

apresentam os exemplos “a inflação está subindo” e “a taxa de crime está subindo”, 

nos quais encontramos fenômenos incoerentes com a segunda metáfora: inflação e 

taxa de crime. Desse modo, afirmam a prioridade da metáfora MAIS É PARA CIMA. 

Normalmente, as prioridades de indivíduos ou de alguns grupos, que formam as 

subculturas, têm alguma relação com a cultura dominante.  

 

1.4.4. Metáforas ontológicas, personificação e metonímia 

 

Outra forma de compreender os conceitos metafóricos ocorre através de 

nossa experiência com substâncias e objetos físicos, vistas como entidades 

discretas ou substâncias de uma espécie uniforme. 

 

Uma vez que podemos identificar nossas experiências como 
entidades ou substâncias, podemos referir-nos a elas, 
categorizá-las, agrupá-las e quantificá-las – e, dessa forma, 
raciocinar sobre elas. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.75-6) 
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De modo geral, demarcamos os fenômenos físicos por uma superfície. Isso 

ocorre porque colocamos limites artificiais a esses fenômenos de modo a torná-los 

discretos. As nossas experiências com os objetos físicos formam a base das 

metáforas ontológicas, por possibilitarem a observação de entidades e substâncias 

como eventos, atividades, emoções e idéias, por exemplo. 

Para observarmos como as metáforas ontológicas fazem referência à nossa 

experiência, vejamos a metáfora INFLAÇÃO É UMA ENTIDADE, apresentada por 

Lakoff e Johnson (2002, p.76-7), nas seguintes expressões: 

 

A inflação está baixando o nosso padrão de vida. 
Se houver muito mais inflação, nós nunca sobreviveremos. 
Precisamos combater a inflação. 
A inflação está nos colocando em um beco sem saída. 

 

À medida que concebemos inflação como entidade, conseguimos 

referirmo-nos a ela, além de quantificá-la, especificar algum aspecto dela, entre 

outras conseqüências que possibilitam lidar com nossas experiências de modo 

racional. Vejamos, a seguir, a lista que Lakoff e Johnson (2002, p.77-8) apresentam 

a fim de mostrar o quanto as metáforas ontológicas são ricas em variedade de 

propósitos. Grande parte destas expressões não são percebidas como sendo 

metáforas, dada a variedade de objetivos. 

 

Referir-se 
Meu medo de insetos está enlouquecendo a minha mulher. 
Aquela foi uma bela pegada. 
 
Quantificar  
Terminar este livro exigirá muita paciência. 
Há tanto ódio neste mundo. 
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Identificar aspectos 
O lado mau de sua personalidade vem à tona sob pressão. 
A brutalidade da guerra desumaniza todos nós. 
 
Identificar causas 
A pressão de suas responsabilidades causou o seu esgotamento. 
Ele fez aquilo de raiva. 

 

Em seguida, os autores (ibid, p.79) afirmam que podemos elaborar ainda 

mais as metáforas ontológicas, como se percebe na metáfora MENTE É UMA 

ENTIDADE: 

 

MENTE É UMA MÁQUINA 
Ainda estamos remoendo a solução para essa equação. 
A minha mente simplesmente não está funcionando hoje. 

 

 

Os exemplos acima sinalizam diversos aspectos da experiência mental. 

Podemos conceber a mente como algo que pode estar “ligado” ou não, ter um nível 

de eficiência, entre outras propriedades identificadas pela metáfora MENTE É UMA 

MÁQUINA, por exemplo. 

Sobre as metáforas de recipiente, os autores afirmam que as nossas 

experiências com o mundo são vistas como algo fora de nós, uma vez que somos 

seres físicos, temos uma demarcação, e a superfície de nossas peles nos separa 

das demais coisas do mundo. Por isso, marcamos naturalmente o aspecto da 

territorialidade e isso constitui um ato de quantificação. Uma clareira na floresta é 

observada por nós, mesmo que não haja concretamente uma linha marcando seus 

limites a ponto de defini-la como recipiente. Se conseguirmos quantificar qualquer 

que seja o objeto demarcado, é porque tem tamanho. Isso implica dizer que 
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quantificamos em quantidade de substância, podendo ser vista como recipiente. 

Outro aspecto também visto como recipiente é o campo visual. O que vemos 

em algum território é uma demarcação de recipiente. É nesse sentido que Lakoff e 

Johnson (2002, p.83) apresentam a metáfora CAMPOS VISUAIS SÃO 

RECIPIENTES: 

 

O navio está entrando no meu campo de visão. 
Ele está ao alcance da minha visão. 
Eu não posso vê-lo; a árvore está no caminho. 
Ele está fora de visão agora. 

 

As metáforas ontológicas servem também para a compreensão de eventos, 

ações, vistos como objetos; atividades, como substâncias; e estados, como 

recipientes. Os autores apresentam, como exemplo, uma corrida vista como 

OBJETO RECIPIENTE, na qual encontramos participantes (objetos), eventos como 

início e fim (objetos metafóricos) e o ato de correr (substância metafórica), por isso, 

utilizamos expressões do tipo: 

 

Você está na corrida no domingo? (corrida como OBJETO 
RECIPIENTE) 
Você vai à corrida? (corrida como OBJETO) 
O fim da corrida foi muito empolgante. (fim como EVENTO OBJETO 
dentro do OBJETO RECIPIENTE). 
Houve muitas boas puxadas na corrida. (corrida como 
SUBSTÂNCIA em RECIPIENTE). 

 

As atividades implicam SUBSTÂNCIAS e, por extensão, RECIPIENTES: 

 

Ao lavar a janela, respinguei água por todo o chão. 
Como Jerry escapou de lavar as janelas? 
Fora lavar as janelas, o que mais você fez?  
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    Quando as metáforas ontológicas são concebidas como pessoas, elas se 

tornam mais fáceis de ser identificadas. Observar algo não-humano como sendo 

humano requer verificar os aspectos humanos em evidência. Para falar sobre a 

personificação, Lakoff e Johnson (2002, p.88) apresentam as seguintes expressões 

metafóricas: 

 

A inflação atacou o alicerce de nossa economia. 
A inflação nos colocou contra a parede. 
O nosso maior inimigo agora é a inflação. 
O dólar foi destruído pela inflação. 

 

Os autores observam que, além da metáfora INFLAÇÃO É UMA PESSOA, 

encontramos, nos casos acima, uma metáfora bem mais específica: INFLAÇÃO É 

UM ADVERSÁRIO. Uma vez que pensamos inflação como adversário, percebemos 

que temos de nos preparar contra as possibilidades de ataque, ferimento, roubo, 

destruição, enfim, qualquer dano que pode ser provocado pela inflação. Assim, 

surgem ações econômicas e políticas das autoridades políticas. 

 

A personificação é, pois, uma categoria geral que cobre uma 
enorme gama de metáforas, cada uma selecionando aspectos 
diferentes de uma pessoa ou modos diferentes de considerá-la. O 
que todas têm em comum é o fato de serem extensões de 
metáforas ontológicas, permitindo-nos dar sentido a fenômenos do 
mundo em termos humanos [...] (LAKOFF e JOHNSON, 2002, 
p.88-9) 
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A metáfora INFLAÇÃO É UM ADVERSÁRIO permite entendermos o porquê 

das perdas econômicas, pela compreensão fornecida quando concebemos algo 

abstrato em termos humanos. 

Algumas expressões aparentemente são casos de personificação. No 

entanto, quando usamos uma entidade para nos referirmos a outra que é 

relacionada a ela, estamos diante de uma metonímia. 

 

Metáfora e metonímia são processos de natureza diferentes. A 
metáfora é principalmente um modo de conceber uma coisa em 
termos de outra, e 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. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.92-3). 

 

A metonímia tem também a função de proporcionar o entendimento, 

permitindo-nos perceber alguns aspectos da entidade a que estamos nos referindo. 

Ela está presente em nosso sistema conceitual, por isso pensamos, agimos e 

falamos também através de conceitos metonímicos. Esses conceitos envolvem 

associações físicas e causais diretas. Como podemos observar na metonímia 

PARTE PELO TODO, nossas experiências estão relacionadas ao modo pelo qual 

as partes estão geralmente relacionadas com o todo (Ibid): 

 

PARTE PELO TODO 
O automóvel está congestionando nossas estradas. 
Precisamos de um par de corpos fortes para nosso time. 
Estou com pneus novos. 
Precisamos de sangue novo na organização. 

 

Os conceitos metonímicos têm a mesma sistematicidade dos conceitos 

metafóricos. Eles nos permitem conceptualizar uma coisa por sua relação com outra, 
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estruturando, portanto, nossa linguagem e também nossos pensamentos, atitudes, 

ações, pois se baseiam em nossa experiência.  

 

1.4.5. As metáforas estruturais 

  

Metáforas estruturais (tais como DISCUSSÃO É GUERRA) 
fornecem a mais rica fonte de tal elaboração. As metáforas 
estruturais permitem-nos fazer mais do que simplesmente orientar 
conceitos, referirmo-nos a eles, quantificá-los etc., como fazemos 
com simples metáforas ontológicas e orientacionais; somado a tudo 
isso, elas nos permitem usar um conceito detalhadamente 
estruturado e delineado de maneira clara para estruturar um outro 
conceito. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 133-134) 

 

 

As expressões metafóricas presentes na linguagem esclarecem a natureza 

metafórica dos conceitos que estruturam nossas atividades do cotidiano. Vejamos 

como se realiza a metáfora estrutural TEMPO É DINHEIRO (LAKOFF e JOHNSON, 

2002, p. 50): 

 

TEMPO É DINHEIRO 
Você está desperdiçando meu tempo. 
Esta coisa vai te poupar horas. 
Eu não tenho tempo para te dar.. 
Como você gasta seu tempo hoje em dia? 
Aquele pneu furado me custou uma hora. 
Tenho investido muito tempo nela. 

 

 

Sabemos que tempo é um recurso valioso, sobretudo no que diz respeito ao 

trabalho. As pessoas, comumente, recebem seus salários conforme o tempo de 
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trabalho: por hora, por semana, quinzenalmente, mensalmente. Trata-se de uma 

prática surgida nas modernas sociedades industrializadas e presente nas 

atividades básicas que desenvolvemos. O tempo é tratado como dinheiro, algo que 

pode ser gasto, desperdiçado, orçado, bem ou mal investido. Essa realidade se 

aplica à nossa cultura e parece existir em qualquer sociedade de regime capitalista. 

É comum falarmos expressões do tipo: gastar tempo, economizar tempo, perder 

tempo, investir tempo, desperdiçar tempo, poupar tempo, fazer o tempo render etc. 

Desse modo, o tempo é visto como mercadoria valiosa, algo que pode ser 

transformado em dinheiro. Isso nos leva a perceber que a metáfora também informa 

a nossa ação: 

 

É comum que as pessoas sejam pagas pelo tempo que despendem 
numa tarefa e não pelo volume de tarefa cumprido. Daí as diárias, 
as semanadas, as mensalidades e as mesadas, as anuidades, as 
consultas pagas por hora, as tarifas sobre serviços públicos 
cobradas por tempo de uso (a tarifa telefônica), os orçamentos 
anuais, os juros sobre empréstimos. (KNEIPP, 2006)  

  

 

TEMPO É DINHEIRO, TEMPO É UM RECURSO LIMITADO e TEMPO É UM 

BEM VALIOSO, no dizer de Lakoff e Johnson (2002, p.52), constituem o mesmo 

sistema, considerando o aspecto da subcategorização. Basta perceber que há 

limitação de dinheiro em nossa sociedade e o que é limitado, de modo geral, 

encarece, ou seja, recursos limitados são bens valorizados.  

Ao focalizarmos um aspecto específico de um conceito, podemos perder de 

vista outros aspectos desse mesmo conceito metafórico. Quando, por exemplo, 
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numa discussão temos a intenção de atacar a posição de nosso oponente e 

defender a nossa, segundo Lakoff e Johnson (2002, p.53), deixamos de observar os 

aspectos cooperativos da discussão.  

Os autores propõem a análise da metáfora DISCUSSÃO RACIONAL É 

GUERRA a fim de conhecer melhor o fundamento das metáforas estruturais. Numa 

luta, os animais irracionais procuram intimidar, estabelecer e defender território, 

atacar, defender, contra-atacar, recuar e render. Isso também acontece com os 

animais racionais. A diferença básica entre o animal racional e o irracional é que o 

primeiro possui a capacidade de conquistar o que deseja sem envolver-se em 

conflito físico. O animal racional faz uso da discussão verbal que, por sua vez, é 

compreendida de maneira muito semelhante a um conflito físico, como sugerem as 

expressões abaixo listadas por Lakoff e Johnson (2002, p.135): 

 

...porque eu sou maior do que você (intimidando) 

...porque se você não..., eu vou... (ameaçando) 

...porque eu sou o patrão (apelando à autoridade) 

...porque você é tolo (insultando) 

...porque você geralmente faz isso errado (depreciando) 

...porque eu tenho tanto direito quanto você (desafiando a 
autoridade) 
...porque eu te amo (evitando um determinado assunto) 
...porque se você quiser..., eu farei... (negociando) 
...porque você é muito melhor nisso (elogiando) 

 

 

Essas expressões são tão constantes nas discussões que quase não são 

notadas. De modo geral, DISCUSSÃO RACIONAL é compreendido em termos de 

GUERRA, pois se pode vencer ou perder, atacar e defender, tem-se sempre um 

oponente. E tudo isso ocorre mesmo sem que tenhamos presenciado uma guerra 
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ou qualquer outra situação em que tenha sido necessário um conflito físico.   

Vejamos agora as metáforas estruturais TRABALHO É UM RECURSO e 

TEMPO É RECURSO. Ambas têm seu fundamento em nossa experiência com 

recursos materiais, que são, normalmente, matérias-primas ou combustível. Tais 

recursos materiais podem ser quantificados e consumidos, além de receber um 

valor. Isso implica considerar que recurso material é um tipo de substância. Por sua 

vez, o trabalho acontece de acordo com a quantidade do produto, por isso pode 

receber também um valor, principalmente em decorrência do tempo necessário à 

produção. Trabalho, portanto, é um tipo de atividade que, por sua vez, é uma 

substância. Por extensão, o tempo também pode ser quantificado e receber um 

valor. E é considerado, nesse sentido, também uma substância. Todas essas 

metáforas apresentam bases culturais, isto é, estão presentes em nosso cotidiano, 

e, de alguma maneira, as experienciamos.  

Partindo da metáfora DISCUSSÃO É UMA VIAGEM, encontramos o objetivo 

de uma discussão, que é precedido por um início e por vários estágios. Vejamos 

algumas expressões apresentadas por Lakoff e Johnson (2002, p.168): 

 

DISCUSSÃO É UMA VIAGEM 
Partimos para provar que morcegos são aves. 
Quando chegarmos ao ponto seguinte, veremos que a filosofia está 
morta. 
Avançaremos passo a passo. 
Chegamos a uma conclusão perturbadora. 
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Os autores afirmam que VIAGENS DEFINEM UM CAMINHO: 

 

VIAGENS DEFINEM UM CAMINHO 
Ele desviou-se do caminho. 
Ele partiu em direção errada. 
Eles estão nos seguindo. 
Estou perdido.    

 

Ao juntarem DISCUSSÃO É UMA VIAGEM e VIAGENS DEFINEM UM 

CAMINHO, identificaram: 

 

DISCUSSÃO DEFINE UM CAMINHO 
Ele desviou-se da direção da discussão. 
Você acompanha minha argumentação? 
Bem, partimos em direção errada novamente. 
Estou perdido.   

 

Para os autores, os caminhos são concebidos como superfícies.  

 
CAMINHO DE UMA VIAGEM É UMA SUPERFÍCIE 
Cobrimos muito chão. 
Ele está na nossa trilha. 
Ele desviou-se da trilha. 
Voltamos para a mesma trilha. 

 

DISCUSSÃO DEFINE UM CAMINHO e CAMINHO DE UMA VIAGEM É UMA 

SUPERFÍCIE implica: 

 

CAMINHO DE UMA DISCUSSÃO É UMA SUPERFÍCIE 
Já cobrimos aqueles pontos. 
Vamos voltar para a discussão novamente. 
Você está saindo do assunto. 
Você está chegando lá. 
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A metáfora DISCUSSÃO É UMA VIAGEM apresenta exemplos coerentes em 

virtude da sistematicidade presentes nas implicações metafóricas. Portanto, as 

implicações metafóricas são fundamentais na identificação da coerência 

metafórica. 

Conforme os exemplos citados, conceitos como o de discussão podem ser 

parcialmente estruturado em termos de um outro conceito, entre os quais, o de 

guerra. Contudo, em que momento essa conversa se torna uma discussão e, 

especificamente, como é relacionada à guerra?  

Diante desse questionamento, Lakoff e Johnson relacionaram várias 

dimensões de estrutura que estão presentes numa conversa dessa natureza. 

Constata-se que é preciso, pelo menos, dois participantes, para que haja uma 

conversa, e que sejam de uma certa espécie natural (homens). Cada momento de 

fala desses participantes é uma parte da conversa. Algumas coisas são ditas a fim 

de marcar o início da conversa que, por sua vez, passa por vários estágios até 

chegar ao fim. Os turnos de fala ocorrem numa seqüência linear, embora, vez ou 

outra, um falante não assuma o seu momento de fala e o outro dá seqüência. Isso é 

necessário para que não se torne um monólogo ou amontoados de palavras.  

Quanto à causalidade, o fim de um turno de fala deve ser a marca para o 

início do turno seguinte. De modo geral, toda conversa assume o propósito de uma 

interação social razoavelmente cooperativa. 

Quando todas essas dimensões listadas acima dão a sensação de uma 

batalha, a conversa certamente estará se tornando uma discussão. Essa sensação 

acontece, por exemplo, quando um defende uma opinião não aceita pelo outro. O 
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outro participante passa a ser como um adversário numa guerra, visto que será 

atacado, tentar-se-á eliminar seus argumentos até que ele se renda, ou seja, 

desista, assuma-se convencido. 

A coerência ocorre justamente por todas essas situações presentes em uma 

discussão (posição, adversário, conflito, estratégia, ataque, manobra, defesa etc) 

corresponderem a elementos do conceito de guerra. Quando compreendemos uma 

conversa como sendo uma discussão, estamos sobrepondo a estrutura de parte do 

conceito de guerra à estrutura correspondente de conversa. Essas estruturas 

multidimensionais são denominadas de gestalts experienciais, isto é, “maneiras de 

organizar as experiências em blocos” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.158). Essas 

gestalts permitem com que nossa experiência seja coerente.  

Discussão é subcategorização de conversa? 

 

Em nossa discussão sobre o conceito de DISCUSSÃO, assumimos 
uma distinção clara entre subcategorização e estruturação 
metafórica. Por um lado, consideramos “Uma discussão é uma 
conversa” como uma instância de subcategorização, porque uma 
discussão é basicamente um tipo de conversa. [...] Por outro lado, 
consideramos DISCUSSÃO É GUERRA uma metáfora porque 
discussão e guerra são basicamente tipos diferentes de atividade e 
porque discussão é parcialmente estruturada em termos de guerra. 
(LAKOFF e JOHNSON, 2002, p.161) 

 

Não é simples distinguir se duas atividades são do mesmo tipo ou de tipos 

diferentes, segundo os autores, uma vez que subcategorização e metáfora 

pertencem aos extremos de um continuum.  

 

Uma relação do tipo A é B (por exemplo, DISCUSSÃO É LUTA) 
será subcategorização clara se A e B são o mesmo tipo de coisa ou 
atividade, e será metáfora clara se A e B forem claramente coisas 
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ou atividades de tipos diferentes. Mas quando não é muito claro se 
A e B são o mesmo tipo de coisa ou atividade, a relação A é B fica 
em algum ponto no meio do continuum. (LAKOFF e JOHNSON, 
2002, p.162) 

 

 

Essa relação de gestalts complexas estruturadas em termos de outras 

gestalts é justamente o que os autores chamam de conceitos metaforicamente 

estruturados. 
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______________________________________________________CAPÍTULO  II

Metodologia 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Dados  

 

Os textos analisados nesta pesquisa foram retirados da coluna de Joelmir 

Betting intitulada Análise do dia – traduzindo o economês, em seu site 

www.joelmirbeting.com.br. A coleta do material para análise ocorreu entre o período 

da eleição e posse do Presidente Luis Inácio Lula da Silva, 6 de outubro de 2002 a 

1º. de janeiro de 2003. Foram coletados 34 (trinta e quatro) textos nesse período, 

dos quais, 22 (vinte e dois) contemplaram a temática de “inflação” e desses 

selecionamos 18 (dezoito) textos, por apresentarem mais de uma expressão 

metafórica relacionada à inflação. 

 

Quadro 1:  textos selecionados para análise 

 

Número 

do texto 

Texto Data de publicação Número 

de palavras 

Número de 

parágrafos 

01 A rosca sem fim 14/10/2002 650 14 

02 Fantasia organizada 15/10/2002 635 13 

03 Solução de mercado 17/10/2002 682 14 

04 Carestia Dolarizada 21/10/2002 608 12 

05 Varejo blindado 01/11/2002 626 14 

06 Alarmistas alarmados 07/11/2002 656 12 

07 O pior já passou 13/11/2002 648 12 

08 De COPOM em 

COPOM 

14/11/2002 676 13 
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09 Presidente Selic 21/11/2002 642 11 

10 O dragão cambial 25/11/2002 669 12 

11 O pior dos Brasis 02/12/2002 673 12 

12 Como é que é? 04/12/2002 669 11 

13 Balanço de 2003 10/12/2002 671 13 

14 Duplicata? O que é 

isso? 

16/12/2002 635 11 

15 Metas sem mitos 18/12/2002 615 13 

16 Coerência no equívoco 19/12/2002 662 13 

17 Ainda nada de novo 23/12/2002 682 14 

18 Balanço positivo 30/12/2002 656 13 

 

 

Os textos têm, em média, 653 palavras, e 12,6 parágrafos. Observamos que 

os títulos de vários textos já sinalizam uma característica do corpus de nossa 

pesquisa: a presença significativa de expressões metafóricas: Fantasia organizada, 

Carestia dolarizada, Varejo blindado, Presidente Selic, O dragão cambial e 

Coerência no equívoco.  

 

2.2. O autor dos textos: Joelmir Beting 

 

Sociólogo formado pela USP, jornalista especializado em Economia desde 

1966, Joelmir Betting introduziu a análise de assuntos econômicos em programas 

jornalísticos das emissoras de rádio Jovem Pan, Gazeta, Rede Record, Rede 

Bandeirantes e nas redes de TV Gazeta, Record, Bandeirantes e Globo. 

Otávio Frias (em 1970), dono do Folha de São Paulo e da TV Gazeta, na 

busca de formatos originais, convidou Joelmir Beting, que desenvolvia uma 
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linguagem popular inovadora escrevendo sobre esportes nos jornais O esporte e 

Diário de São Paulo (1958-1962), para protagonizar um novo programa de 

economia na TV. Tratava-se do Multiplicação do dinheiro, de edição semanal, das 

21h às 23h, com notícias, entrevistas e debates, focalizando o mercado financeiro. 

Joelmir Beting ficou conhecido como O Chacrinha da Economia por explicar 

didaticamente os assuntos discutidos em seu programa, além da popularidade que 

conseguiu alcançar. Manteve coluna diária de informações econômicas, de 1970 a 

janeiro de 2004, reproduzida por até quatro dezenas de jornais brasileiros, como 

Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, O Globo, Zero Hora etc. 

Escreveu dois livros (Na prática e teoria é outra; Os Juros Subversivos) e 

recebeu diversos prêmios (Grande Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo Econômico, 

em 2002; Prêmio Apimec-SP de Jornalismo Econômico, em 2003; Prêmio 

Comunique-se de Jornalismo Eletrônico e Prêmio Apimec-MG, ambos em 2004). 

Atualmente, é conferencista no Brasil e no exterior e comentarista de Economia do 

Jornal da Band e da Rádio Bandeirantes. 

 

2.3. Sobre a noção de inflação  

 

Basicamente, a inflação ocorre quando, na média, os preços pesquisados 

sobem mais do caem. Um dos fatores que favorecem a subida de preços é o fato de 

o governo emitir moeda em excesso. A inflação seria, pois, um fenômeno de 

natureza monetária (CALDAS, 2003, p.61). Lopes e Rossetti (1996, p.235) definem 

a “inflação” como: 
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Um fenômeno macroeconômico, dinâmico e de natureza monetária, 
caracterizado por uma elevação apreciável e persistente do nível 
geral de preços. Na hipótese de não se verificarem mecanismos 
repressores, a inflação é considerada aberta; caso contrário, diz-se 
tratar-se de inflação reprimida. 

 

O significado usual do termo inflação é o seguinte:  

 

desequilíbrio que se caracteriza por uma alta substancial e 
continuada no nível geral dos preços, concomitante com a queda do 
poder aquisitivo do dinheiro, e que é causado pelo crescimento da 
circulação monetária em desproporção com o volume de bens 
disponíveis (HOUAISS, 2001)  

 

Diversos índices de inflação são utilizados no Brasil. Entre os mais 

conhecidos estão: o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE); o 

IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado, levantado pela FGV); o IPA (Índice de 

Preços pos Atacado). Consideraremos esses índices como sinônimos, ou fazendo 

parte do campo semântico da inflação. Serão, portanto, contabilizados como 

ocorrências do conceito de inflação.  

 

2.4. Procedimentos de análise 

 

A análise utiliza as categorias propostas pela teoria da metáfora conceitual, 

especialmente, a distinção entre metáfora conceitual (i.é, cognitiva, do pensamento) 

e expressão metafórica (a expressão lingüística concreta). São estas as principais 

etapas da análise dos textos: 
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1ª) Identificação das expressões metafóricas relacionadas à inflação, 

contextualizadas nas frases em que ocorrem; 

2º) Análise das expressões, verificando como se articulam seus 

domínios-alvo e domínios-fonte, e qual metáfora ou metáforas conceituais 

manifestam, agrupando-as nas principais categorias. Parte importante da análise 

consistirá em estabelecer os “níveis de especificidade” das metáforas conceituais, 

pois algumas podem ser mais gerais, devendo eventualmente ser especificadas. 

Trata-se de uma questão recorrente na teoria da metáfora conceitual de saber qual 

é o rótulo mais adequado para designar a metáfora conceitual, já que não se trata 

de uma expressão lingüística que ocorra realmente, mas de uma categoria inferida 

pelo analista. Quando necessário, procuramos relacionar as metáforas conceituais 

identificadas ao contexto político da época da publicação dos textos.   

3º) A verificação do reconhecimento das metáforas foi realizada através de 

uma atividade com nossos alunos do 8º ano do ensino fundamental, de uma escola 

de classe média-alta de Natal.  

 

A seguir, passamos à análise dos dados. 
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_____________________________________________________CAPÍTULO III

Análise dos Dados 
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3. ANÁLISE DE DADOS 

 

3.1. Identificação das expressões metafóricas  

 

O quadro a seguir apresenta o levantamento das frases que contêm as 

expressões metafóricas, marcadas em negrito, para cada um dos textos do corpus. 

Após cada expressão metafórica, entre parênteses, encontram-se a identificação 

do texto a que pertence (antes da vírgula) e a indicação da(s) linha(s) (depois da 

vírgula). 

 

Quadro 2: as expressões metafóricas. 

 

Texto 01: A rosca sem fim (14/10/2002) 

Combater a alta dos preços provocada pela alta do dólar? (01, 04) 
  
Se a ordem é segurar o IPCA pelos chifres, o negócio é amarrar os preços 

administrados pelo rabo4. (01, 27-28) 
 
Desde quando aumentar os encargos financeiros das empresas com preços 

livres é resfriar o radiador da inflação de custos? (01, 32-34) 
Texto 02: Fantasia organizada (15/10/2002) 

Apelar para a recessão para controlar a inflação é como matar a vaca para 
eliminar o carrapato. (02, 02-03)  
 

Entre nós, essa “fantasia organizada”, [...] produz uma discussão desfocada e 
recorrente sobre os efeitos supostamente corretivos da nossa overdose de apertos 
monetários [...] no “front” da guerra santa contra a inflação (02, 08-10) 
 

O Brasil de Collor [...] purgou inflação anual de quatro dígitos (02, 24-25) 
 

A política monetária anoréxica ainda não foi informada sobre a existência de 
dois fenômenos telúricos em nosso sistema de formação de custos e de preços. 
Primeiro: dois terços da inflação dos últimos 12 meses têm tudo a ver com os 
                                                 
4
 Ao identificarmos mais de uma expressão metafórica e julgarmos necessária a permanência da segunda para a 

compreensão do enunciado, sublinhamos uma delas.   
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preços administrados pelo próprio governo. (02,31-33) 
 

Segundo: a massa de preços livres, supostamente selvagens, continua 
trafegando com IPCA abaixo de 4% ao ano (02, 36-37) 
 

Que o diga, no ventre do Índice Geral de Preços (IGP) (02, 41-42) 
 

IPA de 18,17% versus IPC de 7,87% (02, 42-43) 
 
 

 
Texto 03: Solução de mercado (17/10/2002) 

A recarga dos juros [...] tem mesmo como exposição de motivos a instalação de 
uma trava a disco nas quatro rodas da inflação de consumo, vulgo IPCA (03, 04-06) 
 

É o câmbio nas nuvens que atiça o transbordamento do IPCA para a bitola 
estabelecida em lei – das metas inflacionárias (03, 08-09) 
 

A escalada da inflação tem a ver com a reindexação dos preços administrados 
(03, 10-11) 
 

Não é o que revela a biópsia da carestia de setembro (03, 13) 
 

A bomba-relógio instalada no ventre do IPCA (03, 23) 
 

Mas o purgante agora aviado é para inflação de demanda (03, 31) 
 

Não dá para abrir a jaula da inflação anual de um dígito (03, 48) 
Texto 04: Carestia dolarizada (21/10/2002) 

O IGP-DI e o IGP-M hospedam o choque cambial na produção sem choro nem 
vela (04, 28) 
 

Ou para o IPCA, titular do diploma das metas inflacionárias (04, 29) 
 

O IGP-DI acumula alta de 14,28% (04, 30) 
 

Travas no repasse final têm a ver com a humildade da inflação nos terminais do 
consumo (IPC) (04, 32-33) 

Texto 05: Varejo blindado (01/11/2002) 
O fenômeno amoitado no ventre do IGP-M/FGV (05, 04) 
 
O IPA escalou 5,62% e o IPC contentou-se com 0,91% (05, 05-06) 

 
Tomando-se a variação do irmão siamês dele, IGP-DI (cuja captura de preços 

só é encerrada no último dia do mês) (05, 13-14) 
 

O índice geral acumula 14,28% (05, 14-15) 
 

O IPA carrega 18,17% e o IPC nada além de 7,87% (05, 15) 
 

Este, no empate técnico com o IPCA/IBGE, índice oficial das metas 
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inflacionárias (05, 16) 
 

Empurrando o IPCA para a jaula (05, 28) 
Texto 06: Alarmistas alarmados (07/11/2002) 

A bolha inflacionária de julho/outubro estufou-se na produção ou no atacado 
(06, 43) 

 
O IPC não está grávido do IPA (06, 45-46) 

Texto 07: O pior já passou (13/11/2002) 
A especulação cambial e o nervosismo financeiro estão assustados com uma 

recarga inflacionária que eles mesmos causaram (07, 02-03) 
 
Recolocar a inflação anual na bitola de um dígito (07, 05-06) 
 

Reacender as brasas da inflação inercial que ainda fumegam sob os 
escombros da desindexação geral de preços (07, 15-16) 
 

Outra metade largada ao Deus dará da corrosão inflacionária (07, 23-24) 
 

Contra a inflação, vou ser implacável e ortodoxo (07, 28) 
 

O IPCA ensaia fechar 2003 batendo nas traves de 10% (07, 31) 
 

O índice acumula 8,44% (07, 32) 
 

O leão é manso (07, 47-48) 
 

O índice da inflação no varejo ou no consumo não mais está grávido do índice 
da inflação na produção ou no atacado (07, 48-49) 

Texto 08: De COPOM em COPOM (19/11/2002) 
Represar a economia e enjaular a carestia (08, 13-14) 
 
Se soltar o crédito e baixar os juros, a demanda explode e a inflação decola (08, 

21) 
 
Bem, não sei se a Selic segura a inflação pelos chifres (08, 28) 

Texto 09: Presidente Selic (21/11/2002) 
A culpa da recarga inflacionária não mais é da bolha cambial (09, 04-05) 
 
Ainda que o arrocho monetário [...] fosse remédio adequado para os atuais 

choques de inflação de custos (09, 23-24) 
Texto 10: O dragão cambial (25/11/2002) 

O dragão cambial (10, 01 – título) 
 
O dragão velho de guerra parece que está de volta (10, 21) 
 
As câmaras setoriais teriam maior musculação que o atual regime de metas 

inflacionárias para recolocar o dragão na jaula (10, 35-36) 
 
Câmbio flutuante não combina com inflação baixa e produz fissuras letais na 
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confiabilidade das metas inflacionárias (10, 37-38) 
 
Temos dezenas de países com inflação anual de um dígito surfando as 

ondas turvas da flutuação cambial (10, 39-40) 
 
As metas estão abortando o IPA no ventre do IPCA (10, 44) 
 
Reinstalando a correia de transmissão da aidética inflação inercial (10, 47-48) 

Texto 11: O pior dos Brasis (02/12/2002) 
Inflação, nos terminais de consumo, penetra na bitola de dois dígitos (11, 

06-07) 
 

A mesma média móvel do IPA/FGV [...] já está em erupção acima de 80% ao 
ano (11, 11-12) 
 

Reatando a correia de transmissão da espaventosa inflação inercial (11, 
14-15) 

 
O dragão blindado que não faz distinção de mercados aquecidos ou 

encalhados (11, 15-16) 
 
Eis a inércia da fera (11, 17-18) 
 
Com IGP-DI acumulado no período (11, 24) 
 
A inflação não se contenta em empobrecer o pobre (11, 45) 
 
Ela deu, agora, de se alojar no item alimentação (11, 45-46) 

Texto 12: Como é que é? (04/12/2002) 
A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no “front” da 

guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 39-40) 
 
Preços controlados pelo governo esfriariam o apetite da inflação (12, 40-41) 
 
Esquisito é dolarizar o açúcar de cana ou o óleo de soja, Robinhos da 

exportação, campeões da recarga inflacionária de 2002 (12, 49-50) 
Texto 13: Balanço de 2003 (10/12/2002) 

A inflação [...] crava 11,6% este ano e não larga o osso de 10,8% no ano que 
vem (13, 23-24) 

 
Refém do IPCA, a Selic pode subir de 22% para 23% ou 24% (13, 27) 

Texto 14: Duplicata? O que é isso? (16/12/2002) 
Em nome da guerra nada santa contra a inflação (14, 07) 
 
Não é o quadro clínico do IPCA 2002 (14, 14) 

Texto 15: Metas sem mitos (18/12/2002) 
O regime oficial de metas inflacionárias não fracassou nesta atribulada 

travessia de 2002 (15, 04-05) 
 
O dragão voltou a ejetar chamas longas para fora da caverna (15, 07-08) 
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Com o IPCA ensaiando fechar o ano acima de 12% (15, 08) 
 
Mas como sou daqueles que encaram a inflação brasileira (15, 13-14) 
 
A psicologia de mercado guarda lugar de honra a uma certa “cultura inflacionista” 

[...] reator da chamada inércia inflacionária (15, 25-27) 
 
Se todos os preços e contratos são corrigidos no presente pela inflação 

passada (15, 27-28) 
 
É aí que mora o perigo de um IPCA de dois dígitos (15, 31) 

Reajustes mensais em regime de inflação elevada têm a perversa mania de neutralizar a 
inflação, realimentando o apetite da fera (15, 37-38) 

Texto 16: Coerência no equívoco (19/12/2002) 
Recolocar na caverna da estabilidade interna da moeda nacional o dragão da 

carestia nossa de cada dia (16, 07-08) 
 
E dá-lhe um potente jato de espuma Selic, de 25 % ano, nas chamas ejetadas 

pelo IPCA de 12% (16, 08-09) 
 
Mas não desliga a tomada de uma inflação de 41% (16, 22-23) 
 
Se juros abusivos seguram a inflação pelos chifres (16, 30) 
 
O IPCA saiu do prumo pelo item alimentação (16, 34) 

Texto 17: Ainda nada de novo (23/12/2002) 
O IPCA não mais está grávido do IGPM (17, 23) 
 
O governo Lula espera “baixar”o IPCA gregoriano para 6,5% (17, 25-26) 

Texto 18: Balanço positivo (30/12/2002) 
Colocou na jaula a besta-fera da carestia (18, 09) 
 
Quebrando-lhe a golpes de URV a correia de transmissão da correção 

automática de preços e de contratos, vulgo inflação inercial (18, 09-11) 
 

Nossa análise identificou 91 (noventa e uma) expressões metafóricas 

relacionadas à inflação, nos 18 (dezoito) textos do corpus.  

Percebemos que alguns termos, presentes nas expressões metafóricas, 

aparecem em mais de um texto. É o caso de “jaula”, observado nos textos 03, 05, 10, 

13 e 18; “ventre”, textos 02, 03, 05 e 10; “acumula”, textos 05, 07 e 11; “carestia”, 

textos 08, 16 e 18; “dragão”, textos 10, 15 e 16; “fera”, textos 11, 15 e 18; “grávido”, 
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textos 06, 07 e 17; “apetite”, textos 12 e 15; e “escalar”, textos 03 e 05.  

Algumas expressões metafóricas também são recorrentes: “segurar pelos 

chifres”, aparece nos textos 01, 08 e 16; e “a correia de transmissão”, textos 11 e 18. 

Uma expressão que nos despertou bastante atenção foi “No ‘front’ de guerra nada 

santa contra a inflação”, observada nos textos 12 e 14. Ela se encontra citada 

também no texto 02, no entanto, com uma pequena e significativa diferença: a 

guerra deixa de ser “nada santa” e é apresentada como “guerra santa”. Todas essas 

expressões serão retomadas na análise das metáforas conceituais.  

 

3.2. As metáforas conceituais 

 

A apresentação das metáforas conceituais segue uma ordem crescente, em 

relação ao número de expressões metafóricas agrupadas em cada uma delas. 

  

3.2.1. Inflação é um incêndio / uma fogueira 
 

 

Encontramos 02 (duas) expressões que possibilitaram identificar a metáfora 

INFLAÇÃO É UM INCÊNDIO / UMA FOGUEIRA: 

 

Reacender as brasas da inflação inercial que ainda fumegam 
sob os escombros da desindexação geral de preços (07, 15-16) 

 

Essa metáfora remete à idéia de inflação latente, um fogo mal apagado que é 

sinalizado já no título do texto 07: “O pior já passou?”. Faz-se oportuno lembrarmos 
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que estamos analisando textos publicados após a primeira eleição de Luiz Inácio 

Lula da Silva à Presidência da República, período de bastante especulação cambial 

e instabilidade financeira gerado pela expectativa pessimista de alguns políticos e 

economistas, diante do novo governo. 

Joelmir Beting, portanto, diz que é esse “pensar em alta voz” (07, 14) sobre o 

retorno da inflação que pode provocar o “reacender”, isto é, a cultura inflacionista, 

uma vez que ainda inspira cuidado (as brasas ainda fumegam). 

O aumento do preço de bens e dos produtos de consumo é simbolizado pelo 

ato de reacender brasas. Desse modo, a inflação é simbolicamente associada ao 

ato de queimar, incendiar, destruir.  

Outra interpretação remete às brasas de uma fogueira. As brasas “que ainda 

fumegam (T07, 15-16)” sintetiza a noção de fogo. Portanto, podemos dizer que 

INFLAÇÃO É UM INCÊNDIO / UMA FOGUEIRA. 

 

3.2.2. Inflação é um recipiente 

 

São 03 (três) as expressões metafóricas que sinalizam a presença da 

metáfora INFLAÇÃO É UM RECIPIENTE: 

 

O IGP-DI acumula alta de 14,28% (04, 30) 
 
O índice geral acumula 14,28% (05, 14-15) 
 
O índice acumula 8,44% (07, 32) 
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O termo recorrente relacionado à metáfora é “acumula”, como podemos 

observar nas expressões destacadas acima. Os índices que concorrem para 

aferição da inflação são como recipientes, acumulam as alterações de preços.  

 

3.2.3. Inflação é um elemento / fenômeno da natureza 

 

A metáfora INFLAÇÃO É UM ELEMENTO / FENÔMENO DA NATUREZA 

está presente em 04 (quatro) expressões metafóricas: 

 

A política monetária anoréxica ainda não foi informada sobre a 
existência de dois fenômenos telúricos em nosso sistema de 
formação de custos e de preços. Primeiro: dois terços da inflação 
dos últimos 12 meses têm tudo a ver com os preços administrados 
pelo próprio governo. (02,31-33) 

 

A bolha inflacionária de julho/outubro estufou-se na produção ou 
no atacado (06, 43) 

 

Outra metade largada ao Deus dará da corrosão inflacionária (07, 
23-24) 

 
A mesma média móvel do IPA/FGV [...] já está em erupção acima 
de 80% ao ano (11, 11-12) 
 

   

O termo “erupção”, presente em “Já está em erupção (T11, linhas 11-12)”, 

lembra os materiais vulcânicos – material sólido, lavas, gases – lançados na 

superfície da Terra. Ao relacionar a inflação a esse elemento, procura-se 

certamente mostrar os danos que um alto índice de inflação pode provocar à 

população. 

Ao analisarmos expressões como “Dois fenômenos telúricos [...]. 
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Primeiro: dois terços da inflação (T02, 31-33)”, vamos notar a idéia de situações 

que acontecem na Terra, no solo, na natureza, uma analogia com o fato de que, 

como já falamos anteriormente, quando o governo emite moeda em excesso ou 

dependendo de suas práticas em relação a preços, naturalmente a inflação pode 

subir. Joelmir Beting está criticando a política monetária, taxando-a de fraca, 

justamente por ela desconsiderar o quanto os preços do governo têm incidido na 

inflação: uma parcela significativa de dois terços da inflação dos últimos doze 

meses daquele período.    

No texto 06 (Alarmistas alarmados), o autor critica os manipuladores do 

câmbio e, ao mesmo tempo, a equipe técnica do governo em curso naquele período 

– por não conseguir evitar, inclusive a previsão de que o dólar médio para o ano 

seguinte seria de R$ 3,55. Todos esses fatores provocam o maior volume da bolha 

inflacionária na produção ou no atacado, mas não incidem nos preços finais de 

consumo ou varejo. Isso confirma que se trata de “um atentado político disfarçado 

de ‘crise de confiança’ nos fundamentos da economia e nos movimentos da 

democracia” (06, 17-18).   

A população sofre com a inflação corrosiva. Assim como um corpo qualquer 

pode sofrer uma transformação química ou física, em decorrência de uma interação 

com o meio ambiente, a capacidade de compra do consumidor pode ser corroída, 

ou seja, diminuída em conseqüência da inflação. 
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3.2.4. Inflação é uma doença 

 

Através de 04 (quatro) expressões lingüísticas identificamos a metáfora 

INFLAÇÃO É UMA DOENÇA. 

 
O Brasil de Collor [...] purgou inflação anual de quatro dígitos (02, 
24-25) 
 
Não é o que revela a biópsia da carestia de setembro (03, 13) 
 
Mas o purgante agora aviado é para inflação de demanda (03, 31) 
 
Reinstalando a correia de transmissão da aidética inflação inercial 
(10, 47-48) 
 

 

Os termos “purgar”, “biópsia” e “Aids” são vocábulos do domínio de doença. 

Nas expressões “Purgou inflação (T02, 24-25)”, “A biópsia da carestia 

(T03, 13)”, “O purgante agora aviado é para inflação de demanda (T03, 31)” e 

“Aidética inflação (T10, 47-48)”, encontramos indícios de que a inflação é como 

uma enfermidade que debilita e traz sofrimento. A doença pode destruir os seres 

vivos, assim como a inflação pode destruir uma condição financeira saudável, 

estável. 

A inflação, quando insuportável, é como uma secreção que precisa ser 

expelida e, para isso, é necessário tomar um purgante aviado, ou seja, prescrita por 

um profissional da área (Banco Central, COPOM, autoridades monetárias do 

governo). O título do texto 03 (Solução de mercado) remete a essa busca de 

políticas monetárias eficazes ao controle da inflação.   
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3.2.5. Inflação é uma guerra 

 

06 (seis) expressões metafóricas permitiram com que encontrássemos a 

metáfora INFLAÇÃO É UMA GUERRA: 

 

Combater a alta dos preços provocada pela alta do dólar? (01, 04) 
 
Entre nós, essa “fantasia organizada”, [...] produz uma discussão 
desfocada e recorrente sobre os efeitos supostamente corretivos da 
nossa overdose de apertos monetários [...] no “front” da guerra 
santa contra a inflação (02, 08-10) 
 
Contra a inflação, vou ser implacável e ortodoxo (07, 28) 
 
A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no 
“front” da guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 
39-40) 
 
Em nome da guerra nada santa contra a inflação (14, 07) 
 
É aí que mora o perigo de um IPCA de dois dígitos (15, 31) 

  

Para controlar a inflação é preciso “Combater a alta dos preços (T01, 04)”. 

Estando em combate, estamos sempre em “perigo”: “É aí que mora o perigo de um 

IPCA de dois dígitos (15, 31)”.  

Observando as expressões “No front da guerra santa contra a inflação (02, 

08-10)”, “Contra a inflação, vou ser implacável e ortodoxo (07, 28)”, “No ‘front’ da 

guerra nada santa contra a inflação (12, 39-40)” e “Guerra nada santa contra a 

inflação (14, 07)” percebemos a presença recorrente da preposição “contra”, que 

remete à idéia de oponente, adversário. Ora, esse oponente é enfrentado numa 

“guerra santa”, ora, numa “guerra nada santa”. Por quê? 

 



 71 

Vejamos novamente a expressão:  

 

A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no 
“front” da guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 
39-40) 
 

 

A Petrobrás, como empresa, cresce à medida que aumenta sua produção, 

mas também quando seus produtos passam a ser mais valorizados, ou seja, 

quando ocorre o aumento de preços dos seus produtos. Se é reconvocada para 

lutar contra uma inflação que dá sinais de ressurreição, logo ela está lutando, de 

certa forma, contra seus próprios interesses. Por isso, que a guerra deixa de ser 

“santa” e passa a ser “nada santa”, já que a guerra santa ocorre para propagar ou 

defender determinadas convicções ou interesses.   

Ampliamos o recorte do texto 14, que fala também de uma guerra nada santa, 

a fim de ratificarmos o que acabamos de dizer com o exemplo anterior: 

 

Pela última vez no ano, o Brasil que trabalha, a exemplo do Brasil 
que especula, entra em vigília cívica de 48 horas no rodapé do 
Copom do Bacen, ventre da Selic, movida a IPCA. Tradução: 
reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil para ajuizar uma nova alta na taxa básica de juros, 
vulgo Selic, em nome da guerra nada santa contra a inflação, dito 
IPCA. (14, 04-08) 

 

 

O COPOM deveria procurar baixar a taxa de juros. Mas, ao dizer que o 

motivo da reunião de dois dias foi discutir o aumento da taxa básica de juros, 

mesmo que o cenário socioeconômico assim exigisse, temos aí uma “guerra nada 

santa contra a inflação”.  
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Sendo a guerra santa ou nada santa, a inflação é sempre um oponente, 

oferece perigo, e deve ser tratada como tal, com combates e defesa dos interesses 

da economia do país.  

   

3.2.6. Inflação é um esporte / uma competição 

 

Encontramos a metáfora INFLAÇÃO É UM ESPORTE / UMA COMPETIÇÃO, 

ao analisarmos outras 07 (sete) expressões lingüísticas: 

 

IPA de 18,17% versus IPC de 7,87% (02, 42-43) 
 
A escalada da inflação tem a ver com a reindexação dos preços 
administrados (03, 10-11) 
 
O IPA escalou 5,62% (05, 05-06) 
 
Este, no empate técnico com o IPCA/IBGE, índice oficial das 
metas inflacionárias (05, 16) 
 
O IPCA ensaia fechar 2003 batendo nas traves de 10% (07, 31) 
 
Temos dezenas de países com inflação anual de um dígito 
surfando as ondas turvas da flutuação cambial (10, 39-40) 
 
A inflação [...] crava 11,6% este ano (13, 23-24) 

  

 

Vejamos as expressões “IPA de 18,17% versus IPC de 7,87% (02, 42-43)” e 

“Empate técnico” (05, 16). As palavras “versus” e “empate” pertencem ao domínio 

de esporte / competição. Na primeira expressão, há uma espécie de competição 

entre dois índices que possibilitam aferir a inflação. É comum periodicamente 

ocorrer a verificação e a comparação dos diversos indicadores da inflação. 
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Vale salientar que estamos analisando textos publicados no terceiro 

trimestre de 2002, sendo muito comum, nesse período, ocorrerem as partidas que 

definem os campeões de diversas modalidades esportivas, como, por exemplo, o 

campeonato brasileiro de futebol. Certamente, por isso, a inflação aparece em 

termos relacionados a esporte / competição: escalar, bater na trave, surfar etc.  

  

3.2.7. Inflação é um objeto 

 

A inflação foi citada em 08 (oito) expressões como um objeto: 

 

Segundo: a massa de preços livres, supostamente selvagens, 
continua trafegando com IPCA abaixo de 4% ao ano (02, 36-37) 
 
Ainda que o arrocho monetário [...] fosse remédio adequado para os 
atuais choques de inflação de custos (09, 23-24) 
 
Câmbio flutuante não combina com inflação baixa e produz 
fissuras letais na confiabilidade das metas inflacionárias (10, 37-38) 
 
A psicologia de mercado guarda lugar de honra a uma certa “cultura 
inflacionista” [...] reator da chamada inércia inflacionária (15, 
25-27) 
 
Mas não desliga a tomada de uma inflação de 41% (16, 22-23) 
 
O IPCA saiu do prumo pelo item alimentação (16, 34) 
 
O governo Lula espera “baixar” o IPCA gregoriano para 6,5% (17, 
25-26) 
 
Com IGP-DI acumulado no período (11, 24) 

 

Objeto que, por exemplo, pode estar abaixo de algo – “Com IPCA abaixo de 

4% ao ano (T02, 36-37)” –, fora de algum alinhamento – “O IPCA saiu do prumo 

pelo item alimentação (T16, 34)” – , ou ter uma altura limitada – “Não combina com 
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inflação baixa (T10, 37-38)”. Todas essas relações proporcionadas pelos termos 

“abaixo”, “prumo” e “baixa” nos levam a identificar a metáfora INFLAÇÃO É UM 

OBJETO. 

O aumento de preços dos produtos alimentícios pode elevar a inflação: “O 

IPCA saiu do prumo pelo item alimentação (T16, 34)”. O texto 6 (Coerência no 

equívoco) foi publicado a menos de uma semana do Natal, data em que se busca 

reunir a família em torno de uma mesa farta em variedade de comidas e bebidas. E 

é bastante desagradável a notícia de aumento de preços no item alimentação às 

vésperas do Natal, algo como se um objeto saísse de um determinado local e 

provocasse um certo desconforto no ambiente.   

  

3.2.8. Inflação é um meio de transporte 

 

A metáfora INFLAÇÃO É UM MEIO DE TRANSPORTE / VEICULO é 

depreendida a partir de 08 (oito) expressões metafóricas: 

 

 
Desde quando aumentar os encargos financeiros das empresas 
com preços livres é resfriar o radiador da inflação de custos? (01, 
32-34) 
 
A recarga dos juros [...] tem mesmo como exposição de motivos a 
instalação de uma trava a disco nas quatro rodas da inflação de 
consumo, vulgo IPCA (03, 04-06) 
 
É o câmbio nas nuvens que atiça o transbordamento do IPCA 
para a bitola estabelecida em lei – das metas inflacionárias (03, 
08-09) 
 
Recolocar a inflação anual na bitola de um dígito (07, 05-06) 
 
Se soltar o crédito e baixar os juros, a demanda explode e a 
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inflação decola (08, 21) 
 
Inflação, nos terminais de consumo, penetra na bitola de dois 
dígitos (11, 06-07) 
 
Reatando a correia de transmissão da espaventosa inflação 
inercial (11, 14-15) 
 
Quebrando-lhe a golpes de URV a correia de transmissão da 
correção automática de preços e de contratos, vulgo inflação 
inercial (18, 09-11) 

 

Identificamos no primeiro texto analisado a seguinte expressão: “Resfriar o 

radiador da inflação (01, 32-34). Vários tipos de veículos têm radiador. Então, a 

inflação é vista como um meio de transporte, um veículo. Ela tem radiador e, 

portanto, deve ser controlada. Se esquenta demais, ou seja, se sobe demais, pode 

explodir. Uma inflação com índices elevados é um risco para a economia. Só uma 

política adequada pode evitar uma explosão, ou seja, o desequilíbrio financeiro 

causado pela inflação. 

Ao analisarmos as expressões metafóricas “A instalação de uma trava a 

disco nas quatro rodas da inflação de consumo (03, 04-06)”, “A correia de 

transmissão da espaventosa inflação inercial (11, 14-15)” e “A correia de 

transmissão da correção automática de preços e de contratos, vulgo inflação 

inercial (18, 09-11)”, especificamente os termos “quatro rodas” e “correia de 

transmissão”, percebemos que a inflação é associada à idéia de um veículo.  

É preciso frear, conter, controlar a inflação. Para reforçar a idéia de que 

esse controle se faz lentamente, Joelmir Beting inicia o texto 03 (Solução de 

mercado), com as palavras do filósofo florentino Niccoló Machiavelli (1469-1527): 
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As maldades devem ser cometidas de uma só vez. As bondades 
podem ser oferecidas uma de cada vez. (03, 02-03) 
 
 

  

3.2.9. Inflação é uma pessoa 

 

A metáfora INFLAÇÃO É UMA PESSOA foi depreendida a partir de 13 (treze) 

expressões lingüísticas: 

 

O IGP-DI e o IGP-M hospedam o choque cambial na produção sem 
choro nem vela (04, 28) 
 
Ou para o IPCA, titular do diploma das metas inflacionárias (04, 
29) 
 
Travas no repasse final têm a ver com a humildade da inflação nos 
terminais do consumo (IPC) (04, 32-33) 
 
O IPC contentou-se com 0,91% (05, 05-06) 
 
O IPCA ensaia fechar 2003 batendo nas traves de 10% (07, 31) 
 
A inflação não se contenta em empobrecer o pobre (11, 45) 
 
Ela deu, agora, de se alojar no item alimentação (11, 45-46) 
 
A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no 
“front” da guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 39-40) 
 
Refém do IPCA, a Selic pode subir de 22% para 23% ou 24% (13, 
27) 
 
Não é o quadro clínico do IPCA 2002 (14, 14) 
 
Com o IPCA ensaiando fechar o ano acima de 12% (15, 08) 
 
Mas como sou daqueles que encaram a inflação brasileira (15, 
13-14) 
 
Se todos os preços e contratos são corrigidos no presente pela 
inflação passada (15, 27-28) 



 77 

 

Vejamos algumas expressões: “O IGP-DI e o IGP-M hospedam (04, 28)”, 

“Titular do diploma (04, 29)”, “A humildade da inflação (04, 32-33)”, “O IPC 

contentou-se (05, 05-06)”, “A inflação não se contenta (11, 45)” e “Ela deu, agora, 

de se alojar (11, 45-46)”. Essas expressões contêm palavras aparentemente 

associadas à idéia de uma boa pessoa. Os índices são hospitaleiros, diplomados, 

virtuosos. Uma hipótese provável é que os atributos relacionados à inflação sejam 

explicados em razão do período em que os textos foram escritos, uma vez que a 

inflação se encontrava controlada, apresentando apenas alguns indícios de 

especulação que, entre outros fatores, exigiam atenção constante das autoridades 

monetárias.  

 

3.2.10. Inflação é um animal5 
 

Há 19 (dezenove) expressões lingüísticas que permitem identificar a 

metáfora INFLAÇÃO É UM ANIMAL: 

 
Se a ordem é segurar o IPCA pelos chifres, o negócio é amarrar os 
preços administrados pelo rabo. (01, 27-28) 
 
Apelar para a recessão para controlar a inflação é como matar a 
vaca para eliminar o carrapato. (02, 02-03)  
 
Não dá para abrir a jaula da inflação anual de um dígito (03, 48) 
 
O fenômeno amoitado no ventre do IGP-M/FGV (05, 04) 
 
Empurrando o IPCA para a jaula (05, 28) 
 
O leão é manso (07, 47-48) 

                                                 
5
“Animal” aqui entende-se como “animal irracional” por ser o termo corrente nos senso comum.     
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Represar a economia e enjaular a carestia (08, 13-14) 
 
Bem, não sei se a Selic segura a inflação pelos chifres (08, 28) 
 
O dragão cambial (10, 01 – título) 
 
O dragão velho de guerra parece que está de volta (10, 21) 
 
As câmaras setoriais teriam maior musculação que o atual regime 
de metas inflacionárias para recolocar o dragão na jaula (10, 
35-36) 
 
Eis a inércia da fera (11, 17-18) 
 
A inflação [...] crava 11,6% este ano e não larga o osso de 10,8% 
no ano que vem (13, 23-24) 
 
O dragão voltou a ejetar chamas longas para fora da caverna (15, 
07-08) 
 
Reajustes mensais em regime de inflação elevada têm a perversa 
mania de neutralizar a inflação, realimentando o apetite da fera 
(15, 37-38) 
 
Recolocar na caverna da estabilidade interna da moeda nacional o 
dragão da carestia nossa de cada dia (16, 07-08) 
 
Se juros abusivos seguram a inflação pelos chifres (16, 30) 
 
Colocou na jaula a besta-fera da carestia (18, 09) 

 

Vejamos algumas expressões que apresentam termos do domínio de animal: 

“Abrir a jaula da inflação (03, 48)”, “O fenômeno amoitado (05, 04)”, 

“Empurrando o IPCA para a jaula (05, 28)”, “Enjaular a carestia (08, 13-14)”, “Eis 

a inércia da fera (11, 17-18)”, “Realimentando o apetite da fera (15, 37-38)” e 

“Colocou na jaula a besta-fera da carestia (18, 09)”. As expressões que 

apresentaram os termos “jaula” e “fera” facilmente tornaram possível a identificação 

da metáfora INFLAÇÃO É UM ANIMAL. Elas expressam a idéia de que é preciso 

manter o controle da inflação. A inflação deve ser vigiada e ficar presa, 
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acompanhada de perto pelas autoridades políticas e monetárias.   

 

3.3. Metáforas conceituais gerais 

  

Em nossa análise, identificamos 10 (dez) metáforas conceituais gerais, 

assim denominadas por reunirem todas as expressões metafóricas e, sobretudo, 

percebermos que poderíamos ainda especificar algumas delas. Vejamos o quadro 

que indica o número de expressões metafóricas – e a porcentagem – para cada 

metáfora conceitual geral: 

 

Quadro 3: metáforas conceituais gerais. 

 

 

Nº. 

 

Metáfora 

Número de 

expressões 

metafóricas 

 

% 

1 INFLAÇÃO É UM INCÊNDIO / UMA FOGUEIRA 02 2,20 

2 INFLAÇÃO É UM RECIPIENTE 03 3,30 

3 INFLAÇÃO É UM ELEMENTO / FENÔMENO DA 

NATUREZA 

 

04 4,40 

 

4 INFLAÇÃO É UMA DOENÇA 04 4,40 

5 INFLAÇÃO É UMA GUERRA 06 6,59 

6 INFLAÇÃO É UM ESPORTE / UMA 

COMPETIÇÃO 

07 7,69 

7 INFLAÇÃO É UM OBJETO 08 8,79 

8 INFLAÇÃO É UM MEIO DE TRANSPORTE 08 8,79 

9 INFLAÇÃO É UMA PESSOA 13 14,28 
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10 INFLAÇÃO É UM ANIMAL 19 20,88 

 TOTAL 74 81,32 

    

No tópico 3.2, identificamos as 91 (noventa e uma) expressões metafóricas 

presentes no corpus, das quais, 74 (setenta e quatro) – que correspondem a 

81,32% - foram agrupadas em metáforas conceituais gerais. Posteriormente, 

retomaremos as expressões que não foram enquadradas em nenhuma das 

metáforas citadas no quadro acima por serem polissêmicas (18,68%). 

As quatro metáforas mais recorrentes são: INFLAÇÃO É UM ANIMAL 

(20,88%), INFLAÇÃO É UMA PESSOA (14,28%), INFLAÇÃO É UM MEIO DE 

TRANSPORTE (8,79%) e INFLAÇÃO É UM OBJETO (8,79%). 

Os ANIMAIS são seres destituídos de raciocínio. Eles não pensam antes de 

agir, agem por instinto. Esse é um atributo fundamental de distinção entre eles e o 

homem. Os seres humanos pensam, têm a possibilidade de agir pela razão. A 

inflação amedronta como um animal. A qualquer momento ela pode surpreender 

como uma ação inesperada de um animal irracional que pode trazer sérios danos 

aos seres humanos. É nesse sentido que se deve ter o controle da inflação, 

mantê-la sob vigilância, “enjaulada”. 

É muito comum atribuirmos características e atividades humanas a 

entidades não-humanas. A inflação, algo não-humano, foi observada em 13,68% 

das expressões metafóricas como algo humano. Na Teoria da metáfora conceitual, 

de Lakoff e Johnson (2002, p.88), as metáforas de personificação são consideradas 

extensões de metáforas ontológicas. Nas expressões metafóricas agrupadas pelo 

domínio conceitual de PESSOA, identificamos termos que apontam para um 
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período em que a inflação estava controlada: hospedam, humildade e contentou-se. 

Contudo, por se tratar de um período de transição de governo, as especulações 

motivavam o reaparecimento da inflação, ou seja, a “ressurreição” dela, conforme 

constatamos na expressão: “A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para 

alistar-se no “front” da guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 39-40)”. 

Os MEIOS DE TRANSPORTE são instrumentos importantes para um país 

continental como o Brasil. Nos textos de Joelmir Beting, para explicar algum 

fenômeno da inflação ou em torno dela, identificamos partes de carros utilitários – 

correia de transmissão e trava a disco, por exemplo –, função de aeronaves 

(decolar), linha férrea de trem. Mas não identificamos nenhum termo relacionado a 

meios de transportes marítimos.  

Quando uma aeronave decola, sabemos que ela supera a velocidade de um 

carro utilitário, de um trem ou de um navio. Ao relacionar essa idéia à inflação, como 

constatamos na expressão “Se soltar o crédito e baixar os juros, a demanda explode 

e a inflação decola (08, 21)”, compreendemos os cuidados necessários para que a 

inflação não volte a ganhar velocidade, crescer, atingir altos índices, pois isso não é 

benéfico para a economia.  

Por fim, com exceção da metáfora INFLAÇÃO É UM ESPORTE, todas as 

outras (90,9%) apresentam, pelo menos, uma expressão metafórica que remete à 

idéia de que a inflação requer cuidados, um tratamento atencioso por parte das 

autoridades políticas e monetárias do país. 
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3.4. Especificação das metáforas 

 

As 10 (dez) metáforas conceituais gerais podem ser especificadas.  

A metáfora INFLAÇÃO É UM ELEMENTO / FENÔMENO DA NATUREZA 

(3.2.3.) foi identificada quando analisamos a expressão: 

 
A mesma média móvel do IPA/FGV [...] já está em erupção acima 
de 80% ao ano (11, 11-12) 

 

Erupção trata-se da emissão de lavas de um vulcão, conforme interpretamos. 

Sabemos que o vulcão é um elemento da natureza, mas é possível dizer, conforme 

o contexto, que INFLAÇÃO É UM VULCÃO. 

Quando analisamos a metáfora INFLAÇÃO É UMA GUERRA (3.2.5.), 

verificamos que a expressão ‘contra a inflação’ encontra-se em 04 (quatro) 

expressões metafóricas:  

 

Entre nós, essa “fantasia organizada”, [...] produz uma discussão 
desfocada e recorrente sobre os efeitos supostamente corretivos da 
nossa overdose de apertos monetários [...] no “front” da guerra 
santa contra a inflação (02, 08-10) 

 

Contra a inflação, vou ser implacável e ortodoxo (07, 28) 
 
A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no 
“front” da guerra nada santa contra a inflação rediviva (12, 
39-40) 
 
Em nome da guerra nada santa contra a inflação (14, 07) 

 

Na ocasião, concluímos que essa expressão remete à idéia de adversário, 

oponente, inimigo. A inflação é vista como um inimigo que, numa guerra, ameaça, 
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ataca, oferece perigo. No âmbito da economia, a inflação pode ameaçar a 

estabilidade financeira do país e comprometer todas as metas propostas pelo 

governo no campo social, por exemplo. Desse modo, podemos dizer que 

INFLAÇÃO É UM INIMIGO. 

Em INFLAÇÃO É UM ESPORTE / UMA COMPETIÇÃO (3.2.6.), 

apresentamos as expressões metafóricas: 

 

IPA de 18,17% versus IPC de 7,87% (02, 42-43)  

 

Este, no empate técnico com o IPCA/IBGE, índice oficial das 
metas inflacionárias (05, 16) 

 

“Versus” e “empate” são palavras do domínio de esporte / competição. Esses 

termos remetem à idéia de uma competição entre dois times. O IPA e o IPC são 

associados a dois times; e os índices de inflação, aos resultados do jogo. E isso nos 

fez observar a metáfora INFLAÇÃO É UM TIME. 

A inflação é também simbolizada com a performance de um atleta. Vejamos 

as seguintes expressões: 

 

A escalada da inflação tem a ver com a reindexação dos preços 
administrados (03, 10-11) 
 
 O IPA escalou 5,62% e o IPC contentou-se com 0,91% (05, 05-06) 
 
A inflação [...] crava 11,6% este ano (13, 23-24) 

 

 

A inflação “escala” e “crava” implica dizer que seus índices sobem e se fixam 
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em algum patamar, em alguma altura, isto é, mantêm-se elevados. Dessa forma, 

identificamos a metáfora INFLAÇÃO É UM ALPINISTA. 

Queremos destacar outras duas correlações com esporte. Primeira, 

INFLAÇÃO É UM JOGADOR DE FUTEBOL, baseada na expressão: 

 

batendo nas traves de 10% (07, 31) 

 

Mas há um detalhe: bater na trave é algo que, se for contra o oponente, 

implica decepção, posto que não foi convertido o gol; e se for uma ação do oponente, 

maior ainda a frustração, uma vez que isso requer preocupação e a necessidade de 

reforçar a defesa. Todas essas inferências estão em consonância com o sentir da 

maioria das metáforas identificadas até o presente momento: a inflação preocupa e 

exige atenção. 

Segunda, observamos a metáfora INFLAÇÃO É UM SURFISTA em: 

 

Temos dezenas de países com inflação anual de um dígito 
surfando as ondas turvas da flutuação cambial (10, 39-40) 

 

Constatamos, nos casos analisados partindo de INFLAÇÃO É UM 

ESPORTE / UMA COMPETIÇÃO, o aparecimento de mais 4 (quatro) metáforas 

conceituais de inflação. Pareceram-nos dar uma imagem da inflação menos 

ameaçadora, ou seja, tais metáforas revelaram, de modo geral, a inflação com 

menos teor de perigo. Certamente porque esporte traz mais fortemente o sentido de 

competição saudável do que a idéia de competição desleal.   

Mesmo assim, todo jogo requer atenção, cumprimento rigoroso de acordos e 
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regras, marcação em relação ao oponente e aplicação de todas as metas traçadas 

a fim de sair-se vitorioso. No que diz respeito à inflação, todos esses critérios são 

pertinentes. Exige-se um bom funcionamento da economia e dos procedimentos do 

mercado financeiro. Isso implica observar atentamente todos os elementos que 

podem incidir em qualquer que seja o índice de inflação.  

Vale salientar ainda os seguintes aspectos: jogo tem de vez em quando, mas 

a inflação é passível de ser analisada a cada instante; numa competição, 

geralmente são observados os pontos fortes e fracos do oponente, e nem sempre é 

possível identificar esses fatores na inflação, visto que até fatores externos podem 

incidir nela; e, quando se está competindo, tem-se um adversário quase sempre da 

mesma categoria – em relação ao peso, por exemplo, ou ao número de atletas, 

enfim, tem-se algo visível e concreto – e essa realidade não pode ser observada 

quando o oponente é a inflação. É nesse ínterim que a metáfora conceitual de 

inflação ganha espaço. Ela ajuda as pessoas a terem uma visão mais ou menos 

concreta do mal que pode ser causado pela inflação. 

Na metáfora INFLAÇÃO É UM OBJETO (3.2.7.), listamos, entre outras, as 

seguintes expressões metafóricas:  

 

Ainda que o arrocho monetário [...] fosse remédio adequado para os 
atuais choques de inflação de custos (09, 23-24) 
 
A psicologia de mercado guarda lugar de honra a uma certa “cultura 
inflacionista” [...] reator da chamada inércia inflacionária (15, 
25-27) 
 
Mas não desliga a tomada de uma inflação de 41% (16, 22-23) 

  

Os termos “choques” e “desliga a tomada” remetem à idéia de aparelho 
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elétrico. Nesse sentido, podemos dizer que INFLAÇÃO É UM APARELHO 

ELÉTRICO. A inflação dá choques, isto é, a alta inesperada dos índices de inflação 

atinge diretamente a economia e, por conseqüência, a população paga mais caro 

pelos produtos.  

Analisando as expressões agrupadas pela metáfora INFLAÇÃO É UM MEIO 

DE TRANSPORTE (3.2.8.), revimos novamente as expressões seguintes: 

 

É o câmbio nas nuvens que atiça o transbordamento do IPCA 
para a bitola estabelecida em lei – das metas inflacionárias (03, 
08-09) 
 
Recolocar a inflação anual na bitola de um dígito (07, 05-06) 
 
Inflação, nos terminais de consumo, penetra na bitola de dois 
dígitos (11, 06-07) 

  

O termo “bitola”, nas expressões acima citadas, remete à idéia de linha férrea. 

“Transbordar”, “recolocar” e “penetrar na bitola”, de alguma forma, são termos 

relacionados à inflação. Portanto, podemos dizer que INFLAÇÃO É UM TREM.  

Vale ressaltar, também, que o termo “bitola” remete à idéia de medida. A 

inflação pode afetar inúmeros setores da economia. Por isso, é necessário apontar 

metas de índice de inflação.   

Outra expressão lingüística nos despertou atenção e nos possibilitou 

identificar uma nova metáfora: 

 

Se soltar o crédito e baixar os juros, a demanda explode e a 
inflação decola (08, 21) 

 

A presença do termo “decola” indica levantamento de vôo, remetendo a uma 
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aeronave. Há, portanto, a metáfora INFLAÇÃO É UMA AERONAVE.  

Ao lermos a expressão acima, entendemos que a inflação está em alta, ou 

seja, está subindo. Isso acontece quando, entre outros fatores, os preços de 

produtos sofrem aumento. Tal expressão parece não remeter à idéia de um simples 

aumento, mas a um aumento brusco, rápido e, talvez, inalcançável. 

Passaremos, na seqüência, a rever algumas expressões metafóricas 

agrupadas por INFLAÇÃO É UMA PESSOA (3.2.9.). Percebemos que a inflação foi 

relacionada à idéia de pessoa inofensiva, hospedeira, humilde, contente. Essa 

visão não se observa na seguinte expressão metafórica: 

 

Refém do IPCA, a Selic pode subir de 22% para 23% ou 24% 
(13, 27) 

 

A inflação faz refém, ou seja, INFLAÇÃO É UM SEQUESTRADOR. É próprio 

de um seqüestrador deter pessoas para apoderar-se do que não lhe pertence. A 

inflação, nesse caso, incide na taxa Selic.  

Vejamos outra expressão metafórica do domínio de pessoa: 

 

Não é o quadro clínico do IPCA 2002 (14, 14) 

 

Percebemos, na citada expressão metafórica, que a inflação está 

relacionada a uma pessoa que não é sadia, particularidade que nos faz identificar a 

metáfora INFLAÇÃO É UMA PESSOA ENFERMA ou INFLAÇÃO É UM ENFERMO. 

Entre as expressões metafóricas agrupadas pela metáfora INFLAÇÃO É UM 

ANIMAL (3.2.10.), algumas apontam para uma análise mais específica: 
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Apelar para a recessão para controlar a inflação é como matar a 
vaca para eliminar o carrapato. (02, 02-03)  

 

Analisando o texto, vemos que o termo que se refere à inflação é “carrapato”. 

Basta observarmos a expressão toda: “Apelar para recessão para controlar a 

inflação é como matar a vaca para eliminar o carrapato”. Portanto, temos, nesse 

caso, a metáfora INFLAÇÃO É UM PARASITO.  

Sabemos que o carrapato é um inseto que habitualmente se aloja na pele de 

animais e vive como parasito, ou seja, sugando o sangue. A idéia de sugar remete 

claramente ao que, de fato, acontece quando a inflação está descontrolada. 

Analisemos outra expressão metafórica: 

 

O leão é manso (07, 47-48) 

 

A citada expressão nos faz identificar a metáfora INFLAÇÃO É UM LEÃO. O 

leão normalmente é um animal feroz, agressivo, uma vez que é selvagem. Além do 

mais, é carnívoro. Pareceu-nos mais um alerta, do que mesmo uma tentativa de 

tranqüilizar e dizer que a inflação não oferece risco.  

Vejamos agora outras expressões metafóricas: 

 

O dragão cambial (10, 01 – título) 
 
O dragão velho de guerra parece que está de volta (10, 21) 
 
As câmaras setoriais teriam maior musculação que o atual regime 
de metas inflacionárias para recolocar o dragão na jaula (10, 
35-36) 
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O dragão voltou a ejetar chamas longas para fora da caverna (15, 
07-08) 
 
Recolocar na caverna da estabilidade interna da moeda nacional o 
dragão da carestia nossa de cada dia (16, 07-08) 
 
E dá-lhe um potente jato de espuma Selic, de 25 % ano, nas 
chamas ejetadas pelo IPCA de 12% (16, 08-09) 

 

A presença dos termos “dragão” e “ejetar chamas” nos lembra a figura do 

animal mitológico, tradicionalmente associado à inflação, lançando fogo, ou seja, 

com altos índices prejudicando o bom andamento da economia. Por isso, não há 

simplesmente um mapeamento entre inflação e animal. Identificamos uma metáfora 

mais específica: INFLAÇÃO É ANIMAL MITOLÓGICO. 

A expressão metafórica, a seguir, pode ser agrupada com uma outra 

metáfora: 

 

A inflação [...] não larga o osso de 10,8% no ano que vem (13, 
23-24) 

 

O fato a ser observado nessa imagem é sabermos que o cachorro não 

admitiria que alguém tire um osso de sua boca, e que ninguém, normalmente, se 

atreveria a pôr a mão na boca de um cachorro na tentativa de fazer com que o 

mesmo libere o osso. Temos, nesse caso, a metáfora INFLAÇÃO É UM 

CACHORRO. 

Vejamos, a seguir, o quadro que relaciona as metáforas conceituais gerais e 

as específicas presentes no corpus deste trabalho: 
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Quadro 4: metáforas conceituais gerais e específicas. 

 

Metáforas conceituais gerais Metáforas conceituais 
específicas 

INFLAÇÃO É UM INCÊNDIO / UMA 
FOGUEIRA 

- 

INFLAÇÃO É UM ELEMENTO / 
FENÔMENO DA NATUREZA 

INFLAÇÃO É UM VULCÃO 

INFLAÇÃO É UM RECIPIENTE - 
INFLAÇÃO É UMA DOENÇA - 
INFLAÇÃO É UMA GUERRA INFLAÇÃO É UM INIMIGO 
INFLAÇÃO É UM OBJETO 
 

INFLAÇÃO É UM APARELHO 
ELÉTRICO 

INFLAÇÃO É UM ESPORTE / UMA 
COMPETIÇÃO 
 

INFLAÇÃO É UM TIME 
INFLAÇÃO É UM ALPINISTA 
INFLAÇÃO É UM JOGADOR DE 
FUTEBOL 
INFLAÇÃO É UM SURFISTA 
 

INFLAÇÃO É UM MEIO DE TRANSPORTE INFLAÇÃO É UM TREM 
INFLAÇÃO É UMA AERONAVE 

INFLAÇÃO É UM ANIMAL  
 

INFLAÇÃO É UM PARASITO 
INFLAÇÃO É UM LEÃO 
INFLAÇÃO É UM ANIMAL 
MITOLÓGICO 
INFLAÇÃO É UM CACHORRO 

INFLAÇÃO É UMA PESSOA INFLAÇÃO É UM 
SEQÜESTRADOR 
INFLAÇÃO É UM ENFERMO 

  
 

 

Identificamos, portanto, 10 (dez) metáforas conceituais gerais de inflação e, 

a partir de algumas expressões metafóricas agrupadas por elas, 15 (quinze) 

metáforas conceituais mais específicas6.   

                                                 
6
 Lembramos que as metáforas conceituais especificas estão incluídas nas metáforas conceituais gerais, não 

podendo, desse modo, serem entendidas como sendo diferentes.  
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3.5. Expressões metáforas polissêmicas 

 

Ao iniciarmos a análise das expressões metafóricas listadas no quadro 2, 

deparamo-nos com algumas expressões polissêmicas que, pelo fato de remeterem 

a mais de um domínio conceitual, não é possível agrupá-las em uma única metáfora 

conceitual. 

As expressões a seguir, por exemplo, à primeira vista, poderiam ser 

agrupadas no domínio de pessoa: 

 

Que o diga, no ventre do Índice Geral de Preços (IGP), o 
afastamento progressivo das curvas da inflação na produção (IPA) 
e no consumo (IPC) (02, 41-42) 
 
A bomba-relógio instalada no ventre do IPCA (03, 23) 
 
O fenômeno amoitado no ventre do IGP-M/FGV (05, 04) 
 
Tomando-se a variação do irmão siamês dele, IGP-DI (cuja 
captura de preços só é encerrada no último dia do mês) (05, 13-14) 
 
O IPC não está grávido do IPA (06, 45-46) 
 
O índice da inflação no varejo ou no consumo não mais está 
grávido do índice da inflação na produção ou no atacado (07, 
48-49) 
 
As metas estão abortando o IPA no ventre do IPCA (10, 44) 
 
O IPCA não mais está grávido do IGPM (17, 23) 

  

No entanto, estamos diante de metáforas lingüísticas que poderiam 

reportar-se, inclusive, ao domínio de animal, uma vez que animais também têm 

ventre, engravidam, abortam e podem ter irmãos siameses. 

Tanto uma pessoa quanto um animal ou um veículo podem carregar alguma 
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coisa e serem recarregados.  “Recarga”, inclusive, pode também significar voltar à 

carga numa guerra e nos permitir fazer uma relação também com inimigo. É nesse 

sentido que as expressões abaixo também não podem ser enquadradas 

especificamente em uma única metáfora conceitual: 

 

O IPA carrega 18,17% e o IPC nada além de 7,87% (05, 15) 

 

A especulação cambial e o nervosismo financeiro estão assustados 
com uma recarga inflacionária que eles mesmos causaram (07, 
02-03) 
 
A culpa da recarga inflacionária não mais é da bolha cambial (09, 
04-05) 
 
Esquisito é dolarizar o açúcar de cana ou o óleo de soja, Robinhos 
da exportação, campeões da recarga inflacionária de 2002 (12, 
49-50) 

 

 

Quando identificamos a metáfora lingüística “O dragão voltou a ejetar 

chamas longas para fora da caverna (15, 07-08)”, logo percebemos sua 

classificação: INFLAÇÃO É UM ANIMAL. Conhecemos a figura mitológica de um 

dragão e sabemos que ele ejeta chamas. A mesma conclusão não pode ser 

aplicada à expressão “E dá-lhe um potente jato de espuma Selic, de 25 % ano, nas 

chamas ejetadas pelo IPCA de 12% (16, 08-09)”, uma vez que não sabemos se o 

IPCA remete à idéia de animal ou de vulcão. Afinal, o vulcão também ejeta chamas.  

Vejamos a expressão “Preços controlados pelo governo esfriariam o apetite 

da inflação (12, 40-41)”. Tanto as pessoas quanto os animais têm “apetite”. Ficou, 

portanto, sem uma associação precisa, pois se poderia dizer que está agrupada na 
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metáfora INFLAÇÃO É UMA PESSOA, mas também em INFLAÇÃO É UM ANIMAL.  

Essa metáfora lingüística aponta uma inflação que se encontrava estável. 

Era final do governo de Fernando Henrique Cardoso e, quando tudo parecia indicar 

uma nova explosão da inflação, ela começa a dar sinais de estabilidade. Mas é 

preciso considerar outros fatores desse mesmo período. Por exemplo, o alto preço 

dos combustíveis que fez com que as pessoas utilizassem menos os carros ou não 

comprassem novos carros, conforme Joelmir Beting (Texto 12: Como é que é?). 

Isso provocou “a falta de apetite da inflação”.  

No texto 11, identificamos outra expressão que deve ser analisada com 

atenção: 

 

O dragão blindado que não faz distinção de mercados aquecidos 
ou encalhados (11, 15-16) 

 

Nesse caso, o substantivo “dragão” remete à idéia de animal mitológico, 

enquanto o adjetivo “blindado”, à idéia de máquinas ou viaturas militares. De um 

modo ou de outro, a inflação apresenta-se como intocável, indestrutível, como se 

estivesse blindada, rodeada de chapas de aço.  

Outro caso de polissemia: 

 

O regime oficial de metas inflacionárias não fracassou nesta 
atribulada travessia de 2002 (15, 04-05) 

 

Quando observamos o termo “travessia”, logo pensamos em atravessar de 

um lado para outro de um rio, de um mar. Tanto um cidadão comum que necessite ir 

de uma margem a outra de um rio quanto um esportista – um atleta de triátlon, por 
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exemplo – podem representar domínios que a inflação está remetendo. No entanto, 

“travessia” também é o termo denominado ao vento contrário à navegação que, por 

sua vez, pode estar relacionado ao transporte marítimo, aéreo ou espacial. Seria a 

inflação, nesse caso, entendida em termos de PESSOA, ATLETA DE TRIÁTLON, 

AERONAVE (ou piloto de avião, ou ainda, astronauta), NAVIO (ou comandante de 

embarcação)?  

Dezessete expressões metafóricas não foram agrupadas em metáforas 

conceituais específicas por apresentarem termos relacionados a mais de um 

domínio. 

 

No próximo capitulo abordaremos a compreensão dessas metáforas por 

alunos do ensino fundamental. 
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_____________________________________________________CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  Reconhecimento das metáforas  
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4. O RECONHECIMENTO DAS METÁFORAS  

 

Com base nos resultados da análise dos textos de Joelmir Beting, 

procuramos verificar se as metáforas da inflação eram reconhecidas por nossos 

alunos do 8º ano do ensino fundamental (12-13 anos de idade, sendo 14 meninas e 

17 meninos) da escola de classe média-alta na qual trabalhamos.    

Coincidentemente, duas semanas antes da aplicação da atividade de 

reconhecimento tínhamos estudado, seguindo o programa e o livro didático, as 

figuras de linguagem, incluindo as metáforas. Quando mencionamos a pesquisa 

que desenvolvíamos, os alunos manifestaram interesse em participar de nosso 

trabalho. 

“Inflação” não era um assunto comum na vida desses alunos, nem 

configurava um tema transversal, não sendo tratado, portanto, pelas demais 

disciplinas. Afinal, nem as crianças tampouco os adolescentes, geralmente, 

demonstram interesse em acompanhar notícias que dizem respeito ao mercado 

financeiro. Vale salientar, inclusive, que, em 2002, ano da publicação dos textos 

analisados neste trabalho, os nossos alunos tinham 08-09 anos e, certamente, a 

mudança de governo federal não era também o assunto do interesse deles. 

Podíamos supor, portanto, uma certa dificuldade na interpretação dessas 

metáforas. 

Até aquele momento, todos os textos apresentados pelo livro didático eram 

literários e, sobre as metáforas, enfatizava-se que consistiam no estabelecimento 

de relações entre elementos sem o uso de palavras ou expressões comparativas, 

ou seja, o emprego de uma palavra fora de seu sentido próprio. 
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Os dois livros utilizados em nossas aulas de Língua Portuguesa, 

selecionados pelos professores e adotados pela escola, são Cereja e Magalhães 

(2004) e Sarmento (2005). O primeiro deles afirma que “a metáfora consiste no 

emprego de uma palavra em um sentido que não lhe é comum ou próprio, resultante 

de uma relação de semelhança entre dois termos“. (CEREJA e MAGALHÃES, 2004, 

p.403). 

Esse conceito é assimilado pelos alunos das turmas de 6º e 7º anos, ao 

estudarem as figuras de linguagem. Os alunos das turmas de 8º (entre os quais, 

estão os que realizaram a nossa atividade de reconhecimento da metáfora) e 9º 

anos, ao reverem esses conteúdos, recebem a seguinte definição sobre metáfora: 

“consiste no emprego de uma palavra fora de seu sentido próprio, tendo como base 

uma comparação subentendida, já que a conjunção comparativa não aparece 

claramente”. (SARMENTO, 2005, p.573) 

Nessa gramática, dos dez exercícios propostos sobre as figuras de 

linguagem, três deles apresentam textos em charges e os demais são poesias ou 

recortes da literatura luso-brasileira. Vejamos um deles: 

Leia o texto: 

Lua de março 
A lua está despida. 

O vento despiu a lua 
O vento arrancou ao corpo da lua 

As suas vestes de nuvem. 
E agora ela está nua, 

Inteiramente nua. 
 

Mas já não coras, 
Ó lua impudica? 

Pois tu não sabes 
Que não é bonito estar nua? 
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(BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos. Rio de Janeiro: Ediouro, 1998) 

 

a) O texto pode ser interpretado como uma narração em versos. 
Observe a linguagem figurada e comente o efeito expressivo. 

 
b) Releia os versos a seguir e identifique a figura de linguagem. 
I. A lua está despida. 
II. As suas vestes de nuvens. 
III. Ó lua impudica? 

 

 

Esse livro didático remeteria, assim, ao que caracterizamos como visão 

retórica da metáfora. Não há atividades que contemplem a metáfora, por exemplo, 

no discurso político, jornalístico ou mesmo pedagógico, enfim, que façam os alunos 

perceberem o quanto a metáfora é utilizada nas mais diferentes situações de 

comunicação.  

Para verificarmos o reconhecimento das metáforas, aplicamos a seguinte 

atividade reproduzida a seguir:  

RECONHECIMENTO DA METÁFORA 
 
Por favor, antes de começar, forneça as informações solicitadas a seguir: 
 

Sexo: (   ) Masc.   (   ) Fem. Idade:______ 
 
O comentarista econômico Joelmir Beting (www.joelmirbeting.com.br) utiliza um 
grande número de metáforas nos seus textos. Leia atentamente os trechos abaixo e: 
1º. Sublinhe as metáforas referentes à inflação. 
2º. Indique o tema ou idéia ao qual é associada a inflação (pode indicar mais de um 
tema). 
3º. Complete a frase que vem na seqüência. 
 

Veja o exemplo: 

 

“Bastaria pensar em voz alta sobre a reindexação para reacender as brasas da 
inflação que ainda fumegam sob os escombros da desindexação geral”. 
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= A inflação é associada a idéia de:brasa, fogueira, incêndio. 
= A inflação é uma fogueira. 

  

   

01) “A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no ‘front’ de guerra 
nada santa contra a inflação”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
02) “Refém da inflação, a taxa de juros pode subir de 22% para 23%”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
03) “Pois o dragão voltou a ejetar chamas longas para fora da caverna, com a inflação 
ensaiando fechar o ano acima de 20%”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
04) “Faltaria perguntar: se juros abusivos seguram a inflação pelos chifres, de que juros 
estamos falando?”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
05) “Os juros têm como motivo a instalação de uma trava a disco nas quatro rodas da 
inflação de consumo”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
06) “A inflação de 3,87% constitui o maior coice mensal desde agosto de 1994”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
07) “A inflação crava 11,6% este ano e não larga o osso de 10,8% no ano que vem”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
08) “A inflação não está mais grávida do IPA (Índice de Preços por Atacado)”. 
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
09) “O IPA (Índice de Preços por Atacado) está em empate técnico com a inflação”.  
= A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
10) “A inflação já está em erupção acima de 80% ao ano”. 
  = A inflação é associada a idéia de:_____________________ 
= A inflação é um / uma:______________________________  
 

A atividade proposta compreendia 10 (dez) frases extraídas dos textos 

analisados na pesquisa. Os alunos foram orientados a preencher a indicação de 

sexo e idade, de maneira a verificar, posteriormente, se haveria diferenças de 

reconhecimento das metáforas segundo o gênero. Foram dadas as explicações 
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necessárias para realizar a atividade, incluindo comentários sobre o exemplo. 

Informamos, também, que a atividade deveria ser realizada individualmente, 

portanto, sem discussões paralelas, estabelecendo 50 (cinqüenta) minutos para 

sua realização.   

Nos quadros a seguir, que consolidam os resultados, focalizamos o termo 

utilizado por cada aluno para completar a frase “A inflação é um / uma”, e que 

obrigava a optar por um termo, caso o aluno tivesse associado mais de um na 

primeira parte da pergunta.  

 

Frase 1: “A Petrobrás corre o risco de ser reconvocada para alistar-se no ‘front’ de 

guerra nada santa contra a inflação”. 

Domínio Feminino Masculino Total de ocorrências % 

Guerra  08 06 14 45,13 

Inimigo  02 03 05 16,13 

Soldado  01 02 03 9,68 

Exército  01 02 03 9,68 

Concorrência  01 - 01 3,23 

Religião  01 -  01 3,23 

Bomba  -  01 01 3,23 

Frente  - 01 01 3,23 

Ladrão  - 01 01 3,23 

Seqüestro  -  01 01 3,23 

Total  14 17 31 100 
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Parte considerável dos alunos 7  (45,16%) associou a inflação à guerra, 

correspondendo ao que se esperava. Ao reunirmos todos os temas sugeridos pelos 

alunos relacionados à guerra (inimigo, soldado, exército, bomba), percebemos que 

26 alunos (83,9%) reconhecem corretamente os domínios envolvidos.  

 

Frase 2: “Refém da inflação, a taxa de juros pode subir de 22% para 23%”.  

 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Seqüestrador   06 10 16 51,59 

Bandido  02 04 06 19,35 

Ladrão   01 01 02 6,45 

Criminoso  01 - 01 3,23 

Preso 01 - 01 3,23 

Refém  01 - 01 3,23 

Consumo  01 - 01 3,23 

Prejudicação  01 - 01 3,23 

Inimigo  -  01 01 3,23 

Taxa de juros  - 01 01 3,23 

Total  14 17 31 100 

 

                                                 
7
 Quando falarmos “alunos”, estaremos nos referindo a todos os que realizaram a atividade; para especificarmos 

o sexo, utilizaremos “meninos” e “meninas”.  
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Compreender a inflação em termos do conceito de seqüestrador foi a opção 

de mais da metade da turma: 51,59%. Se considerarmos que bandido, ladrão, 

criminoso e inimigo também podem fazer alguém refém, esse índice sobe para 

83,85%.    

 
Frase 3: “Pois o dragão voltou a ejetar chamas longas para fora da caverna, com a 
inflação ensaiando fechar o ano acima de 20%”. 
 
 
Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Dragão    06 07 13 41,91 

Monstro  03 02 05 16,13 

Aumento  02 - 02 6,45 

Jogo  01 - 01 3,23 

Forte  01 - 01 3,23 

Dançarina  01 - 01 3,23 

Fogo / fogueira  - 02 02 6,45 

Incêndio  - 03 03 9,68 

Inimigo  - 01 01 3,23 

Ataque  - 01 01 3,23 

Chama  - 01 01 3,23 

Total  14 17 31 100 

 

No terceiro período, os alunos identificaram apenas uma das metáforas, a 

que compreende a inflação em termos de dragão (41,19%). Um dragão é um 
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monstro fabuloso, portanto, 58,04% dos alunos relacionaram a inflação a palavras 

do domínio de animal. 

   

Frase 4: “Faltaria perguntar: se juros abusivos seguram a inflação pelos chifres, de 
que juros estamos falando?”.  
 
 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Touro  09 12 21 67,72 

Boi  01 01 02 6,45 

Bode  01 - 01 3,23 

Vaqueiro  01 - 01 3,23 

Alta  01 - 01 3,23 

Demônio  01 - 01 3,23 

Caubói  - 02 02 6,45 

Animal selvagem - 01 01 3,23 

Traição  - 01 01 3,23 

Total  14 17 31 100 

 

Vários animais têm chifres. A grande maioria dos alunos (67,72%) assinalou 

“touro”, mas também o boi, bode e alguns animais selvagens possuem chifres, ou 

seja, 80,63% também estiveram atentos a esse aspecto. 
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Período 5: “Os juros têm como motivo a instalação de uma trava a disco nas quatro 
rodas da inflação de consumo”.  
 
 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Carro  06 12 18 58,03 

Automóvel  01 01 02 6,45 

Freio  02 01 03 9,68 

Locomotiva  01 - 01 3,23 

Caminhão  01 - 01 3,23 

Veículo  01 - 01 3,23 

Trava a disco  01 - 01 3,23 

Empatando  01 - 01 3,23 

Pneu  - 01 01 3,23 

Parada  - 01 01 3,23 

Prisão  - 01 01 3,23 

Total  14 17 31 100 

 

Carro esteve em 58,03% das respostas. Se somarmos também os alunos 

que completaram a frase com automóvel, caminhão e veículo, teremos 70,94%. É 

provável que algumas máquinas tenham trava a disco, mas quando se diz “nas 

quatro rodas da inflação”, logo percebe-se que quatro rodas é uma característica 

importante em um carro que, por sua vez, é muito presente na vida de alunos cuja 

idade é de 11-12 anos. É o meio de transporte deles, além de, principalmente os 
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meninos, serem muito interessados por marca, tipo, enfim, tudo que envolve carro. 

 

Período 6: “A inflação de 3,87% constitui o maior coice mensal desde agosto de  
1994”. 
 
 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Cavalo 13 14 27 87,08 

Recorde 01 - 01 3,23 

Jumento - 01 01 3,23 

Rombo - 01 01 3,23 

Coice - 01 01 3,23 

Total 14 17 31 100 

 

Para 87,08% dos alunos, “a inflação é um cavalo”.  Esse alto índice deve-se, 

provavelmente, ao fato de o cavalo ser o eqüino típico (cf. definição do Houaiss para 

coice: “pancada própria de quadrúpedes, sobretudo dos eqüinos, desferida com as 

patas traseiras depois de firmadas as dianteiras”). Por outro lado, na turma há 

alunos que praticam hipismo, assim como em outras turmas, uma raridade nas 

escolas, de modo geral.  
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Frase 7: “A inflação crava 11,6% este ano e não larga o osso de 10,8% no ano que 
vem”.  
 

A primeira metáfora do período: 

 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Alpinista 02 02 04 12,9 

Esporte 01 01 02 6,45 

Estaca 01 - 01 3,23 

Não identificaram a 

metáfora 

10 14 24 77,42 

Total 14 17 31 100 

 

Apenas 22,58% dos alunos identificaram “a inflação crava” como expressão 

metafórica. Dos 31 alunos, 04 (12,9%) perceberam que o termo “crava” pertence ao 

domínio de alpinismo, por isso, disseram: “a inflação é um alpinista”. O alpinismo 

consiste em escalar rochas ou montanhas; trata-se de um esporte sem 

expressividade no Brasil em termos de número de atletas, incentivos e local para a 

sua prática, o que provavelmente explica a não identificação dessa metáfora por 

77,42% dos alunos.  
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Vejamos agora como os alunos identificaram a segunda metáfora do 

período: 

 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Cachorro 13 17 30 96,77 

Não identificou a metáfora 01 - 01 3,23 

Total 14 17 31 100 

 

Apenas uma menina não identificou a metáfora. Certamente, ela se 

concentrou na primeira expressão metafórica que observou. Mas 96,77% dos 

alunos, índice mais elevado entre todas as outras verificações, associaram a 

inflação ao “cachorro”.  

 

Frase 8: “A inflação não está mais grávida do IPA (Índice de Preços por Atacado)”. 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Mulher grávida 04 07 11 35,44 

Mulher 02 05 07 22,58 

Mãe 01 02 03 9,68 

Pessoa 01 - 01 3,23 

Parceira 01 - 01 3,23 

Bebê 01 - 01 3,23 
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Criança 01 - 01 3,23 

Gravidez 01 - 01 3,23 

Barriga grande 01 - 01 3,23 

Já existente 01 - 01 3,23 

Mãe grávida - 01 01 3,23 

Para ter filho - 01 01 3,23 

Dependente - 01 01 3,23 

Total 14 17 31 100 

 

O termo “grávida” fez com que a metáfora de inflação fosse associada a uma 

mulher (grávida), mãe (grávida), pessoa, parceira, gravidez, “para ter filho” e 

“barriga grande”. Todas essas palavras somadas representam a escolha de 87,08% 

dos alunos. 

 

Frase 9: “O IPA (Índice de Preços por Atacado) está em empate técnico com a 
inflação”.  
 
 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Jogo 06 07 13 41,91 

Time 01 02 03 9,68 

Competidora / competição 01 02 03 9,68 

Esporte 01 01 02 6,45 

Eleição / votação 01 01 02 6,45 
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Inimigo 01 - 01 3,23 

Empate técnico 01 - 01 3,23 

Igual a 01 - 01 3,23 

IPA 01 - 01 3,23 

Concorrente - 02 02 6,45 

Político - 01 01 3,23 

Guerra de empates - 01 01 3,23 

Total 14 17 31 100 

 

Ao observarem a expressão “empate técnico”, 41,91% dos alunos 

relacionaram a inflação ao jogo. Outros 9,68% perceberam a inflação como um time 

que compete com o IPA (outro time). Mas também há sentido em citar termos como 

competição, esporte e concorrente, se relacionarmos a inflação ao domínio de 

inflação; foram, portanto, 74,17% dos alunos que enquadraram a inflação nesse 

contexto. A aplicação da atividade permitiu observar que é possível associar a 

inflação a outro domínio: política. Se somarmos os que assinalaram eleição / 

votação e político, temos 9,28%. Naturalmente, o esporte está mais presente na 

vida desses alunos do que a política.   

 

Frase 10: “A inflação já está em erupção acima de 80% ao ano”. 

Domínio Feminino Masculino Total de 

ocorrências 

% 

Vulcão    11 17 28 90,31 
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Explosão  01 - 01 3,23 

Estouro  01 - 01 3,23 

Crescimento  01 - 01 3,23 

Total  14 17 31 100 

 

Para 90,31%, a inflação foi associada à idéia de um vulcão. Embora não 

tenhamos vulcões em erupção no Brasil, trata-se de um fenômeno bastante 

presente na mídia e, além disso, os alunos recentemente haviam estudado esse 

elemento da natureza na disciplina de geografia. 

De modo geral, percebemos que os alunos conseguiram identificar as 

expressões metafóricas e associaram a inflação aos principais domínios de forma 

consistente.  

Essa atividade foi um exercício de natureza reflexiva – portanto, uma 

atividade de análise lingüística –, que levou os alunos a pensarem sobre o uso 

freqüente da metáfora na linguagem do jornalismo econômico. Vale salientar que, 

no ensino de Língua Portuguesa, exercícios dessa natureza possibilitam a melhoria 

da qualidade de produção lingüística do alunado, além de fazê-los conhecer a 

riqueza da língua e da linguagem, dada a diversidade de manifestações lingüísticas: 

 
 
Considerar a condição afetiva, cognitiva e social do adolescente 
implica colocar a possibilidade de um fazer reflexivo, em que não 
apenas se opera concretamente com a linguagem, mas também se 
busca construir um saber sobre a língua e a linguagem [...]. Tal 
possibilidade ganha particular importância na medida em que o 
acesso a textos escritos mais complexos [...] impõe a necessidade 
de percepção da diversidade do fenômeno lingüísticos e dos 
valores constituídos em torno das formas de expressão. (PCN – 6º. 
ao 9º. ano, 2001, p.47)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa visou a seguinte objetivo principal: identificar e 

descrever as metáforas da inflação, em um corpus de 18 textos de jornalismo 

econômico, de autoria de Joelmir Beting, escritos no último trimestre de 2002, no 

momento da transição do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para 

o do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Um outro aspecto de nossa 

pesquisa, não menos importante, pelos seus potenciais desdobramentos 

pedagógicos, consistiu em verificar o reconhecimento das metáforas por parte de 

alunos do ensino médio de uma escola particular de Natal. 

Foram identificadas 91 metáforas, analisadas na perspectiva da teoria da 

metáfora conceitual, de Lakoff e Johnson (2002), com base na distinção entre 

metáfora conceitual (pertencente ao sistema cognitivo, conceitual) e expressões 

metafóricas (ocorrência efetiva do enunciado metafórico), e entre domínio-fonte e 

domínio-alvo, respectivamente, o “comparante” e o “comparado”.  

A análise das expressões metafóricas permitiu depreender 10 metáforas 

conceituais subjacentes Os domínios-fonte mais freqüentemente utilizados para 

caracterizar a inflação foram aqueles ligados ao ser humano e aos animais e, de 

forma menos previsível, aos meios de transporte (carro, aeronave) e objeto. Essas 

metáforas conceituais, de caráter bastante geral, foram desdobradas em metáforas 

conceituais mais específicas (por exemplo, “animal” especificando-se em “leão”, 

“dragão”, “cachorro”). Esse procedimento, justificado em nossa pesquisa pelo fato 

de permitir uma descrição mais precisa dos dados, coloca claramente uma das 
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dificuldades empíricas da teoria da metáfora conceitual, a saber a definição do nível 

de generalidade / especificidade de uma metáfora conceitual, considerando que se 

trata de uma abstração cognitiva, sem contrapartida concreta  na realização 

lingüística.  

Um outro resultado a ser mencionado é a identificação do que denominamos 

“expressões metafóricas polissêmicas”, que remetem a mais de uma metáfora 

conceitual ou explicitam, na mesma expressão, dois domínios-fonte (por exemplo: 

“dragão blindado”) e contribuem, de forma relevante, para a estruturação semântica 

do texto.  

As diversas relações de generalidade / especificidade, assim como a 

polissemia, sem dúvida enriquecem e diversificam os procedimentos de construção 

do significado ao evocar no mesmo texto uma multiplicidade de domínios cognitivos 

que se articulam e se superpõem.  

No que se refere ao reconhecimento das metáforas, verificamos que não 

houve maiores dificuldades por parte dos alunos em reconhecer os domínios 

envolvidos, sobretudo se considerarmos que não se trata de uma temática familiar 

ou motivadora para jovens de 12 ou 13 anos. Isso sugere que o trabalho com a 

metáfora pode apoiar-se no reconhecimento bastante intuitivo do mecanismo, a ser 

refinado pelos procedimentos de análise lingüística, tornando mais consciente sua 

interpretação e uso.  

Assim, surpreende-nos que os livros didáticos, mesmo aqueles que 

utilizamos em nossa sala de aula, selecionados por professores experientes e 

adotados por escolas com excelentes condições de trabalho, deixem a desejar 
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quando abordam a metáfora, como observamos no capítulo 4. Apresentam 

explicações que priorizam textos poéticos, enfatizando a visão ornamental da 

metáfora, como se esta fosse essencialmente encontrada na imaginação poética. 

Deixa-se de lado o fato de que constitui um mecanismo fundamental da linguagem e 

do pensamento. Apesar de os estudos da metáfora terem conhecido novos e 

importantes desenvolvimentos a partir da segunda metade do século XX, 

retomando e rediscutindo trabalhos clássicos, e sendo colocada em evidencia 

novamente, no contexto cognitivista, a partir dos anos de 1980, os livros didáticos 

dos ensinos fundamental e médio não têm valorizado essa temática: se somarmos 

o espaço reservado pelos dois livros didáticos examinados, constataremos que o 

conceito de metáfora e os exercícios de aplicação são apresentados de forma muito 

sucinta, não ultrapassando uma página. Além disso, a metáfora é, geralmente, um 

dos últimos tópicos abordados nos livros didáticos, sem falar naqueles que não 

apresentam qualquer informação sobre as figuras de linguagem.  

Isso nos leva a colocar a necessidade de desenvolver um trabalho mais 

sistemático, nas aulas de língua portuguesa, sobre a metáfora e, de modo geral, 

sobre a linguagem figurada, tal como solicitado pelos PCNs, de maneira a 

complementar a abordagem retórica, ainda dominante, com outras perspectivas 

que permitam uma reflexão mais consciente sobre os mecanismos lingüísticos. A 

nossa experiência com a turma do 8º ano do ensino fundamental, na aplicação da 

atividade de reconhecimento das metáforas revelou-nos o quanto é proveitoso esse 

trabalho. Os nossos alunos não somente demonstraram interesse pelas questões 

da metáfora, mas também aceitaram o desafio de analisá-la em um gênero textual 
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(jornalismo econômico) com o qual não estavam acostumados a ter contato.  

Partindo de atividades como a que descrevemos no capítulo 4, é possível 

realizar discussões relativamente aprofundadas em sala de aula, nos anos finais do 

ensino fundamental (8º e 9º anos, pelo menos). Mais do que ensinar os alunos a 

identificarem as metáforas, discussões dessa natureza promovem o exercício do 

ato de pensar, tão necessário à formação ético-social do aluno-cidadão. Que o 

estudo da metáfora na educação básica não exclua os diferentes gêneros literários, 

mas que também não se limite a eles: que a linguagem metafórica seja examinada 

em situações reais de uso lingüístico, em textos de caráter informativo, relacionados 

às necessidades do saber, do experienciar, do fazer pedagógico e extra pedagógico, 

enfim, aqueles textos que contemplem os temas de interesse do alunado. Essa 

perspectiva não implica, necessariamente, apresentar aos alunos os conteúdos 

teóricos do livro de Lakoff e Johnson, ou em trazer para a sala de aula trabalhos 

acadêmicos sobre o assunto, mas é, sem dúvida, possível abordar essas questões 

com as ferramentas já disponíveis, algumas tão simples como, por exemplo, o 

dicionário, que constitui um bom ponto de partida para a delimitação dos domínios 

cognitivos.  

Finalmente, entendemos que nosso trabalho coloca perspectivas de 

desenvolvimentos futuros, vários deles decorrentes das próprias limitações da atual 

pesquisa. Assim, duas questões acima mencionadas, sobre a relação generalidade 

/ especificidade das metáforas conceituais, e a noção, surgida empiricamente, de 

expressões metafóricas polissêmicas, poderiam ser refinadas teoricamente, 

suscitando novos trabalhos. Também, seria possível aperfeiçoar a metodologia 
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utilizada para verificar o reconhecimento das metáforas, incluindo outros 

instrumentos de coleta de dados, como o grupo focal, que não chegamos a 

desenvolver nesta dissertação, assim como procedimentos de quantificação mais 

elaborados e que considerassem outras variáveis. Um desdobramento da pesquisa 

que mereceria ser desenvolvido plenamente é sem dúvida o aspecto prático: 

proposta de procedimentos de trabalho quanto à conceituação e aplicação da 

noção de metáfora às questões de compreensão e produção textual.  

Esperamos que nossa pesquisa possa contribuir para um melhor 

conhecimento da metáfora e, também, sensibilizar o professor de Língua 

Portuguesa quanto à necessidade de dedicar um pouco mais de tempo ao estudo 

desse importante fenômeno lingüístico e cognitivo. 
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