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RESUMO 

 

A sociedade está cercada por anúncios publicitários, veiculados através da TV, de revistas, 

jornais, da internet e outros meios de comunicação social. É comum o emprego de figuras de 

linguagem e de pensamento nesses anúncios, principalmente da metáfora. Esse fato nos 

motivou a realizar análise, de algumas dessas figuras, empregadas em comerciais que envolvem 

alimentos, bebidas e produtos de limpeza. Para isso, utilizaremos como suporte a Teoria da 

Integração de Fauconnier e Turner). A Linguística Cognitiva dispõe de algumas teorias 

referentes a análises de metáforas, sendo assim, foi conveniente delimitar-se um tipo de teoria 

para servir de suporte para a pesquisa. A propaganda é um veículo que exerce uma grande 

influência nas pessoas, seduzindo-as com as suas imagens e enunciados muito criativos, a fim 

de persuadir o consumidor, que muitas vezes é “enlaçado” pelas cores, palavras e imagens 

metafóricas, e em muitas circunstâncias, o consumidor age através da compulsão, comprando 

o que ele não tem necessidade de adquirir. Neste trabalho, pretendemos conduzir o leitor a uma 

reflexão crítica de como as pessoas são influenciadas pela propaganda, para que haja 

consciência em suas escolhas, em meio a inúmeras criatividades de sedução ao consumidor. 

Além de fazer a análise das metáforas contidas em anúncios publicitários, com base na Teoria 

da Integração de Fauconnier e Turner, apresentamos neste trabalho sugestões de como abordar 

a metáfora nas aulas de Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino Fundamental, no intuito que 

professores ampliem seu conhecimento sobre metáfora, à luz da Linguística Cognitiva. 

 Com base nessa teoria, temos o objetivo de desdobrar metáforas, encontradas em propagandas 

publicitárias, a partir de uma abordagem qualitativa e exploratória. Foram selecionadas nove 

propagandas publicitárias para a realização das análises de metáfora com base na Teoria da 

Integração de Fauconnier e Turner, sendo três referentes a bebidas, três a comidas e três a 

produtos de limpeza. Foram escolhidas essas três modalidades, visto que são encontradas 

muitas metáforas nestes tipos de anúncios. A título de contribuição para o processo ensino-

aprendizagem de tópicos de Língua Portuguesa, no Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

almejamos deixar registrada uma proposta didática que possa dar conta de análise de metáforas 

também em outros contextos, de modo que possamos transmitir uma visão mais abrangente 

sobre a metáfora. 

 

Palavras-chave: Anúncio Publicitário. Linguística Cognitiva. Metáfora. Teoria da 

Integração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The society is surrounded by advertisements, broadcast through TV, magazines, newspapers, 

the internet and other media. It is common to use figures of speech and thought in these ads, 

especially metaphor. This fact motivated us to analyze some of these figures used in 

commercials involving food, beverages and cleaning products. For this,we will use as support 

the Fauconnier and Turner Theory of Integration. Cognitive Linguistics has some theories 

related to metaphor analysis, so it was convenient to delimit a type of theory to support the 

research. Advertising is a vehicle that exerts a great influence on people, seducing them with 

their very creative images and statements, in order to persuade the consumer, who is often 

"entangled" with colors, words and metaphorical images, and in many circumstances, the 

consumer acts through compulsion, buying what he does not need to acquire. In this work, we 

intend to lead the reader to a critical reflection of how people are influenced by advertising, so 

that there is awareness in their choices, amidst numerous inventions of consumer seduction. In 

addition to analyzing the metaphors contained in advertisements, based on Fauconnier and 

Turner's Theory of Integration, we present in this paper suggestions on how to approach the 

metaphor in Portuguese Language classes in the 9th year of Elementary Education, in order for 

teachers to expand their knowledge on metaphor in the light of Cognitive Linguistics. Based on 

this theory, we have the objective of unfolding metaphors, found in advertising advertisements, 

from a qualitative and exploratory approach. Nine advertising advertisements were selected to 

perform the metaphor analyzes based on Fauconnier and Turner's Theory of Integration, three 

of them referring to drinks, three to foods and three to cleaning products. These three modalities 

have been chosen since many metaphors are found in these types of ads. As a contribution to 

the teaching-learning process of Portuguese Language topics, in Elementary and Secondary 

Education, we suggest a didactic proposal that can account for analysis of metaphors also in 

other contexts, so that we can transmit a more about metaphor. 

 

Keywords: Advertising. Cognitive Linguistics. Metaphor. Theory of Integration. 
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INTRODUÇÃO 

 

A linguagem é um fenômeno imprescindível para as comunicações, as interações e 

relações humanas. Vivemos num mundo cercado de uma diversidade de linguagens que 

favorecem aos variados tipos de dialogias e dentro dessa imensidão linguística, destacamos a 

presença do ser humano que também é um ser social capaz de se comunicar através da língua, 

principal mecanismo de interação, mas também apropria-se da sua inteligência para mover-se 

em diversos tipos de linguagem.  

A metáfora é conhecida e conceituada como uma figura de linguagem, geralmente 

presente nos textos poéticos, sendo utilizada como um recurso incrementador para os estilos 

literários. Entretanto, a metáfora não se resume no sentido de que os livros didáticos de Língua 

Portuguesa ensinam aos nossos alunos. O estudo da metáfora na perspectiva da Linguística 

Cognitiva vai além conceito literário. 

Para Lakkof (1999) a essência da Metáfora está em entender e experienciar um tipo de 

coisa em termo de outra. Podemos ilustrar essa premissa, a partir do seguinte exemplo: quando 

alguém está exausto e afirma isso de forma denotativa “Hoje estou cansado”, é diferente de 

quando se aplica o uso metafórico: “Hoje estou quebrado”. Essa imagem emite uma mensagem 

emocional bem mais intensa. Portanto, as metáforas são úteis para facilitar o entendimento 

abstrato. Ela intensifica o emocional que o falante deseja expressar e também atinge o 

interlocutor nesse particular. 

O uso das metáforas pelos falantes se dá, regra geral, de forma inconsciente. Esse 

recurso está presente na nossa oralidade, no dia a dia. Ao atentarmos para os diálogos mais 

comuns do cotidiano, percebemos que a espontaneidade da linguagem abstrata e metafórica 

sempre está em destaque, a fim de que tanto as representações emocionais, quanto o processo 

de interação ocorram de forma eficiente; por outro lado, a compreensão teórica dos significados 

de palavras e expressões requer acesso a estruturas que relacionam elementos e entidades 

associados a cenas da experiência humana, fenômeno conhecido na Teoria da Metáfora como 

“frames”. Esses frames estão intimamente ligados aos significados das expressões metafóricas, 

que também depende das experiências concernentes aos indivíduos interlocutores. 

Podemos afirmar que a metáfora não está presente apenas nos poemas. A presença da 

metáfora é bastante evidente em diversos contextos, uma vez que Lakkof e Johnson (1999) 

afirmam que o nosso sistema cognitivo é totalmente metafórico. Dessa forma, 

inconscientemente, os seres humanos se apropriam do uso da metáfora de forma espontânea, 

em diversas situações. Em conversas formais e informais, em expressões idiomáticas, 
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expressões gestuais, nos provérbios populares, nas gírias etc e em destaque neste trabalho, em 

anúncios publicitários que utilizam das metáforas, tanto em seus enunciados, quanto em suas 

imagens. 

Essas observações despertaram nosso interesse pelo estudo das construções metafóricas 

não somente como recursos incrementadores, ilustradores e até mesmo ornamentadores da fala, 

na medida em que podem tornar a comunicação mais eficaz, mas, também como elemento de 

persuasão, quando empregadas em anúncios publicitários. A propaganda é um elemento em 

bastante evidência na sociedade consumista. Muitos indivíduos são fortemente influenciados 

por este mecanismo, uma vez que esse recurso é utilizado no intuito de persuadir pessoas a 

adquirirem este ou aquele produto ou serviço.  

As propagandas que anunciam bebidas, comidas e materiais de limpeza apresentam 

muito metáforas em seus enunciados e também nas suas imagens que são bastante criativas com 

suas cores e formas. Há toda uma intencionalidade nessas criações, a qual é de exatamente 

seduzir o consumidor a comprar. Como a metáfora intensifica o emocional humano, percebe-

se que há sim, uma jogada das propagandas visando seduzir o consumidor, que às vezes, mesmo 

não tendo necessidade de adquirir tal produto, o faz. Por esse motivo, buscamos inserir em 

nossas análises algumas considerações de Patrick Charadeau, no que se diz respeito à sua obra 

O Discurso das Mídias. Como Charadeau aborda bastante sobre a publicidade, pensamos que 

enriqueceríamos assim o nosso trabalho fazendo algumas citações do autor.  

 Nas primeiras sessões apresentamos o referencial teórico que contém informações 

relevantes da Linguística Cognitiva e da Teoria da Integração, pela qual nos apropriamos como 

suporte para as nossas análises, a fim de que, ao abordarmos as análises de metáforas contidas 

nos anúncios publicitários do corpus da pesquisa, compreendamos melhor o processo dessas 

análises através das diagramações. 

Assim, este trabalho se justifica na medida em que, por um lado, se constitui um alerta 

para que o leitor possa interpretar mais detalhadamente metáforas de anúncios publicitários e, 

assim, possa realizar, com alguma autonomia, suas escolhas no universo das ofertas e, por outro 

lado, tendo em vista que a Linguística Cognitiva (LC) ainda é uma ciência pouco estudada no 

Brasil, em relação às outras áreas da Linguística e que as pesquisas nessa área, ainda são poucas, 

à proporção da quantidade de outras pesquisas. Dessa forma, buscaremos contribuir para a 

ampliação da pesquisa na LC no país, visando favorecer a ampliação do conhecimento 

científico nessa área. 

A grande criatividade na produção de anúncios publicitários, abrangendo as imagens, 

cores, enunciados escritos, construções metafóricas podem levar o consumidor a fazer sua 
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opção de compra ou não compra, assim como optar por essa ou aquela marca, guiado pelo poder 

de sedução/persuasão que a propaganda possa exercer sobre ele. Em muitos casos, o indivíduo 

não necessita adquirir determinado produto, contudo o poder da atração que as propagandas 

proporcionam conseguem levar o consumidor à compra. Este estudo pretende conduzir o leitor 

à reflexão sobre a consciência nas escolhas diante de tantas ofertas através dos anúncios 

publicitários. 

Nosso referencial teórico está pautado na Linguística Cognitiva, especificamente nas 

teorias da metáfora de Lakoff e Johnson (2002) e da Integração de Fauconnier e Turner (1999). 

Em primeira instância a pesquisa pretende analisar as metáforas dentro do contexto de 

anúncios publicitários que propagam comidas, bebidas e materiais de limpeza, especificamente. 

Com base na Teoria da Integração é que faremos essas análises, apropriando-se da Tipologia de 

redes de Fauconnier e Turner (1999). Em segunda instância, apontaremos uma proposta didática 

para trabalhar com a metáfora na sala de aula, nas aulas de Língua Portuguesa. 

É imprescindível que as aulas de Língua Portuguesa ultrapassem o que os livros 

didáticos e a gramática normativa sugerem. O estudo se torna mais interessante e motivador 

quando partimos para questões mais práticas e oriundas de realidades, de modo que, o conteúdo 

abordado, sendo analisado em seu contexto, possa levar a aprendizagem a um novo patamar. 

Quando o professor de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental começa a 

apresentar o conteúdo de Figuras de Linguagem, em particular a Metáfora, é comum e 

corriqueiro que ele trabalhe de forma significativa com poemas literários. Fica a impressão para 

o aluno de que a metáfora é simplesmente um recurso estilístico incrementador que os poetas 

se apropriam em seus textos poéticos. 

O intuito desse trabalho é, também, que levemos a metáfora para a sala de aula, 

mostrando aos alunos que se trata de um fenômeno cognitivo nas línguas humanas e com 

algumas práticas, podemos comprovar essa afirmação. É evidente que não há necessidade de 

um estudo científico aprofundado com os alunos, porém, de forma sucinta, transmitir a 

informação de que a metáfora é um fenômeno que faz parte da cognição humana. 

O texto se apresenta em três capítulos. O primeiro capítulo abordamos a Linguística 

Cognitiva no contexto da linguagem, assim como o seu surgimento. Apresentamos também a 

Categoria dos protótipos e sua teoria, Linguagem Corporificada, Esquema de Imagens, Frames 

e Scripts. O segundo capítulo apresenta a Metáfora com os diferentes conceitos referentes Á 

Linguística Cognitiva e à Gramática Tradicional. Neste mesmo capítulo apresentamos também 

os principais tipos de Metáfora que a Linguística Cognitiva explica. E para finalizar, o terceiro 

capítulo apresenta a Metodologia, a análise dos anúncios publicitários, a proposta didática e as 
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considerações finais que contém abordagens relevantes que concluem algumas colocações 

apresentadas ao longo da pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

Neste capítulo abordamos, primeiramente, uma breve discussão sobre a trajetória da 

Linguística Histórica, a fim de entendermos o percurso da Linguística. Já que trataremos 

também sobre o desvencilhar dos percussores da Linguística Cognitiva que outrora fizeram 

parte do Gerativismo de Noam Chomsky, é imprescindível que percorramos um pouco pelas 

linhas da História da Linguística. 

As principais teorias da Linguística Cognitiva nos oferecerão respaldo às análises do 

material coletado e às nossas reflexões ao longo do trabalho. Iniciaremos abordando sobre a 

origem da Linguística Cognitiva, seu início, a fim de entendermos o processo histórico e as 

particularidades que só a Linguística Cognitiva se habilita para a compreensão, ao que diz 

respeito aos fenômenos existentes nas línguas humanas, tendo como centro da nossa pesquisa, 

a Metáfora. 

 

1.0 SITUANDO A LINGUÍSTICA COGNITIVA NO CONTEXTO DOS ESTUDOS DA 

CIÊNCIA DA LINGUAGEM 

 

A partir do século XX, a Linguística passou a ser considerada como Ciência. A ciência 

passou por dois momentos muito importantes. O primeiro momento caracteriza-se por um 

estudo racional da linguagem. Os pensadores, desta época, preocupavam-se com a linguagem 

enquanto representação do pensamento e almejavam mostrar que as línguas obedecem a 

princípios racionais e lógicos. 

 É o período da Linguística, pelo qual foi denominado de Formalismo. Momento em que 

se preocupa com o psíquico da linguagem. Aqui que a gramática de Port-Royal tem a sua 

gramática marcada, conhecida como Gramatica Geral e Racional. Ela estabelece princípios de 

não descrever uma língua particular, contudo tem um caráter de descrição mais generalizada. 

O segundo momento é o da Linguística histórica, com as gramáticas comparadas. O que 

vai chamar a atenção dos pensadores é o fato de que as línguas se transformam com o tempo. 

Há o objetivo de mostrar que o homem não interfere nas mudanças que a língua sofre. É neste 

período que o pensador F. Boop, alemão se destaca por tratar a relação entre a linguagem e a 

sociedade. 

É importante salientar, que a Linguística, no decorrer de sua história, não esteve isolada, 

mas sim se relacionando com outras teorias, tais como: o Estruturalismo. O que Saussure 

chamava de sistema os estruturalistas chamavam de estruturas. Com esta acepção, se valoriza 
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a ideia de que cada elemento da língua adquire um valor quando este se relaciona com o meio 

no qual se insere. 

A concepção de Funcionalismo aproximou a Linguística da literatura, enriquecendo, 

como consequências, a compreensão de aspectos fundamentais da linguagem com respeito a 

seus usos nos diferentes processos de comunicação, nas diferentes funções. 

Existe outra forma de funcionalismo cujo objetivo é descrever a língua estudando, 

primordialmente, os erros, inovações, gírias, usos populares, isto é, os desvios da norma. Tais 

desvios são funcionais, ou seja, mostram o que o falante espera algo da língua, mas não 

encontra. Como resultado, revela-se as funções que comandam a atividade da língua: 

expressividade, brevidade, assimilação, diferenciação, invariabilidade. 

Tal corrente em muito contribuiu para a Linguística, visto que, desse modo, levou-se 

em consideração os desvios como importantes para o estudo, não somente como estruturas que 

demonstravam apenas erros. Esta ação do funcionalismo revela o estudo científico do 

funcionamento da língua. Aqui não existem “erros”. 

O Círculo Linguístico de Praga ou CLP, fundado em 1928, iniciou-se como um 

manifesto, em Haya, pelos russos Trobetzkoy, Karcevsky e Jakobson. Personalidades cujas 

características primordiais são as diferenças entre eles e origens culturais miscigenadas, 

reuniam-se para expor suas ideias. O desenvolvimento deste círculo vai ser principalmente no 

domínio fonológico e poético. 

É claro que o Estruturalismo comandou a Linguística até os nãos de 1950. Entretanto, 

neste período Noam Chomsky executa uma mudança, fazendo críticas à vocação classificatória 

do distribucionalismo e propõe que a reflexão da linguagem não seja tão subjugada aos dados, 

mas à teoria. 

Ele propõe uma teoria, inspirado pelo racionalismo e tradição lógica, chamada de 

gramática e centraliza seus estudos na sintaxe. Esta, conforme este autor constitui um nível 

central para a explicação da linguagem. Não possui o objetivo de ditar regras, mas de dar conta 

de todas as frases gramaticais pertencentes à língua. Deste modo, é que surge a Gramática 

Gerativa ou Transformacional de Noam Chomsky, recebeu este nome, pois é a partir de um 

número restrito de sequências, isto é, frases. 

O mecanismo que esta teoria gerativa leva é dedutivo: parte é abstrata, isto é, de um 

sistema de regras, e alcança o concreto, ou seja, as frases existentes na língua. Nota-se que esta 

é a acepção de gramática: um conjunto de regras que produzem frases da língua. A partir deste 

momento, a teoria da linguagem deixa, conforme seus conceitos, de ser somente descritiva e 

passa a ser explicativa e científica. 
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Além de construir a definição de gramática, Chomsky, cria a tarefa do linguista: 

descrever a competência do falante, ou seja, toda capacidade que o falante tem em relação às 

frases: ele compara estruturas sintáticas semelhantes, separa frases que fazem parte da língua, 

estas são as capacidades de um falante ideal. 

O Gerativismo foi um marco bastante importante na Linguística Histórica, de modo que 

o rompimento de alguns linguistas desta corrente foi, de certa forma polêmico, visto que os 

estudos de Chomsky foram de grande relevância para a Linguística. A partir desse rompimento 

importante na História da Linguística é que começam os primeiros passos do surgimento da 

Linguística Cognitiva. Lakkof e Johnson decidem apartar do Gerativismo, partindo assim para 

estudos cognitivos que se convergem. A seguir, abordaremos este breve histórico da Linguística 

Cognitiva. 

 

1.1 O Surgimento da Linguística Cognitiva 

 

A respeito dos estudos linguísticos, a década de 50 foi um grande marco. Foi em 1956 

que o matemático Noam Chomsky, que na época tinha apenas seus 27 anos de idade, apresentou 

uma comunicação em Massachusetts Institute Technology, intitulada de “Três modelos para 

uma descrição da linguagem". Foi um trabalho considerado bastante inovador para o estudo da 

linguagem. 

Embora, com o passar dos anos, a teoria Chomskyana tenha ganho grande prestígio na 

Linguística, as divergências também passaram a existir, no que se diz respeito ao seu arcabouço 

teórico. 

Na década de 70 foi que a Linguística Cognitiva surgiu, a partir da ruptura de alguns 

estudiosos com a proposta de análise linguística de Chomsky. Por um lado, pelo interesse pelo 

fenômeno da significação (já evidenciado, aliás, pelo movimento da Semântica Gerativa, mas, 

ao contrário deste, fora da tradição gerativa) e, por outro, pela investigação psicolinguística de 

Eleanor Rosch (ROSH, 1978, p. 111) sobre o papel fundamental dos protótipos no processo de 

categorização. 

Houve uma evidente insatisfação, uma vez que vieram à tona diversos questionamentos 

de caráter epistemológico essenciais, dentre eles o principal foi as dicotomias destacadas que 

são: conhecimento enciclopédico vs. Conhecimento dicionarizado, linguagem literal vs. 

linguagem figurada, sintaxe vs. Semântica, estrutura conceptual vs. estrutura linguística. 
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1 George Lakkof abandonou o movimento linguístico, por ele liderado, conhecido como 

Semântica Gerativa. Nessa época, Lakkof demonstrou insatisfação com a ideia, disseminada 

pela tradição chomskyana, de que a sintaxe de uma língua independeria da semântica, do 

contexto e de processos cognitivos de outra natureza. Altamente influenciado por estudos que 

passaram a ser reconhecidos como pertencentes a uma “segunda geração das ciências 

cognitivas”, que congregava pesquisadores que desacreditavam a ideia de mente como entidade 

manipuladora de símbolos formais, separada do corpo e da experiência sensório-motora, 

Lakkof percebeu que as figuras de linguagem, tais como metáfora e metonímia, são, na verdade, 

altamente pervasivas na linguagem humana cotidiana. 

Dessa forma, Lakkof e vários outros estudiosos que também se encontravam 

insatisfeitos com aspectos dos estudos gerativistas, começaram a escrever seus trabalhos que 

partilhavam da mesma base epistemológica, passaram então a fazer parte de um mesmo 

movimento. Os estudiosos participantes desse movimento são: Ronald Langacker, Leonard 

Talmy, Gilles Fauconnier, Mark Turner, Rene Dirven e John Taylor, dentre os principais. 

Foram esses os teóricos responsáveis por propor uma nova abordagem da relação entre 

linguagem e cognição, diferente da assumida pela Linguística Gerativa. A Linguística 

Cognitiva assume a postura de englobar os aspectos do funcionamento mental consciente e 

inconsciente. 

A partir dos conceitos desses estudiosos estaremos abordando algumas teorias que nos 

servirão de base, no decorrer do trabalho, para as futuras análises e reflexões sobre os anúncios 

publicitários selecionados, material que será o corpus da nossa pesquisa. 

A seguir, trataremos de alguns aspectos teóricos da Linguística Cognitiva, tecendo 

alguns comentários sobre a Categorização e Teoria dos Protótipos. 

 

1.2 Categorização dos Protótipos 

 

Podemos afirmar que o homem tem a capacidade e uma incrível habilidade de fazer 

agrupamentos de entidades que são similares entre si, como exemplo de pessoas, lugares, 

objetos etc. e categorizá-las dentro de um mesmo grupo. 

Para maior compreensão, vejamos os seguintes exemplos: a categoria gato. É mamífero, 

possui suas diferentes raças, assim como os cães. Contudo, no dia a dia, quando temos um 

desses animais de estimação, normalmente, não os chamaremos de mamífero, ou mesmo pelos 

                                                           
1 CAVALCANTE, S., SOUZA, A. Linguagem e Cognição, Diferentes Perspectivas. Linguística Cognitiva: Uma 

breve introdução. Belo Horizonte: Ed. PUC Minas, 2010, p.66 
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nomes de suas raças. Afinal, existem várias raças de cães e gatos, de modo que o costume é 

colocar nomes que identifiquem esses animais de estimação, assim como os seres humanos 

recebem nomes para serem identificados. 

O modo como categorizamos objetos, animais, lugares, como qualificamos as pessoas, 

todas as estratégias que utilizamos estão relacionadas à nossa capacidade de memória. E de 

acordo ao modelo clássico da categorização, para que um determinado elemento pertença a uma 

determinada categoria deve possuir todos os mesmos atributos. Ex.: os membros da categoria 

PEIXE devem: “ter escamas”, “ter nadadeiras”, “viver na água”. Membros da categoria AVE 

devem: “ter bico”, “duas asas”, “colocar ovos”, “voar”.  

Esse tipo de categorização pode-se chamar de básica. Esses exemplos de categorização 

de animais podemos também atribuir aos objetos. Há vários tipos de objetos, de modo que os 

categorizamos de acordo aos seus diferentes tipos. Categoria móveis: sofás, camas, mesas, 

cadeiras etc. Essa categorização ocorre por serem utensílios de móveis domésticos. Mesmo que 

sejam objetos de diferentes formas e funções, são objetos que pertencem a mesma categoria de 

utilidade. Neste caso, utensílios de ordem doméstica. 

A Categorização de objetos foi explicada por Labov (1973, 1978) que desenvolveu uma 

série de experimentos envolvendo xícaras e objetos similares. A tarefa foi para os informantes 

observarem as figuras dos objetos e assim nomeá-los.  

A imagem dos objetos para serem nomeados foi a seguinte: 

 

Figura 1: Categorização explicada por Labov 

 

Fonte: Ferrari (2011, p. 38). 
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Segundo Ferrari (2011, p. 38 apud ROSH, LABOV, 1975, 1978), as seguintes 

conclusões podem ser listadas: 

 

(i) As categorias não representam divisões arbitrárias de entidades do mundo, 

mas surgem baseadas em capacidades cognitivas da mente humana. 

(ii) Categorias de cores, formas, mas também organismos e objetos concretos, 

são ancoradas em protótipos conceptualmente salientes, que desempenham 

papel crucial na formação dessas categorias. 

(iii) As fronteiras das categorias cognitivas são imprecisas, de modo que 

categorias vizinhas não são separadas por limites rígidos, mas há uma zona 

de intersecção. 

 

Quanto aos níveis de Categorização, segundo Ferrari (2011, p. 39 apud BERLIN et al., 

1973; ROSH et al., 1976) 

 

As pesquisas também demonstram que a categorização apresenta níveis de 

inclusão, de modo que um dos níveis funciona como o nível básico de 

especificidade.  

 

Observemos: 

 

(a) Veículo – carro – jipe 

(b) Fruta – banana- banana-prata 

(c) Ser vivo – animal – cão – pastor-alemão 

(d)  Objeto – item do mobiliário – cadeira – cadeira de balanço 

 

Os elementos básicos de cada categoria estão marcados em itálico. O nível básico de 

categorização apresenta características específicas que lhe conferem status especial, e pode ser 

definido como o nível máximo no qual os indivíduos usam padrões de comportamento motor 

semelhantes para interagir com os membros da categoria, uma vez que uma imagem mental 

única pode apresentar toda a categoria. 

Os membros da categoria têm formas globais percebidas como similares e a maior parte 

das informações úteis e do conhecimento dos falantes sobre os membros de categoria são 

organizados. 
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Algumas categorizações envolvem questões prototípicas. A teoria doa protótipos nos 

fará compreender sobre isso. 

 

1.3 Teoria dos protótipos 

 

Se falarmos em pinguins, por exemplo, diríamos que faz parte da categorização AVE. 

Entretanto, embora ponham ovos e tenham asas (atrofiadas), eles não usam as suas asas para 

voar. Elas funcionam como nadadeiras. E apesar de não serem mamíferos como as focas, eles 

possuem mais propriedades com as focas do que com as aves propriamente dito. 

Esclarecendo essa questão é que Rosh (2006, p. 77) a partir de uma série de 

experimentos, propôs a existência de representantes prototípicos dentro de cada categoria. 

Esses representantes são aqueles que apresentam um grande número de atributos comuns à 

maiores entre si. Dentro desse princípio, bem-te-vi, gavião, e gaivota são representantes 

prototípicos da categoria dos pássaros, pois todos são bípedes e voam. Já a galinha seria um 

representante não prototípico, porque voa mal.  

A teoria dos protótipos tornou-se bastante importante para compreender-se essas 

questões mais complexas de Categorização. 

O tópico seguinte se trata de uma teoria que se opõe ao Objetivismo. Johnson defende 

um novo conceito, no que diz respeito ao corpo e mente em relação à linguagem (linguagem 

corporificada) e aborda esquemas de imagem. 

 

1.4 Linguagem Corporificada e Esquema de Imagem  

 

A teoria de Lakkof e Johnson sobre linguagem corporificada se contrapõe à tradição 

cartesiana. Assim,  

 

O corpo foi ignorado pelo Objetivismo, porque se acreditava que ele 

introduzia elementos subjetivos considerados irrelevantes à natureza objetiva 

do significado. O corpo foi ignorado porque a razão era considerada abstrata 

e transcendente, que não estava vinculada a nenhum dos aspectos corpóreos 

da compreensão humana (JOHNSON, 1999, p. 14). 

  

Contudo, a ideia de Johnson (1999) sobre a linguagem corporificada assume a ideia de 

que a nossa percepção da realidade é construída pela forma do nosso próprio corpo, pelo seu 

movimento, pela maneira como os nossos sentidos percebem a realidade que nos cerca, de como 

interagimos com o mundo e tudo que nele há. 
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É como se o nosso corpo fosse um referencial para a criação de nossos conceitos. A 

partir de nossos corpo criamos a noção de frente, trás, direita, esquerda, alto e baixo. Além 

disso, Lakkof e Johnson (1999) afirmam que ciência cognitiva pode auxiliar a Filosofia a 

perceber sua importância e utilidade para o conhecimento e compreensão de conceitos ligados 

à existência humana e ao corporificado, a partir de uma visão focada na nossa existência física: 

carne, sangue, nervos, células e sinapses e todas as coisas que encontramos no cotidiano e que 

nos fazem quem nós somos.  

Eles afirmam também que a mente não é puramente corporal, mas também passional, 

social; é dependente da cultura, possui uma história e também um aspecto inconsciente sobre o 

qual não temos domínio, mas que é conhecido indiretamente. Observam que nosso sistema 

conceitual é limitado; sendo, entretanto, um sistema em expansão que tem a possibilidade de 

formar novos entendimentos. Ressaltam ainda que todas as experiências são corporificadas e 

fazem parte da vida dos seres humanos em qualquer parte do mundo correspondendo às 

metáforas primárias. Desta forma, os seres humanos se constroem no trânsito entre natureza e 

cultura. 

Ou seja, há uma inter-relação entre o caráter cognitivo e sócio-cultural. Eles caminham 

juntos. E levando em conta o ambiente pelo qual o indivíduo está inserido, a partir dessa 

interação física AMBIENTE X CORPOS, Lakkof e Johnson propuseram um modelo chamado 

de esquemas de imagem. Esses esquemas servirão para estruturar conceitos complexos. 

Vamos expor aqui alguns exemplos práticos, a fim de que tenhamos uma maior 

compreensão. Ex,: O esquema de EQUILÍBRIO (BALANCE) se relaciona ao fato do andar. 

Para andarmos precisamos manter uma posição ortostástica. Para movermos, entra aqui o 

esquema de PERCURSO que se compões de três elementos: ORIGEM, TRAJETO E META. 

Quanto ao PERCURSO, podemos encontrar com pessoas ou alguma coisa qualquer.  

Já o esquema de CONTATO, podemos encontrar uma rua fechada, isso pode ser um 

obstáculo, o que configura e esquema de BLOQUEIO. 

Ao aplicarmos força para executar alguma ação, temos o esquema de DINÂMICA DE 

FORÇAS, pelo qual podemos exercer controle sobre algum obstáculo. E enfim, o esquema 

CONTAINER diz respeito a três partes: dentro, fora e uma fronteira a ser transporta. Aqui 

podemos exemplificar uma sala, uma mesa.  

Demonstraremos aqui alguns exemplos práticos desses esquemas: 

 

PERCURSO 
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Estou quase ao fim da viagem. 

Tenho muito ainda a caminhar neste projeto. 

Nosso trabalho está estacionado há muito tempo. 

 

CONTAINER 

Suas lembranças vivem em meu coração. 

Esse conceito não entra em minha cabeça. 

Ele está com um espírito ruim no corpo. 

 

EQUILÍBRIO 

 

Aquele deputado é um desequilibrado. 

Meu coração balançou por aquela casa. 

 

LIGAÇÃO 

 

Mantenha-se em contato com sua mãe. 

 

DINÂMICA DE FORÇAS 

O novo presidente irá remover muitos cargos neste mês. 

 

EXCESSO 

 

Aquela decepção pra mim foi a gota d’água. 

 

A seguir veremos uma tabela com o inventário de esquemas imagéticos: 

 

Tabela 1: Inventário de esquemas imagéticos 

Espaço cima-baixo, frente-trás 

esquerda-direita, perto-longe 
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centro-periferia, contato 

Escala trajetória 

Contêiner contenção, dentro-fora, 

superfície, cheio-vazio, conteúdo 

força equilíbrio, força contrária, 

compulsão, restrição, habilidade, 

bloqueio atração 

Unidade fusão, coleção, divisão, iteração 

Multiplicidade parte-todo, ligação, 

contável-não contável 

Identidade combinação, superimposição 

Existência remoção, espaço delimitado, ciclo, 

objeto, processo 

Fonte: Ferrari (2011, p. 87). 

 

Segundo (Ferrari, 2011, p. 87) é importante destacar que os esquemas imagéticos não são 

conceitos detalhados, mas sim conceitos abstratos que se consiste de padrões que emergem de 

instâncias repetidas da experiência de base corpórea. 

A seguir, apresentamos uma breve explanação sobre a questão dos frames e scripts que 

são explicações teóricas bastante importantes que nos darão suporte para posteriormente 

compreendermos com mais facilidade a metáfora. 

 

1.5 Frames e scripts 

 

Ao pé da letra, frame corresponde a um “quadro”, “armação”; concretamente, a um porta-

retrato. Teoricamente, a Linguística Cognitiva vai tratar dos frames como construtos da nossa 

imaginação.  Kövecses (2006, p. 69) afirma que Frames são construtos da nossa imaginação e 

não representações mentais que se encaixam diretamente em uma realidade objetiva 

preexistente. Resumindo, frames são dispositivos imaginativos da mente. 

Todos os conceitos semânticos que adquirimos, não depende só da questão puramente 

cognitiva, mas também depende muito dos aspectos culturais pelos quais o indivíduo está inse 

rido. Podemos afirmar que o conjunto de elementos que compõem um frame não está fechado 

em si, incluindo portanto, dados da experiência individual. 

Langacker (1987, p. 147) estabelece a noção de domínio para tratar das estruturas 

armazenadas na memória semântica permanente. Langacker argumenta que domínio é o 

contexto de caracterização da unidade semântica, destacando como domínios mais básicos 
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aqueles que apresentam estreita ligação com a experiência corporal: espaço, visão, paladar, 

temperatura, dor, cor e pressão. 

O autor Charles Fillmore (1985) trata da semântica dos itens lexicais e construções 

gramaticais e além disso ele argumenta a respeito do frame, afirmando que é um sistema 

estruturado de conhecimento armazenado na memória de longo prazo e organizado a partir das 

experiências individuais. Ele prossegue com sua explicação de que o significado ou 

interpretação de uma palavra depende do acesso de estruturas de conhecimento que relacionam 

os elementos e entidades associadas a cenas da experiência humana; ou seja, todo o domínio 

semântico é dependente de um conhecimento prévio, de experiências preexistentes. 

Partindo para exemplos bastante práticos, (FILLMORE, 1982, p. 116 – 117) afirma ser 

necessário acessar o frame de EVENTO COMERCIAL para interpretar os verbos: comprar, 

vender, pagar, gastar, custar, cobrar. Ex.:  

Jorge comprou uma moto (por R$ 12.000,00) 

Ana vendeu seu teclado (por R$ 500,00) 

Rosilda pagou R$ 200,00 pelo seu vestido 

O livro custou R$ 40,00 (a Tom) 

Aquela livraria cobra cobra  R$ 50,00(pelo livro) 

 

Todas as sentenças citadas acima requerem o acesso ao frame de EVENTO 

COMERCIAL, embora cada exemplo destaque aspectos particulares desse frame, em função 

do verbo. 

Voltando ao conceito de Kövecses (2006) sobre frame, como construtos da nossa 

própria imaginação, veremos alguns exemplos que podem ilustrar tal afirmação. Quando 

falamos na festa de São João, por exemplo, imediatamente associamos a essa palavra ideias 

ligadas ao seu significado, como: festa do mês de junho, fogueira, foguetes, dança quadrilha, 

bandeirolas, comidas típicas como a pamonha, milho, biscoitos, bolos e as tradicionais bebidas 

como quentão, cachaça etc. 

Ferrari (2011, p. 50) tece ainda sobre frame a seguinte afirmação: 

 

A interpretação de uma determinada palavra, ou de um conjunto de palavras, 

requer o acesso a estruturas de conhecimento que relacionam elementos e 

entidades associados a cenas da experiência humana, considerando-se as bases 

físicas e culturais dessa experiência. 
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O conjunto de tudo isso, a grosso modo, constitui um frame.  Sobre frame, veremos um 

último exemplo: se pensarmos na palavra manga, podemos associá-la imediatamente a uma 

fruta, porém, podemos também lembrar da manga de camisa. Por essa razão os frames também 

estão relacionados às questões culturais e linguísticas, onde o indivíduo está inserido ou o 

contexto em que este indivíduo pertence. 

Podemos concluir que a apropriação das metáforas, pelos falantes está intimamente 

ligada à questão do frame, uma vez que a influência cultural e linguística também está imbricada 

na realização do fenômeno cognitivo da metáfora. Diante dessa explanação, é conveniente tal 

afirmação de que frame e metáfora são dois elos.  

Nesta questão de frame, podemos citar um fato bastante interessante na prática da 

interpretação de metáforas por crianças, por exemplo; há momentos em que a criança não 

compreende expressões metafóricas do cotidiano, interpretando assim, com o sentido 

denotativo. Apenas com o passar do tempo, é que a criança vai compreendendo as metáforas, 

conforme o meio em que ela está inserida; portanto, os frames que a criança vai recebendo e 

absorvendo, ao longo da sua vida, é que repercutirão na compreensão das expressões 

metafóricas. 

Este exemplo da aquisição e compreensão de expressões metafóricas do cotidiano pela 

criança, evidencia este elo entre frame e metáfora. Quando a criança não compreende um tipo 

de metáfora, significa que, quando o frame foi acionado, não houve interpretação, visto que a 

experiência ainda não foi adquirida para compreender a expressão ouvida. 

No próximo capítulo abordamos sobre a Metáfora, conforme a Linguística Cognitiva, 

com base nas teorias de Lakkof e Johnson e também apresentaremos a Teoria da Integração de 

Fauconnier e Turner que é a teoria de base para um aspecto da análise de metáforas nos anúncios 

publicitários. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0 METÁFORA 

 

Há muito tempo que se estuda a metáfora como uma figura de linguagem nos estudos 

de semântica da gramática tradicional, numa visão clássica e retórica. Todavia, ao debruçarmos 

nos estudos teóricos da Linguística Cognitiva, podemos ampliar os conceitos de metáfora, de 

modo que chegamos à conclusão de que estes conceitos, particularmente dos estudiosos da LC, 

Lakkof e Johnson, vão muito além do que a gramática tradicional e livros didáticos utilizados 

nas aulas de Língua Portuguesa propõem.  Dessa forma, Lakkof e Johnson (2002, p. 45) 

apresentam o conceito de metáfora: 

 

A metáfora é, para a maioria das pessoas, um recurso da imaginação poética 

e um ornamento retórico; é mais uma questão de linguagem extraordinária do 

que de linguagem ordinária […]. Nós descobrimos, ao contrário, que a 

metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na linguagem, mas 

também no pensamento e na ação. Nosso sistema conceptual ordinário, em 

termos do qual não só pensamos mas também agimos, é fundamentalmente 

metafórico por natureza. 

 

Comumente, os conceitos de metáfora em livros didáticos e em gramáticas são conceitos 

que se limitam a uma visão literária, textual e que em nenhum momento abordam que a metáfora 

é um fenômeno cognitivo, natural, que está presente em todas as línguas humanas. 

Os exemplos nos livros didáticos, normalmente, se limitam a questões de texto escrito. 

Raramente presenciamos a metáfora em sistemas semióticos da experiência humana. Isso faz 

com que os exemplos de metáfora fiquem sucintos, de modo que questões reflexivas poderiam 

ser muito mais exploradas nas aulas, como sugestão que vamos apresentar neste presente 

trabalho, as imagens metafóricas que estão presentes em anúncios publicitários. 

A metáfora está presente nas imagens e com isso concluímos que, como diz um ditado, 

“uma imagem vale mais que mil palavras”, não podemos limitar a metáfora a enunciados 

escritos, uma vez que elementos imagéticos metafóricos são evidentes numa diversidade em 

nossa volta. 

A seguir apresentaremos exemplos retirados de alguns livros didáticos de Língua 

Portuguesa e de algumas gramáticas: 
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Quadro 1: Versos com metáforas 

 

Fonte: Língua Portuguesa – Universo, Editora SM, São Paulo – 2014. 

 

Veremos a seguir o conceito de Metáfora retirado da Gramática “Aprender e Praticar” 

de Mauro Ferreira: 

 

Quadro 2: Conceito de Metáfora- Gramática Aprender e Praticar 

 

Fonte: Gramática “Aprender e Praticar” de Mauro Ferreira 

 

Conceito de metáfora retirado da “Gramática em Textos” de Leila Lauar Sarmento. 
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Quadro 3: Conceito de metáfora da Gramática em Textos 

 

Fonte: “Gramática em Textos” de Leila Lauar Sarmento. 

 

Pudemos observar, acima, a enorme semelhança nos conceitos de metáfora, de modo 

que o termo “comparação subtendida” está sempre presente. Percebemos que gramáticas e 

livros didáticos abordam os conceitos de metáfora de forma bastante semelhante e os seus 

exemplos também baseiam-se em contextos parecidos, com citações de trechos de poemas e 

músicas. Outros se apropriam também de tirinhas, demonstrando as metáforas com uso 

consistente de metáforas do cotidiano.  A seguir, veremos os exemplos de metáforas que as 

duas gramáticas aplicaram após os seus conceitos: 

Trechos da “Gramática Praticar”: 

 

Quadro 4: Trechos de poemas na Gramática Praticar 

 

Fonte: Gramática Praticar. 

 

Observa-se que os exemplos enfatizam trechos de música e poesia. 

Exemplos da “Gramática em Textos”: 

 



32 

Quadro 5: Trechos de poemas na Gramática em Textos 

 

Fonte: Gramática em textos. 

 

Na gramática de Leila Lauar também são explorados exemplos retirados de trechos de 

poesia. Fica evidente que os livros didáticos e gramáticas enfatizam maior às questões que 

envolvem o contexto de poesias, trechos musicais e algumas também exploram as charges e 

tirinhas para exemplificarem as figuras de linguagem. 

Abaixo veremos duas tirinhas que Leila Lauar aplica em um exercício sobre a 

identificação de metáforas em sua gramática: 

 

Figura 2: Tirinhas com metáforas na gramática de Leila Lauar 

 

Fonte: Gramática em textos 
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É interessante abordar a metáfora neste tipo de contexto, visto que os alunos têm 

interesse no tipo de leitura e no que se diz respeito à interpretação, também é uma ótima 

alternativa para o desenvolvimento de análise interpretativa e senso crítico. 

Ao observarmos os exemplos apresentados acima retirados de gramáticas e livros 

didáticos, percebemos a ausência de imagens metafóricas. A forma que se que aborda a 

metáfora é através de trechos poéticos de poemas e músicas e em textos de diálogos; ou seja, a 

metáfora é apresentada, exclusivamente em texto escrito. Limita-se, portanto, ao contexto que 

se apropriam de enunciados escritos. 

A seguir, apresentaremos algumas diferenças dos conceitos de metáfora, segundo à 

Gramática Tradicional e à Linguística Cognitiva. 

 

2.1 DIFERENÇAS DOS CONCEITOS DE METÁFORA SEGUNDO À LC E O CONCEITO 

TRAZIDO POR ALGUNS COMPÊNDIOS DE GRAMÁTICA TRADICIONAL 

 

O quadro seguinte demonstrará alguns pontos importantes que divergem entre a visão 

da Metáfora tradicional e a visão cognitivista. Ao fazermos esta comparação sobre as duas 

visões, podemos afirmar que a visão tradicional utiliza a metáfora como um recurso 

ornamentador textual, um recurso estilístico. Diferentemente da visão cognitiva que aborda a 

metáfora como expressão do pensamento.  

 

Quadro 6: Visão Tradicional e Cognitivista da Metáfora 

 

Fonte: Homrich (2014)2 

                                                           
2 Disponível em: < 

https://www.google.com.br/search?q=quadro+da+vis%C3%A3o+tradicional+e+cognitivista+da+met%C3%A1f
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O próximo quadro continua a demonstrar as considerações importantes da visão da 

Linguística Cognitiva sobre a Metáfora. 

 

Quadro 7: Algumas considerações sobre a visão tradicional e cognitivista da Metáfora 

 

Fonte: Homrich (2014)3 

 

Comparando as duas visões, fica evidente que a Linguística Cognitiva avança a visão 

tradicional sobre a metáfora. A visão tradicional limita-se a presença metafórica em suas 

produções textuais. A visão Cognitiva se estende; não se prende à Estilística, entretanto, tem 

uma abordagem muito mais profunda e ampla sobre a Metáfora. O que é mais importante 

destacar nesta questão é que a essência do Cognitivismo, no que diz respeito à metáfora, é que 

é um fenômeno natural, não planejado, é um processo mental que ocorre e é explicitado na 

linguagem. Tudo começa no pensamento, sem que haja uma planejamento para acontecer a 

Metáfora. 

O que se difere da visão tradicional, que é bastante planejada. Apropria-se da metáfora 

como um emprego estilístico, com o intuito de enriquecer os textos. No momento em que o 

autor pretende ornamentar seu texto com expressões metafóricas, há um plano de execução da 

                                                           
ora&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7ydDPjNfeAhUIHpAKHbo2BewQ_AUIDigB&biw=124

2&bih=597#imgrc=0gBIyxzirV0qdM:>. Acesso em set. de 2018.  
3 Disponível em: < 

https://www.google.com.br/search?q=quadro+da+vis%C3%A3o+tradicional+e+cognitivista+da+met%C3%A1f

ora&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7ydDPjNfeAhUIHpAKHbo2BewQ_AUIDigB&biw=124

2&bih=597#imgrc=0gBIyxzirV0qdM:>. Acesso em set. de 2018.  
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metáfora; o que não acontece na linguagem não planejada. O processo mental metafórico ocorre 

espontaneamente, sem que haja um planejamento prévio na apropriação das metáfora 

 

2.2 METÁFORAS PRIMÁRIAS E CONCEPTUAIS 

 

Iniciamos o estudo de metáfora expondo situações que envolvem a sua prática na sala 

de aula, a fim de demonstrarmos, a priori, uma situação corriqueira nas aulas de Língua 

Portuguesa até chegarmos ao ponto central da nossa discussão, que é abordar a Metáfora numa 

visão mais aprofundada, tendo como base os estudos teóricos da metáfora de Lakkof e Johnson 

e posteriormente, as análises de metáforas com a apropriação da teoria da Integração de 

Faucconier e Turner.  

Para Lakoff e Johnson (2002), o nosso sistema conceptual é fundamentalmente 

metafórico. Dessa forma, as metáforas não se encontram na linguagem, mas sim no pensamento 

inconsciente. O papel da linguagem é apenas o de explicitar essas metáforas conceptuais através 

de “expressões metafóricas”. Portanto, para estes autores, as metáforas são figuras do 

pensamento, visto que a origem é na mente e não na língua.  

Diante desse pressuposto de Lakkof e Johnson, temos aqui a justificativa de como a 

gramática tradicional denomina também as figuras de linguagem, que são, Figuras de 

Pensamento. É uma lógica diante desse conceito dos teóricos. O conceito de metáfora, segundo 

os autores deixa absolutamente claro que a apropriação de metáforas pelos falantes se dá a partir 

de uma perspectiva cognitiva, algo inconsciente aos indivíduos. É claro, portanto, que nós não 

premeditamos, não formulamos metáforas para inserí-las num contexto dialógico. Quando 

menos percebemos, já expressamos metáforas em nossos diálogos cotidianos. Se fizermos uma 

observação minuciosa em diálogos do dia a dia, percebemos a naturalidade pela qual funciona 

esse fenômeno linguístico, que é a metáfora. 

As metáforas consideradas metáforas primárias, pode-se explicar a partir da questão da 

proximidade física, aqueles primeiros momentos de afeto entre o bebê e sua mãe, o aquecimento 

do abraço, do aconchego de fato. Johnson (2017, P. 178) afirma que intimidade psicológica é 

proximidade física; ou seja, as nossas experiências físicas e psicológicas desde o nosso 

nascimento vão implicar nesse tipo de metáfora denominada metáfora primária. Podemos citar 

um exemplo bastante comum no nosso dia a dia como: “aquele homem é frio com a gente”, 

“meu pai é muito distante dos filhos”, “temos parentes muito próximos a nós”. Questões que 

envolvem proximidade e distância de relacionamentos entre seres humanos, sejam “frios” ou 
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“quentes”, estão ligados a metáforas primárias que também acontecem de modo automático, 

inconsciente. 

O afeto, neste caso, está intimamente ligado ao calor, que também indica a proximidades 

afetivas. A frieza, ao contrário, está relacionado à distância, à falta de afetividade em 

relacionamentos pessoais. Podemos explicar melhor, partindo do momento em que o ser 

humano nasce; Logo que a mãe afaga o bebê, aquece em seu peito, amamenta, aquece o frio; 

essas ações que ligam a mãe ao filho, numa expressão de “calor humano”, faz com que o 

indivíduo, ao longo da vida, tenha uma associação do afeto recebido, ao nascer, a outras 

situações. O contexto de carinho, aproximação, proteção etc se remetem a calor; por outro lado, 

as situações de indiferenças, distâncias etc, pelo contrário, se atribuirão ás questões de frieza. 

Ou seja, são metáforas primárias que podemos compreender, a partir desse princípio afetivo 

que ocorre no início da vida humana. 

Segundo Lakkof e Johnson (2003, p. 8) a metáfora é para a maioria das pessoas um 

dispositivo da imaginação poética. Contudo, a metáfora não é simplesmente uma característica 

da linguagem. Ela está intimamente ligada ao pensamento e ação.Em nossa vida cotidiana, 

estamos cercados da presença da metáfora. Até nos mínimos detalhes, a forma de como nos 

relacionamos com o outro, dentro das nossas realidades, o que sentimos, o que pensamos, 

vivenciamos com a metáfora. Uma vez que a comunicação é baseado no mesmo sistema 

conceptual que usamos no pensar e agir, a linguagem é uma fonte importante de evidência para 

que percebamos a metáfora como um mecanismo automático em todas as línguas. 

É interessante observarmos em nossa linguagem cotidiana a apropriação da metáfora 

em diversas situações que se emitem expressões. Ex.: “Argumento é guerra”, “ele atacou todos 

os pontos fracos em meus argumentos”,” ele demoliu seu argumento”,”suas críticas foram 

direto ao alvo”, “se você usar essa estratégia, ele vai acabar com você”.  Diante dessas 

expressões, muitas as coisas que fazemos na discussão são parcialmente estruturadas pelo 

conceito de guerra. 

Embora não haja nenhuma batalha física, há uma batalha verbal, e a estrutura de  um 

argumento de ataque, defesa, contra-ataque etc. reflete isso. É neste sentido que o 

ARGUMENTO É GUERRA. A metáfora é aquela que vivemos também  por meio de nossa  

cultura, de modo que estrutura as ações que nós realizamos em nossas argumentações.

  

No que diz respeito à sistematicidade dos conceitos metafóricos, Lakkof e Johnson 

(2003, p. 11)  afirmam que as expressões metafóricas em nossa língua estão ligadas a conceitos 

metafóricos de uma forma sistemática. Para se ter uma ideia de como as expressões metafóricas 



37 

estão presentes em todos os dias em nossa linguagem, pode-se nos dar uma visão dos conceitos 

que estruturam nossas atividades cotidianas,vamos considerar os seguintes exemplos: “TEMPO 

É DINHEIRO” “ estou desperdiçando o meu tempo”, “estou investindo muito tempo nela”, 

“estou correndo contra o tempo”, “você tem tempo de sobra”, “usar seu tempo de forma 

lucrativa” “perdi muito tempo”, “obrigada pelo seu tempo”... etc 

Em relação a essas expressões acima, relacionadas ao tempo, afirmamos que em nossa 

cultura  o tempo é uma “mercadoria valiosa”. É um recurso limitado para nós realizarmos 

nossos objetivos. Por causa da maneira que o conceito de trabalho desenvolveu-se na era 

moderna, na cultura ocidental, onde o trabalho é normalmente associado ao tempo que se gasta, 

ele é sim precisamente quantificado. Tornou-se um costume pagar pessoas por hora, semana, 

quinzenalmente e mensalmente. Em nossa cultura, “o tempo é dinheiro” em diversas maneiras. 

Em nossa cultura, “tempo é dinheiro” em muitas maneiras: unidades de mensagem  de 

telefone, salários por hora, quarto de hotel, taxas de orçamento anuais, juros de empréstimos, 

etc. 

Estas práticas são relativamente novas na história da raça humana, e não significa dizer 

que elas  existem em todas as culturas. Elas surgiram nas sociedades industrializadas modernas 

e estruturam nossas atividades básicas de uma maneira mais profunda.  Isso corresponde ao fato 

de que o tempo é um recurso valioso. 

Assim, entendemos  a respeito do tempo, de experiência com o tipo de coisa que pode 

ser gasto,desperdiçado, de modo que valha a pena o investir.”Tempo é dinheiro”, tempo é um 

recurso limitado, e “o tempo é uma mercadoria valiosa” são todas essas expressões, conceitos 

metafóricos. Eles são metafóricos, já que estamos usando nossas experiências diárias com o 

dinheiro, que é para todos nós, um recurso altamente valioso. 

Os exemplos das expressões metafóricas citadas acima são ilustrações que comprovam 

que a metáfora é um mecanismo que envolve a conceptualização de um domínio de experiência 

em termos de outro. Para cada metáfora identificamos o DOMÍNIO-FONTE e o DOMÍNIO-

ALVO. O domínio-fonte corresponde a propriedades físicas, enquanto o domínio-alvo a ser 

mais abstrato. 

Exemplo: Carro mil é uma tartaruga. 

Estamos diante de um domínio fonte: tartaruga e todos os conceitos atrelados a ele, 

como lentidão, por exemplo. A escolha por um desses conceitos está diretamente ligada ao 

contexto no qual o enunciado apareceu. É o contexto que circunscreve a ação da metáfora. 

Entendemos, portanto, que o uso da metáfora, em vez de dizer diretamente que o carro mil é 

lento, é uma forma de dar uma sutileza de comparação ao que se diz, contudo implica que o 
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interlocutor esteja apto a perceber o sentido dado naquele momento. Caso contrário, a metáfora 

continuará a existir naquele enunciado, mas, ao não ser percebida, poderá comprometer a 

geração do sentido. 

Outro exemplo bem presente em nossa sociedade brasileira de metáfora, ainda 

abordando as aspectos Domínio-fonte e Domínio-alvo, é a metáfora “comer”, no que diz 

respeito ao sexo. É como se sexo fosse um alimento, ou o próprio ser humano homem e mulher 

fossem alimentos. No nosso cotidiano ouvimos muitos atribuírem o verbo “comer” à relação 

sexual. Exemplo: Ontem à noite eu comi a irmã do meu melhor amigo. Analisando sob os 

aspectos Domínio-fonte e Domínio- alvo podemos afirmar que: 

 

Frame de ALIMENTO (Domínio-fonte) frame DE SEXO (Domínio-alvo) 

 Pessoa que se alimenta → parceiro “ativo” do ato sexual  

Ato de alimentar-se → manter relação sexual 

Alimento → parceiro “passivo” do ato sexual 

 

Vale ressaltar que em nossa cultura, onde o machismo é uma característica, 

infelizmente, ainda presente, embora muitas vezes seja de forma sutil, nestas expressões 

relacionadas ao sexo, observamos que a figura feminina é apresentada de maneira passiva, ou 

seja, ela é representada como o “alimento”. O homem é o que sempre “come”. Dificilmente 

uma mulher utiliza a expressão metafórica que “comeu” um homem. O comum é se ouvir que 

o homem “comeu” a mulher. 

Emerge o papel masculino de “comedor” em nossa cultura, o item lexical “comer” evoca 

a cena de alimentação com alguns dos seus padrões inferenciais: ‘COMER a’, ou seja, um 

AGENTE ‘a’ (o sujeito) que come um OBJETO ‘b’ (mulheres). É, contudo, a força de 

convencionalização da metáfora conceptual SEXO É ALIMENTO em nossa cultura. A mulher 

se perpetua como um objeto, como uma comida que supre a necessidade do homem. 

Entretanto, não se pode excluir a possibilidade da existência da metáfora “comer”, 

associada da mulher para o homem. A mulher de hoje também tem a autonomia de tratar o 

homem como seu “alimento”, (metaforicamente), seu suprimento sexual. Embora a visão 

machista consista que o homem é quem “come” a mulher, na realidade, essa metáfora se refere 

a ambos, no contexto semântico.  

A seguir, observemos uma propaganda publicitária que se apropria da metáfora e além 

disso expressa o conteúdo sexual, apresentando a ambiguidade semântica e, como discutimos 
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acima, expressando a metáfora conceptual SEXO É ALIMENTO, pelo qual, mais uma vez, a 

mulher é retratada como alimento. Vejamos: 

 

Figura 3: Propaganda da cerveja Crystal 

                                          

Fonte: Google imagens.4 

  

Vemos claramente a ambiguidade no enunciado da cerveja que atribui o adjetivo 

“gostosa” à cerveja, entretanto, um outro objetivo do anúncio é de fato usar a figura da mulher 

como o símbolo sexual e este adjetivo “gostosa” referente à mulher, evidencia a metáfora 

conceptual SEXO É ALIMENTO, uma vez que esse termo também está relacionado à 

alimentação. 

A partir dos estudos de Lakoff e Johnson (1980) não é mais conveniente afirmar que a 

metáfora é um mero recurso estilístico que embeleza a linguagem, mas, sim, a forma como 

categorizarmos o mundo à nossa volta, visto que ela nos possibilita compreender um aspecto 

de um conceito em termo de outro. 

As construções que resultam dessas projeções seletivas entre domínios distintos 

permitem compreender a metáfora como produto das intrincadas relações biológicas, sociais, 

históricas e culturais, nas quais os indivíduos vivenciam diariamente. Dessa maneira, podemos 

dizer que nossa experiência com o mundo é de extrema importância para os processos de 

construção dos sentidos.  Isso implica no que já discorremos a respeito dos frames também; a 

experiência humana implica de forma essencial. 

                                                           
4 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=NKQpW7f9L8XCwAS937A>. 

Acesso em 08 de set. de 2018.  
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É interessante presenciar situações, pelas quais, a criança não consegue compreender 

expressões metafóricas, visto que não teve o tempo suficiente de convívio com o seu ambiente 

linguístico, onde as experiências ainda não foram suficientes para interpretar as várias 

metáforas pronunciadas pelos membros da sua comunidade. Dessa forma, o amadurecimento 

das suas relações com o meio cultural em que convive é que fará do indivíduo um competente 

nas interpretações metafóricas. 

A respeito da propaganda cima, referente à cerveja Crystal, podemos destacar também 

uma outra ambiguidade. “Mesmo sem o selinho”. No sentido denotativo, compreendemos que 

este “selinho” é o que fecha a lata da cerveja e que mesmo sem ele, a cerveja continuará de 

qualidade, continuará gostosa. Entretanto, quando os nossos frames são acionados, 

interpretamos a presença da metáfora relacionada à mais um aspecto sexual. Este “selinho” é 

uma conotação do “hímen” feminino (virgindade), que, mesmo sem ele, a mulher continuará 

gostosa no sexo. Provavelmente, crianças podem não interpretar o sentido conotativo desse 

anúncio, já que ainda não possuem experiência, no que diz respeito às questões de ordem sexual. 

O que percebemos é que em muitos anúncios de cerveja a mulher é apresentada como 

símbolo sexual e direcionada aos homens. Antigamente podíamos afirmar que isso acontece, 

em virtude que os homens eram os maiores consumidores da cerveja; contudo, hoje a realidade 

mudou bastante. Vemos que as mulheres também são consumidoras dessa bebida e alguns 

estudos demonstram que os homens da geração atual consomem apenas 10% a mais de cerveja 

do que as mulheres. Este estudo este disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-

37760492>.  

Mesmo que as estatísticas mostram que o número de mulheres que tomam cerveja tenha 

aumentado bastante, chegando próximo ao número dos homens, as propagandas de cerveja 

ainda preservam a imagem da mulher, num contexto que envolve a sexualidade, geralmente 

configurando a sedução da figura feminina direcionada à figura masculina. É como se houvera 

construído uma tradição de comercial de cerveja. Contexto de: mulher X sexualidade X sedução 

X cerveja.  

No próximo tópico abordaremos sobre as Metáforas Orientacionais. 

 

2.3 METÁFORAS ORIENTACIONAIS 

 

A todo tempo, em nosso cotidiano estamos realizando expressões metafóricas, pelas 

quais, teoricamente, Lakkof e Johnson traz nomeações para tais.  Lakkof e Johnson (2003, p. 

18) As metáforas orientacionais têm a ver com aquelas que se estruturam numa ideia de 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-37760492
https://www.bbc.com/portuguese/geral-37760492


41 

orientação espacial. Por exemplo: costumamos nos expressar quando estamos felizes, “hoje 

estou pra cima”, quando estamos tristes, “hoje estou pra baixo”. 

O que diz respeito à vida também é considerado pra cima e à morte para baixo. Ex: “ele 

está com a saúde lá em cima”, “ a saúde dele está em declínio”.  O que é bom tabém está para 

cima e o que é ruim está para baixo. Ex.: “O ano acabou com as finanças lá em cima”, “ela fez 

um trabalho de alta qualidade”, “Isso foi um truque baixo”. 

Observamos que os adjetivos “cima” e “baixo”, considerados expressões de ordem 

espacial, relacionam-se diretamente com expressões metafóricas que no nosso cotidiano 

estamos sempre nos apropriando. É interessante como o nosso sistema conceptual faz essas 

associações automáticas de um termo em função de outro, e de forma espontânea essas 

expressões acontecem em nossos diálogos. 

Quantas vezes já ouvimos falar e com certeza também já falamos: “hoje estou pra 

baixo”, “hoje ele está com o humor lá em cima”! Portanto, normalmente os falantes nem se dão 

conta dessas associações construídas em suas falas, já que, como já foi citado mais acima, 

quando Lakkof afirma que possuímos um sistema cognitivo metafórico. Essa premissa é que 

nos remete ao fato de que não planejamos o uso das metáforas. Elas são expressadas 

espontaneamente. 

Quando estamos tratando sobre oralidade, é certo que a fala é bem mais natural e 

espontânea do que a escrita. A escrita, por ser uma linguagem formal, é bem mais elaborada, 

mais planejada, pensada. Pensando nessa oralidade que se dá de forma tão natural e de como a 

nossa mente constrói essas expressões metafóricas que são frutos de experiências adquiridas no 

decorrer da vida e também ao meio cultural que se está inserido. Resumidamente, a respeito de 

metáforas orientacionais, BOM é sempre expresso como pra cima e RUIM é expresso sempre 

como para baixo. 

Convém afirmarmos que isso também é uma crença em que a maioria reproduz, sem um 

pensamento crítico. Cabe abordar aqui que a nossa cultura tem raízes judaico-cristã de que Deus 

está no céu (alto) e o diabo no inferno (chão, profundezas). Assim como também o Hemisfério 

Norte está em cima e o Hemisfério Sul embaixo. São questões que fazem parte das convenções 

culturais que se estabeleceram em nossa realidade. Percebemos, portanto, claramente que os 

processos metafóricos envolvem várias questões culturais e não somente aspectos da cognição 

humana.  

No próximo tópico apresentaremos mais sobre essas questões culturais, que são as 

Metáforas de Coerência Cultural. 
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2.4 METÁFORA DE COERÊNCIA CULTURAL 

 

Conforme já foi dito neste trabalho, o fenômeno da metáfora acontece num conjunto de 

aspectos, pelos quais estão inseridos: o cognitivo e a cultura pela qual o sujeito faz parte. 

Segundo Lakkof e Johnson (2003, p. 23) “Os valores fundamentais em uma cultura serão 

coerentes com a estrutura metafórica dos seus próprios conceitos”. Veremos alguns exemplos:  

"Mais é melhor" é coerente com MAIS ESTÁ ACIMA E BOM ESTÁ ACIMA. "Menos 

é melhor" não é coerente 

"Maior é melhor" é coerente com MAIS ESTÁ ACIMA E BEM ESTÁ ACIMA. "Menor 

é melhor" não é coerente com eles. 

O futuro será melhor "é coerente com O FUTURO É ACIMA e BOM ESTÁ ACIMA. 

O futuro será pior não é coerente. "Haverá mais no futuro" é coerente com MAIS É ACIMA e 

O FUTURO É ACIMA. 

Estes são valores profundamente ancorados em nossa cultura. O futuro será melhor "é 

uma declaração de um conceito de progresso. "Haverá mais no futuro". A coerência cultural 

permite afirmar que o futuro sempre reserva coisas boas, ou seja, nunca atribui-se uma questão 

negativa em relação ao futuro, uma vez que as perspectivas, no geral, de uma cultura, sempre 

são de melhorias. 

Existem culturas onde o equilíbrio ou a centralidade desempenham um papel muito mais 

importante do que na nossa cultura. Consideremos a orientação não-espacial ativa-passiva. Para 

nós ATIVA é pra cima e PASSIVO é abaixo, na maioria dos contextos. Contudo, há culturas 

onde a passividade é valorizada mais do que a atividade. 

Em geral, as principais orientações de cima para baixo, central-periférica, ativo-passivo, 

etc., parecem cortar todas as culturas, mas quais conceitos são orientados de que maneira são, 

variam de acordo a cada cultura diferente. 

Lakkof e Johnson (2002) afirmam que nossos pensamentos e ações são regidos por 

metáforas e que estas são uma forma de compreender o mundo, a nossa cultura e a nós mesmos. 

Estes valores são individuais, culturais e podem interferir nos conceitos metafóricos e nas 

expressões metafóricas que estamos sempre construindo em nossos diálogos e comunicações, 

de sorte que o resultado seria a obtenção de diferentes significados, decorrentes da variações 

culturais.  

A seguir estaremos apresentando mais um aspecto muito importante da Linguística 

Cognitiva que é a Teoria dos Espaços Mentais. 
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2.5 TEORIA DOS ESPAÇOS MENTAIS 

 

Segundo Fauconnier (1994) a linguagem não veicula sentidos, porém ela apenas as 

induz. As expressões linguísticas não significam; elas são propostas de significação que nós 

mesmos construímos tais significados, trabalhando com os processos que já conhecemos. 

Quando lemos algum enunciado, os espaços mentais trabalham com a nossa memória 

operacional, ou de curto prazo, buscam a todo momento informação de memória de longo 

prazo. Ou seja, o significado dos enunciados depende de nosso conhecimento à priori. Ex.: se 

lemos um enunciado afirmando que o Brasil vai se transformar “em Cuba”, não haverá uma 

ampla compreensão para aqueles que não possuem um conhecimento histórico de ambos os 

países, como também de sua situação atual. 

Abreu (2010, p. 81) cita Fauconnier (1994) afirmando que as expressões linguísticas 

nada significam e sim trazem propostas de significação para o falante construir o significado a 

partir de seu conhecimento de mundo. Para ele, “espaços mentais são, portanto, pequenas 

parcelas de tempo de curta duração que abrimos em nossas mentes, para atribuir sentido a ele”. 

 Ferrari, (2011, p. 111), “São domínios conceptuais locais que permitem o 

fracionamento da informação, disponibilizando bases alternativas para o estabelecimento de 

referência”  

Nossa mente abre espaços mentais para atribuir sentidos aos textos, dependendo dos 

estados e coisas do mundo e de realidades que nos cercam. Quando se afirma que a enchente 

destruiu parte de um país, é possível uma compreensão, uma vez que se conhecem as 

consequências de uma enchente. Contudo, se ouvimos: “Luiz Carlos chegará amanhã”. Só 

haverá atribuição de sentido a Luiz Carlos, se tiver conhecimento sobre ele. 

Segundo Lakkof e Johnson (1980) e Turner (1996) as estruturas de conhecimentos 

referidas dão suporte a nossa utilização da linguagem e podem ser imagéticas ou não. O 

pensamento tem, então, caráter parcialmente imagético. Esquemas imagéticos são, assim, 

estruturas adquiridas, aprendidas e internalizadas por nós, desde muito cedo, em nossa vivência 

de mundo. Eles surgem devido a uma recorrência de experiências que apresentam um mesmo 

padrão, experiências essas em que está envolvido nosso corpo físico, na dimensão espacial na 

qual atua. 

Dessa forma, a Teoria dos Espaços Mentais constroem diagramas do discurso em 

sentenças, trechos maiores, mostrando assim como certas noções e categorias discursivas atuam 

no processo de construção do significado das abordagens a serem apresentadas. 
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As categorias discursivas da Teoria dos Espaços Mentais correspondem a noções que 

normalmente atuam relativamente à percepção visual/espacial. Essas categorias são: de Base, 

Ponto de Vista e Foco. 

Segundo Cutrer (1994, p. 22), BASE é o espaço no qual o discurso está ancorado, o 

ponto de partida do discurso, correspondendo em geral, mas nem sempre, ao aqui e agora do 

falante (Realidade do falante) 

 

FOCO é o espaço para o qual se dirige a atenção. 

 

PONTO DE VISTA é o espaço a partir do qual outros espaços são acessados ou 

estruturados, o ponto de referência para as categorias tempo/aspecto. 

 

EVENTO é o espaço temporal no qual o evento codificado no verbo ocorre. É o espaço 

em que a estrutura plena do verbo é construída. 

 

Qualquer trecho de discurso pode ser representado por espaços mentais. Vejamos, por 

exemplo, uma configuração de espaços mentais, segundo Azevedo ( 2010, p. 89) “Naquele ano, 

eu comprei uma bicicleta. “Naquele ano”, que é um “construtor de espaços”, nos termos da 

Teoria, suscita a constituição de um espaço temporal, PASSADO, no qual a situação indicada 

pelo verbo é constituída, sendo, portanto, em espaço EVENTO estruturado pelo frame, que 

contém os elementos “eu” e “bicicleta” e e relação “comprar a b”. Esse espaço está 

ligado/mapeado ao espaço BASE -  a realidade do falante – que é um espaço PRESENTE. Nós 

construímos o sentido do enunciado, pois conceptualizamos a situação, colocando o FOCO de 

nossa atenção no espaço PASSADO e visualizando-a a partir do espaço PRESENTE, que é o 

PONTO DE VISTA. 

Observemos o diagrama seguinte que configura a explicação: 

 

Figura 4: Esquema sobre Ponto de Vista 
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Fonte: Azevedo (2010, p. 89). 

 

De acordo Fauconnier (1997), em uma frase do tipo “Jack comprou o ouro de Jill”, 

identificamos o frame para vender e comprar, composto de vários papéis e relações como: 

comprador, vendedor, mercadoria, propaganda, dinheiro, preço; ou seja, iferências relativas a 

negócios, posses, obrigações etc. Tal frame, modelo cognitivo, entrará em construção de um 

espaço mental em relação à frase referida. “Jack”, “Jill” e “ouro” (elementos a,b e c, 

respectivamente) serão mapeados nos lugares apropriados da moldura (FAUCONNIER, 1997, 

p.12): 

Figura 5: Diagrama de Espaço Mental e Moldura 

 

Fonte: Azevedo (2010, p. 89). 

 

Os espaços mentais espelham as variedades de possibilidades de conceptualizações 

pelos seres humanos de situações vividas, expressando assim os aspectos “temporais”, 

“crenças”, “realidade”, “hipotéticos” etc. 

As “molduras” ou frames remetem-se às memórias de longo prazo, porém também 

podem ser reformuladas através de novas experiências. Os espaços vão sendo constituídos, 

estruturados, reformulados, no desenrolar do discurso. 
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Ferrari (2011) destaca a grande importância dos tempos verbais dentro de um discurso, 

na organização dos espaços mentais. Ferrari apresenta exemplos que comprovam que o tempo 

verbal, muitas vezes compromete a todo o valor semântico das sentenças. Vejamos: 

A- Pedro quer se casar com uma mulher que é italiana. 

B- Pedro quer se casar com uma mulher que seja italiana. 

 

O presente do indicativo utilizado em F demonstra que Pedro já tem em mente a mulher 

adequada. Logo, o referente “uma mulher” deve ser localizado no espaço BASE (B): 

 

Figura 6: Esquema de base 

  

Fonte: Ferrari (2011, p. 116). 

Quando a sentença está expressa com o verbo no presente do subjuntivo, em G indica 

que o referente deve ser localizado em M (indicado pelo verbo querer). A interpretação é mais 

ampla, Pedro pretende escolher a esposa entre mulheres italianas em geral. 

 

Figura 7: Diagrama de interpretação 

 

Fonte: Ferrari (2011, p. 117). 

 

Conforme dito na introdução, neste trabalho, realizamos uma análise de metáforas 

presentes em anúncios publicitários que retratam propagandas de comidas, bebidas e materiais 
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de limpeza, sob a perspectiva da teoria da Mesclagem de Fauconnier e Turner, que é um outro 

modelo concebido à luz da Linguística Cognitiva.  A seguir, no próximo tópico, apresentamos 

a teoria da Mesclagem e como são aplicadas as Tipologias de Redes nas análises de Metáforas. 

 

2.6 TEORIA DA MESCLAGEM 

 

Para Fauconnier & Turner (2003), metáforas representam um subcaso da Mesclagem, 

ao qual eles se dedicam cada vez mais. O ponto de partida da sua teoria é a suposição de que 

mapeamentos entre espaços mentais A Mesclagem Metafórica de Fauconnier & Turner e as 

Teorias de Karl Bühler e Wilhelm Stählin: Antecipações e Complementos representam o núcleo 

da habilidade cognitiva humana da produção, da transposição e do processamento de 

significado. Nesse processo, espaços mentais formam estruturas parciais e temporariamente 

representadas, criadas por indivíduos, falando ou refletindo sobre situações percebidas ou 

imaginadas no passado, presente ou futuro. Deste modo, a linguagem visível é vista apenas 

como o “pico do iceberg” (FAUCONNIER, 1999, p. 1) da construção invisível, que permanece 

mentalmente presente enquanto estamos pensando e falando. 

 O fenômeno-chave, responsável pelo fato de que não apenas reproduzimos os mundos 

simbólicos já existentes, mas, ao contrário, também produzimos novidades, é a mesclagem: 

“Ela [a mesclagem] consiste em integrar estruturas parciais de dois domínios separados em uma 

única estrutura com propriedades emergentes dentro de um terceiro domínio” (FAUCONNIER 

1999, p.22).  

O ponto crucial é que na teoria da Mesclagem, ao contrário de Lakoff & Johnson, os 

dois espaços input trazem sua própria estrutura ao espaço em que ocorre a mescla, o que rompe 

com a tese da unidirecionalidade de Lakoff & Johnson. No seu livro Mappings in Thought and 

Language, Fauconnier (1999) observa explicitamente, pela primeira vez, o fenômeno da 

metáfora como subcaso da Mesclagem, dirigindo sua atenção à discordância entre os dois 

espaços input. 

 Partindo do exemplo, cavar seu próprio túmulo, Fauconnier (1999) mostra como 

inferências do domínio fonte são violadas na mesclagem, a despeito da tese da invariância 

estabelecida por Lakoff (1995): a estrutura causal é invertida por ações tolas que causam falhas, 

embora cavar um túmulo não cause morte. A estrutura intencional também não coincide, pois 

ninguém cava um túmulo inconscientemente. 

 Como consequência, a mesclagem cria uma estrutura emergente, por herdar de um 

domínio a estrutura concreta de túmulos, cavar e enterro, e por herdar do outro domínio as 
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estruturas causal, intencional e do evento interno. É este o fenômeno que os autores denominam 

‘compressões’, que surge logo que topologias de espaços distintos se chocam, contribuindo para 

o surgimento de algo novo, pois a partir de processos de compressão e descompressão, na 

mesclagem, são criadas situações contrafactuais nas relações temporais, espaciais ou de 

identidade. 

Conforme a Integração Conceitual, (TURNER, 2007, p. 378) existe um mapeamento 

interespacial parcial que liga algumas contrapartes aos espaços mentais de entrada (inputs). 

Existe um espaço mental genérico que mapeia em cada uma das entradas e contém o que as 

entradas (inputs) têm em comum. Há um quarto espaço mental que é chamado de mescla 

(blending). Existe uma projeção seletiva das entradas para a mescla. É a partir desse esquema 

de diagramação que Turner propõe que apropriaremos neste trabalho, a fim de esquematizar as 

análises das expressões metafóricas nos anúncios publicitários selecionados. 

Vejamos a diagramação que representa os inputs e o espaço genérico: 

 

Figura 8: Diagramação de inputs e Espaço genérico. 

 

Fonte: Fauconnier e Turner (2003, p. 42) 

 

A essência da Teoria da Integração Conceitual é a construção de uma correspondência 

parcial entre dois espaços de entrada (inputs) para projetar seletivamente elementos daquelas 

entradas em um quarto espaço mental que é o espaço integrado. (Blended space) 

A partir desse pressuposto, vejamos a seguir a configuração do diagrama que representa 

os inputs, o espaço genérico e o espaço da mescla ou “meclagem”. 
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Figura 9: Diagramação com Blend 

 

Fonte: Fauconnier e Turner (2003, p. 46). 

 

A seguir a presentaremos um diagrama que representa os diagramas das análises de 

metáfora, em Língua Portuguesa:  

 

Figura 10: Representação de diagrama de análise em Língua Portuguesa 

 

Fonte: Azevedo (2010, p. 92). 
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A respeito do uso dos diagramas da Teoria da Mesclagem de Fauconnier e Turner nas 

análises de trechos de discursos, ou categorias maiores, Azevedo (2010, p. 92) diz que: 

 

Esses diagramas propõem que haja domínios-fontes, ou seja, espaços de 

entrada (inputs), num mínimo de dois, com suas estruturas informacionais 

próprias, provendo elementos a serem selecionados para projeção e 

composição de nova estrutura integrada no espaço mescla, resultante de 

processos imaginativos. O espaço genérico do diagrama, que nem sempre 

aparece representado, informa que as estruturas dos espaços de entrada têm 

alguma analogia entre si e esses elementos comuns são projetados ao espaço 

genérico, estruturando-o. Todo o conjunto forma uma rede de espaços 

mentais, vista como uma rede de integração conceptual. 

 

É importante salientar também que em meio às análises na integração conceptual, o que 

será exposto nos diagramas serão informações referentes às nossas experiências do nosso 

cotidiano, conhecimento de mundo, memórias a longo prazo e também novas experiências, 

ressaltando também que o contexto social em que estamos inseridos, é um aspecto de extrema 

relevância, visto que, a partir desse contexto é que acionamos os frames, resposta de toda essa 

“bagagem” carregada ao longo de nossas vivências. 

Fauconnier e Turner (2010) propõem o uso de quatro tipos de diagramação para 

configurar essas análises de metáforas nos trechos de discursos. A seguir, conheceremos os 

quatro tipos de diagramação que são chamados de tipologias de redes. 

 

2.7 TIPOLOGIA DE REDES 

 

São quatro os tipos de rede que Fauconnier e Turner apresentam para que as análises de 

metáforas em trechos nos discursos sejam executadas. São estas as redes: 

 

1. Rede de Espelho: nesta rede todos os espaços de entrada, espaço genérico e mescla 

compartilham assim a tipologia dada por uma moldura organizacional. (TURNER, 

2007, p. 7) 

2. Rede Simples: Na Rede Simples um dos espaços de entrada é estruturado por uma 

moldura e essa é projetada para o espaço genérico e para a mescla. (TURNER, 2005) 

3. Rede de Escopo Simples: Nesta rede os espaços de entrada possuem molduras 

organizacionais distintas e uma dessas molduras é selecionada para estruturar o 

espaço da mescla. (TURNER, 2005) 
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4. Rede de Escopo Duplo: “uma rede de integração conceptual é de escopo duplo se os 

espaços de entrada são organizados por diferentes molduras e se uma certa topologia 

é projetada das duas molduras de entrada para organizar a moldura que orienta a 

mescla”. (TURNER, 2005) 

 

Vejamos agora alguns exemplos práticos para essas análises de metáforas em trechos 

de discurso, a fim de que conheçamos as diferentes diagramações dessa Tipologia de Redes. 

 

a) Um monge budista, ao alvorecer de um dia, começa a subir uma montanha, 

atingindo seu topo ao pôr do sol; ali medita por vários dias, até iniciar sua 

descida, ao alvorecer de um outro dia. Não faça suposições sobre o começo, a 

parada ou o passo do monge durante as jornadas. Desafio: há, no caminho, um 

local que o monge ocupa na mesma hora do dia nas duas jornadas separadas? 

(FAUCONNIER; TURNER, 2002, p. 39). 

 

A seguir, veremos a solução da charada feita na Rede de Espelho: 

 

Figura 11: Representação de Rede de Espelho 

 

Fonte: Azevedo (2010, p. 98).  

 

Segundo Turner (2005), em trechos do tipo “Débora é mãe de Luíza”, a moldura de 

parentesco estrutura um dos espaços da entrada. Vejamos: 

 

Figura 12: Moldura de parentesco em diagrama 
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Fonte: Azevedo (2010, p. 99) 

 

Conforme Turner (2005), Dole e Clinton, oponentes políticos; o que se diz respeito a 

essa expressão metafórica “OPOSIÇÃO É COMBATE”, há um mapeamento entre domínio da 

Política e o domínio do Combate físico/Guerra. Vejamos então a representação dessa metáfora 

nos diagramas que representam a Rede de Escopo Simples: 

 

Figura 13: Representação de Rede de Escopo Simples 

 

Fonte: Azevedo (2010, p. 99) 

  

Turner (2005) aplica a metáfora “a vaidade é a areia movediça da razão”. Ele 

interpreta essa expressão metafórica dizendo que é possível nos enganarmos quanto à vaidade, 

porém não é comum ignorar-se que se esteja em terreno de areia movediça; quanto mais se 

avança em função da razão, mais se corre o risco da vaidade. Veremos a seguir, a representação 

deste trecho metafórico, em forma de diagramação da Rede de Escopo Duplo: 

 

Figura 14: Representação de Rede de Escopo Duplo 
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Fonte: Azevedo (2010, p. 100).  

 

Ao observar a Tipologia de Redes, segundo a Teoria da Mesclagem de Fauconnier e 

Turner, percebemos que eles trabalham em seus exemplos, não apenas discursos que contenham 

expressões metafóricas, conforme o exemplo da “charge do monge”, contudo, o que 

pretendemos neste trabalho é nos apropriar de um corpus para análises, com base nessa teoria, 

apenas utilizando trechos que apresentem a presença da Metáfora, em particular, nos anúncios 

publicitários selecionados na pesquisa, que é o nosso objetivo. 

As diagramações de exemplos anteriores foram apresentadas, a fim de esclarecer as 

formas possíveis de analisar metáforas em variados contextos. Contudo, a delimitação abordada 

na pesquisa é exclusivamente a análise de metáforas em anúncios publicitários. 
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CAPÍTULO III 

 

3.0 METODOLOGIA 

 

Para dar conta do objetivo geral e específicos deste trabalho, lançaremos mão, do 

método de pesquisa qualitativa de cunho exploratório. Esse método nos possibilita reunir e 

explorar dados de anúncios publicitários para realizarmos a análise de metáforas neles 

encontradas. 

Pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que se foca no caráter 

subjetivo do objeto analisado. A escolha da pesquisa qualitativa como metodologia de 

investigação ocorre pelo objetivo do estudo é entender o porquê de certas coisas, como a escolha 

dos eleitores, a percepção dos consumidores etc. 

Segundo Flick (2004, p. 43), no texto como material empírico, se faz análises empíricas 

reais: a opinião do sujeito é reconstruída com sua teoria subjetiva. Os textos são a base de 

reconstrução e da interpretação. A categoria conferida ao texto depende da postura teórica do 

estudo. Especialmente neste projeto, trataremos os textos bases, que são os slogans de anúncios 

publicitários e as teorias de análises de Lakkof e Jonhson e Fauconnier e Turner. A base de 

nossa investigação está presente na Linguística Cognitiva. 

A Linguística Cognitiva é uma abordagem da linguagem perspectivada como meio de 

conhecimento e em conexão com a experiência humana do mundo. As unidades e as estruturas 

da linguagem são estudadas, não como se fossem entidades autônomas, mas como 

manifestações de capacidades cognitivas gerais, da organização conceptual, de princípios de 

categorização, de mecanismos de processamento e da experiência cultural, social e individual. 

A partir do poder de encantamento e sedução que as propagandas exercem sobre as 

pessoas, a ponto de levá-las ao consumo por compulsão e/ou um estado de frustração, quando 

essas não conseguem, de alguma forma ter acesso ao produto divulgado, é que faremos uma 

análise particular de alguns anúncios publicitários, a fim de que percebamos a sutileza de toda 

a sedução presente nos mesmos, assim como a presença da metáfora, tanto nos enunciados 

escritos, quanto em suas imagens coloridas e criativas que ornamentam e vendem os produtos. 

Esta pesquisa também possui cunho exploratório. Uma pesquisa exploratória é 

familiarizar-se com um assunto ainda pouco conhecido, pouco explorado. Ao final de uma 

pesquisa exploratória, conheceremos mais sobre aquele assunto, e estaremos aptos a construir 

hipóteses. 
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A seguir, apresentamos dados sobre o corpus utilizado para a realização do trabalho aqui 

proposto. 

 

3.1 SELEÇÃO DO CORPUS 

 

O corpus de nossa investigação é constituído por anúncios publicitários. Optamos por 

trabalhar com propagandas comerciais em virtude do nosso objetivo geral que é o de realizar o 

desdobramento de metáforas nesses anúncios, a fim de destacarmos seu poder persuasivo para 

apontarmos ao receptor possibilidades de análise que lhe faculte refletir sobre o poder desses 

anúncios, para que ele possa realizar, com alguma autonomia, suas escolhas no universo das 

ofertas e do consumo. 

Pretendemos também sugerir que esse corpus da pesquisa sirva também como prática 

em sala de aula, para turmas de 9º ano do Ensino Fundamental II, a fim de explorar esse material 

com o intuito de também comprovar que a presença da Metáfora não está apenas na nossa 

linguagem oral. 

Uma vez reunidos os itens do corpus, para o trabalho de análise dos dados, faremos o 

desdobramento das metáforas encontradas nestas propagandas comerciais, apropriando-nos da 

teoria da Integração (mesclagem) de Fauconnier e Turner, teóricos da Linguística Cognitiva. 

Uma das formas de análise que os autores exercem na análise de metáforas é utilizando gráficos, 

na Tipologia de Redes, a fim de organizar esse desdobramento. 

Abreu (2013, p. 67) afirma que: 

 

Ao longo do nosso processo evolutivo, sempre foi uma grande vantagem ser 

capaz de integrar eventos, principalmente os de causa e efeito. Integrar o 

rugido de um leão à presença dessa fera poderia salvar uma vida. Integrar o 

ruído de trovões num céu de nuvens escuras à possibilidade de chuva iminente 

poderia induzir a busca de um abrigo. Por isso, era extremamente vantajoso 

ser capaz de, diante de uma causa, relacioná-la imediatamente a seus efeitos e 

vice-versa: diante de um efeito, ser capaz de num piscar de olhos, relacioná-

lo à sua causa. Esse processo de integração ocorre por blending (em português 

mesclagem) dentro de nossa mente, criando insights globais. Esses insights 

permitem tanto prever acidente quanto pensar criativamente. 

 

Diante desse pressuposto podemos afirmar que, ao analisar as metáforas presentes nos 

anúncios publicitários, depois de obter o conhecimento dos aspectos teóricos da Teoria da 

Integração de Fauconnier e Turner (2003), percebemos que a mescla (blending) apresenta a 

reunião das associações que o nosso cérebro faz com as experiências vivenciadas (frames),de 

modo que tiramos conclusões semânticas de todo o processo da análise. 
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Além de realizar esse desdobramento de metáforas nos anúncios publicitários, através 

da diagramação de Fauconnier e Turner, abordaremos também alguns aspectos que se dizem 

respeito ao discurso das mídias, de Patrick Charaudeau , uma vez que estamos tratando de 

propagandas publicitárias.  

Seguem os anúncios publicitários selecionados, com as análises, com base na Teoria da 

Integração, sendo quatro relacionados a bebidas, cinco propagandas de comidas e seis anúncios 

referentes a materiais de limpeza, para as devidas análises. 

 

3.2 ANÁLISES DAS METÁFORAS NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS SELECIONADOS 

 

Figura 15: Propaganda da Cereja Skol 

 

Fonte: Google Imagens5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=S3WMWu_wLIqhzwLhpJuAC

Q&q=propaganda+cerceja+desce+redondo>. Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Figura 16: Diagrama de análise da propaganda da cerveja Skol 
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Neste anúncio temos os inputs formato redondo e cerveja diferente das outras. Ao 

receber os inputs, a mescla implica em alguns aspectos como: Primeiramente, partindo da 

etmologia da palavra “redondo”, REDONDO – do Latim rotundus, “circular, redondo”, 

derivado de rota, “roda”. Também do dito popular desce rolando, ou desceu quadrado, que 

representa o duro e com pontas. 

Em outras épocas, essa palavra tinha o sentido de “total, cheio, completo”, numa alusão 

à simetria de um círculo e por este delimitar uma área fechada. Essa é a origem de nossa 

expressão “estar redondamente enganado”, ou seja, “completamente errado”.  

Todavia, quando se afirma que a cerveja desce”redondo”, temos uma série de 

implicações nessa metáfora como: a facilidade, o conforto da bebida, a modernidade, a 

suavidade, o prazer, cai bem e não faz mal. A propaganda quer mostrar ao consumidor que esta 

cerveja proporciona sensações incomparáveis às outras marcas. 
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A mescla, então, conclui que a cerveja Skol é confortável e prazerosa para beber. Já o 

Espaço Genérico retrata o conforto. Esse “lugar” de conforto que a bebida expressa é o ponto 

de ênfase que a propaganda proporciona ao receptor da mensagem, deixando nas entrelinhas 

que ela é a melhor cerveja e que as outras não geram o mesmo conforto que a Skol. 

Charaudeau (2006) afirma que nos três lugares de construção de sentido da máquina 

midiática há a produção que envolve as representações por discursos de justificativa da 

intencionalidade dos “efeitos econômicos” e “efeitos das visadas” que são uma influência 

recíproca. O lugar da construção do produto que envolve a organização estrutural está ligado 

aos “efeitos possíveis”. E Por fim, a recepção que é o lugar das condições de interpretação, 

abrangendo o alvo que é imaginado pela instância midiática (“efeitos supostos”) e o público, 

como instância de consumo do produto (“efeitos produzidos”). 

Diante desses três lugares que Charaudeau define a máquina midiática, podemos refletir, 

a partir da propaganda da cerveja Skol, que o slogan da cerveja, a forma do seu desenho, a 

metáfora “redondo” representando o conforto que a bebida oferece ao consumidor, percebemos 

assim a forte intencionalidade neste ato de comunicação entre o produtor e consumidor. 

Todos os detalhes contidos na propaganda têm uma intenção. Nada é aleatório. Toda 

construção de imagens e enunciados do produto visa à sedução ao consumidor do produto. No 

caso da bebida Skol, o diferencial em relação às outras marcas de cerveja é o “descer redondo”. 

O público-alvo que são pessoas que gostam de beber uma boa cerveja recebem esta mensagem 

metafórica da construção do sentido do conforto representado pela metáfora “descer redondo”, 

gerando a segurança de consumir um produto de qualidade. 

  



59 

Figura 17: Propaganda da bebida Red Bull 

 

Fonte: Google Imagens6 

 

Figura 18: Diagrama da análise da bebida Red Bull 
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6 Disponível em:  

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=QVqMWraiEYL_zgKToryQAw

&q=propagandas+dA+BEBIDA+RED+BULL>. Acesso em 20 de fev. de 2018 
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A partir do momento em que o leitor visualiza a propaganda, o seu sistema cognitivo 

identifica a marca do produto como o nome que a bebida está sendo apresentada e ao mesmo 

tempo tem a ideia de que ao tomar essa bebida, estará recebendo as “asas para voar”. Essas duas 

entradas ou inputs se mesclam, se misturam na mente, de modo que a ideia de asas para voar 

remete a uma interpretação de liberdade, de sensação de êxtase, de energia que essa bebida 

pode provocar ao consumidor. 

A mescla inclui a questão de que a bebida Red Bull proporciona energia, prazer e a 

enorme sensação de liberdade. A propaganda se apropria da imagem criativa das asas atreladas 

à bebida, proporcionando uma sensação positiva e eficiente do produto anunciado.  

Segundo Charaudeau (2006) a instância midiática não age mais como construtora da 

informação, mas como responsável por uma empresa empenhada em rentabilizar seu produto 

da melhor forma possível, isto é, captar maior número de consumidores. Portanto, observamos 

que a propaganda não tem visa à informação dos malefícios que tal produto pode ocasionar a 

quem o consumir.  

Em nenhum momento, a propaganda do Red Bull informa sobre problemas possíveis de 

se propagar, a partir do consumo do energético, dentre eles a dependência. A intenção da 

propaganda é unicamente seduzir o máximo de adeptos à compra da bebida. Toda a produção 

de desenho, metáfora no enunciado almeja a venda. Mesmo que o produto possui substâncias 

responsáveis por prejuízos à saúde de quem o consumir, a propaganda não tem nenhum 

interesse em divulgar esse tipo de informação que, por sua vez, faria o consumidor refletir nas 

consequências do uso, antes de adquirir. 

Podemos concluir que a propaganda não está preocupada com os aspectos negativos que 

o seu produto pode causar ao consumidor. O seu trabalho é ser cada vez mais criativo, visando 

à maior conquista de consumidores e uma maior rentabilização. As indústrias geram cada dia 

mais adeptos ao consumismo e nunca ou quase nunca mencionam os fatores prejudiciais ao 

consumidor.  

No que se diz respeito a alerta sobre malefícios do produto ao consumidor, podemos 

destacar as propagandas de cigarros, que por lei do Ministério da Saúde, adverte que tal produto 

faz mal à saúde e nas propagandas de bebidas alcóolicas menciona sobre beber com moderação. 

Contudo, são alertas muito rápidos, não enfatizando assim o lado negativo do produto 

anunciado. 
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Figura 19: Propaganda do Café Freitas 

 

Fonte: Café Freitas LTDA (2017)7. 

 

Figura 20: Diagrama da análise da propaganda do Café Freitas 
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7 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/637412483119676/photos/a.664318310429093.1073741828.637412483119676/66

8746816652909/?type=3&theater> Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Nos dois inputs percebemos que os sentidos ligados a sentimentos, emoções e 

sinestesias estão em evidência. O anúncio publicitário agrega o gosto e o costume por tomar 

café à uma série de emoções e o seu enunciado se apropria de uma comparação explícita da 

ação de tomar café ao sentimento que move o ser humano que é o amor. 

O Espaço Genérico inclui abstratamente a questão de que o café é uma bebida que se 

compara ao sentimento Amor que pode ser forte, doce, acompanhado ou não; porém nunca deve 

ser frio. Compara-se a “frieza” abstrata do amor que é tão ruim ao café que não esteja quente 

também.  

A mescla resume-se, portanto, que o café proporciona o aguçar de emoções. Já que a 

bebida foi comparada ao amor que não deve ser um sentimento “frio”, infere-se que essa bebida 

então, nunca deve ser servida com a temperatura baixa, que certamente não terá valor 

apreciativo. Deixa claro que as emoções estão relacionadas à bebida. 

Retornando à questão do frame, ao ler o enunciado do anúncio do café Freitas, 

percebemos a metáfora primária do sentimento “frio”, já abordada no capítulo da Metáfora que 

explica este sentimento adquirido no início da vida, os sentimentos relacionados à frieza e à 

temperatura quente que se relaciona aos sentimentos de afetividade.  

Quando é mencionado no enunciado que o café pode ser tomado sozinho ou 

acompanhado, doce ou forte, contudo nunca deve ser tomado frio, há aqui uma ambiguidade. 

O frio pode ser o adjetivo da própria temperatura da bebida, mas também está se referindo ao 

sentimento amor que não deve ser frio, no sentido não mais de temperatura real, mas relaciona 

ao comportamento de quem possui esse sentimento, às suas ações dentro dessa suposta relação. 

Supomos que uma criança que ainda não amadureceu o suficiente na interpretação de 

metáforas não compreenda este enunciado em sua totalidade. Talvez ela entenda a temperatura 

apenas quando se aplica ao café ser quente o frio. Eis aqui mais uma questão de frame. A 

interpretação de metáforas em qualquer que seja o tipo de enunciado está intimamente ligada 

aos frames já adquiridos no decorrer da vida, incluindo o contexto cultural, familiar pelo qual 

o indivíduo está inserido. 

Segundo Teles (2006 pg. 128) a partir da capacidade da linguagem em produzir infinitas 

representações, o sujeitos se conhecem, fazem-se conhecer e ajustam a situação, tanto em 

relação aos conhecimentos armazenados previamente quanto em relação à criação de novos 

conhecimentos. Assim, consiste dizer que as concepções da realidade externa realiza-se a partir 

das associações estabelecidas pelo sujeito, ou seja, a realidade tem a ver com a percepção do 

sujeito sobre a realidade. 
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Neste contexto sobre os frames, encontramos uma pluralidade de construções e de 

representações que estão totalmente ligadas ao nosso conhecimento de mundo, que também 

está relacionado às questões culturais. Todo esse arsenal de conhecimentos estão armazenados 

em nossa memória. Eles é quem vão constituir os nossos frames e os nossos modelos cognitivos 

idealizados. 

O propagador do produto café Freitas apostou o seu anúncio publicitário numa questão 

que é bastante evidente na vida do ser humano, em suas relações afetivas e foi bastante criativo 

em sua comparação do café ao sentimento que nunca deve ser vivenciado com “frieza”. Ele 

também utilizou a imagem real do produto, de modo que atraia os amantes dessa bebida. Não 

se apropriou do uso da metáfora na imagem da propaganda, entretanto, preferiu usar a metáfora 

na construção escrita do enunciado, pelo qual explorou bastante aspectos como a comparação 

e as sinestesias, quando compara a bebida ao sentimento e as sensações estão presentes 

utilizando os adjetivos doce e frio. 

Segundo Sant’Anna (2005) define a propaganda como uma técnica de comunicação de 

massa paga, com a finalidade de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações 

benéficas ao anunciante, geralmente para vender produtos ou serviços. Já para Keller & Kotler 

(2006), a propaganda pode ser classificada de acordo com seu propósito, que pode ser: informar, 

persuadir, lembrar ou reforçar. Produtos novos usam mais a propaganda informativa, já as 

marcas mais conhecidas usam a propaganda de reforço para estimularem o cliente a continuar 

comprando seus produtos. A propaganda é o maior meio de comunicação de uma organização 

e absorve bastantes recursos, deve, portanto, produzir resultados.  

 

Figura 21: Propaganda da Batata Frita Ruffles 

 

Fonte: Google Imagens. 8 

                                                           
8 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=MmCMWu2MA4nzzgKh9pKA
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Analisando sob a ótica da LC, o enunciado apresenta uma expressão metafórica muito 

falada no Brasil que está referindo-se a onda. Muitas expressões como: “ela foi na onda dele”, 

“vamos nessa nova onda”, “entre nessa onda” ... Enfim, uma tendência atual, pode-se traduzir 

como “onda”.  

Neste anúncio recebemos o input 1: onda como tendência e formato da batata ondulado. 

input 2: Estado positivo que a onda proporciona. O que ocorre no Espaço Genérico é que essa 

onda representa a tendência, a moda do momento que provoca muito prazer. 

O formato da batata que assemelha-se ao formato da própria onda do mar e a 

interpretação da expressão metafórica “batata da onda” que é a tendência do momento. Nessa 

mesclagem de inputs, podemos também compreender que a expressão metafórica “onda” 

compara-se ao movimento da onda do mar; as ondas do mar são capazes de carregar pessoas, 

coisas etc. Ou seja, a marca do produto exerce esse “poder” de levar pessoas a consumirem a 

batata, assim como a onda do mar carrega pessoas. Assim como é prazeroso surfar nas ondas 

no mar, o mesmo prazer que as ondas do mar promovem, é assim também o prazer de comer a 

batata Ruffles. 

Segundo Keller & Kotler (2006), a propaganda pode ser classificada de acordo com seu 

propósito, que pode ser: informar, persuadir, lembrar ou reforçar. Produtos novos usam mais a 

propaganda informativa, já as marcas mais conhecidas usam a propaganda de reforço para 

estimularem o cliente a continuar comprando seus produtos. Ou seja, podemos ver no mercado 

muitos produtos que já estão há muitos anos e a sua venda permanece sendo de sucesso. Dessa 

forma, os anunciantes trabalham visando à lembrança e reforço para as suas vendas. Por isso 

vemos muitos produtos com slogans diferentes, sempre buscando a criatividade para que o 

consumidor seja cada dia mais seduzido. 

Vejamos a seguir uma nova proposta de anúncio da Batata Ruffles, a fim de que se 

reforce, lembre e persuada o consumidor a continuar consumindo o alimento: 

 

Figura 22: Propaganda da Promoção Ruffles 

                                                           
BQ&q=propagandas+dE+BATATA+RUFLLES&oq=propagandas+dE+BATATA+RUFLLES>. Acesso em 10 

de fev. de 2018 



65 

 

Fonte: Google Imagens.9 

 

O anúncio da mesma batata Ruffles investindo ainda mais na venda do produto. Uma 

promoção para concorrer uma viagem, porém é necessário que o consumidor compre mais e 

crie sabores novos para a batata. Os sabores mais curtidos em redes sociais propostas ganharão 

em prêmios também. O slogan se apropria da metáfora “batalha de sabores”.  

Percebemos que as estratégias são bastante fortes e atrativas, uma vez que o consumidor 

é persuadido a comprar mais o produto, para que possa participar da promoção criada pela 

marca Ruffles. 

Observamos também que em nenhum momento a propaganda da batata frita informa ao 

consumidor os malefícios que este alimento causa, dentre eles o aumento do colesterol. É 

evidente que as empresas de alimentos não tem nenhum interesse em deixar o consumidor 

informado do prejuízo à saúde que o seu produto pode ocasionar. O único interesse está em sua 

rentabilidade, de modo que não é nada relevante para eles alertar sobre os perigos do consumo. 

O objetivo é de fato vender o produto. 

Nesta metáfora “batata da onda” muitos são encantados pelas imagens atrativas, cores, 

sabores diferentes, esquecendo que “entrar nessa onda” de consumir a batata frita pode-se 

adquirir muitas doenças que certamente levam ao risco de morte. A mistura da fritura com o 

sódio contido na batata é de grande risco ao consumidor, principalmente se este tem o hábito 

de consumir constantemente. 

 

                                                           
9 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=propagandas+da+batata+Ruffles&tbm=isch&source=iu> 

Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Figura 23: Diagrama da análise da propaganda da Batata Frita Ruffles 
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Figura 24: Propaganda de Sanduíche SubWay 

 

Fonte: Google Imagens.10 

                                                           
10 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https://paginadoenock.com.br/wp-

content/uploads/2013/03/SUBWAY-FOME> 

Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Figura 25: Diagrama da análise da propaganda de Sanduíche Subway 
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Neste anúncio temos os inputs que relacionam o tamanho como dimensão física e 

também com a intensidade da fome. A imagem demonstra o tamanho grande de sanduíche. 

Sendo assim, o Espaço Genérico se refere somente a “Tamanho”. Portanto, a mescla conclui 

que o sanduíche Sub Way no tamanho grande supre o tamanho da fome do consumidor do 

produto. 

Ao observar a imagem do sanduíche a empresa Subway, recebemos esse input 

“tamanho”, que em nossos frames e modelos cognitivos temos registrado como significado de 

dimensão, que por sua vez, neste caso do anúncio publicitário, associamos essa dimensão do 

tamanho do sanduíche, ao tamanho da fome. 

Neste anúncio é propagada a foto do sanduíche no tamanho que seduz o consumidor, 

que certamente ficará tentado a comer o sanduiche, a partir da intensidade da fome que ele 

esteja sentido no momento. A propaganda é bastante sugestiva para o contexto que está 

abordando um alimento apropriado para “matar” a fome e aposta nas cores em que a imagem 

foi produzida. 
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O anunciador explora dois sentidos do consumidor: a visão e a gustação, uma vez que, 

ao enxergar a imagem “tentadora” de um enorme sanduiche, mesmo que o indivíduo não esteja 

com fome, a imagem proporciona a vontade de degustar o alimento através da imagem e 

completa a criatividade do anúncio com o seu enunciado “qual o tamanho da sua fome”. 

Segundo (CHARAUDEAU,2006, pg. 9) o poder nunca depende de um único indivíduo, 

mas da instância na qual se encontra o indivíduo e da qual ele tira sua força. Essa instância deve 

ter a capacidade de gerir e influenciar os comportamentos dos indivíduos que vivem em 

sociedade... Associando essa afirmação de Charaudeau à propaganda do sanduíche da empresa 

Subway, podemos afirmar que o anúncio publicitário só terá este poder, se a instância do 

consumidor favorecer este poder; se a propaganda de fato o influenciar a consumir o produto 

anunciado.  

Quando afirmamos que o consumidor pode comprar o produto, ainda que não esteja 

com fome, estamos destacando aqui o consumismo. A propaganda se apropria da imagem como 

recurso para a sedução do consumidor. Muitas vezes o indivíduo não tem nenhuma necessidade 

de adquirir tal produto, entretanto o poder de persuasão da propaganda é de tão eficácia, que 

consumidores “caem nas ciladas” dos comerciais. 

Conforme já vimos que há projeções metafóricas no sistema conceptual humano, ao 

visualizar o anúncio da Subway, automaticamente a interpretação é realizada, com base nos 

frames já adquiridos ao longo da vida. 

  

Figura 26: Propaganda do chocolate Lacta Sonho de Valsa 

 

Fonte: Google Imagens.11 

                                                           
11 Disponível em:  

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=V2aMWtKIHo7VzgLah5oDA&

q=propagandas+dE+CHOCOLATES&oq=propagandas+dE+CHOCOLATES> 

Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Figura 27: Diagrama da análise da propaganda do chocolate Lacta Sonho de Valsa 
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No espaço genérico, onde se situam as questões mais abstratas relacionadas aos dois 

inputs podemos destacar a presença do sentimento retratado no anúncio, que é o amor, 

comparado à sinestesia do sabor doce. O sabor do chocolate é comparado à doçura do 

sentimento Amor. Na mescla, conclui-se que o amor é doce e o chocolate sonho de valsa possui 

essa mesma doçura. As questões sensoriais estão em bastante evidência neste anúncio. 

O anunciante aposta a propaganda do chocolate fazendo uma associação de sinestesia, 

do sabor do bom bom ao sentimento amor. O romantismo presente na imagem presente na 

embalagem do chocolate de um casal dançando combina com o próprio nome, sonho de valsa. 

As cores também exercem a representação de um tom romântico, unindo assim à diversidade 

sinestésica numa só propaganda. 

As metáforas não são motivadas apenas cognitivamente, mas também culturalmente. 

Quando as características da cultura mudam, o mesmo ocorre com as metáforas e com as 

expressões linguísticas. Nesse sentido, as metáforas são tão culturais quanto cognitivas. Desse 
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modo, pensar sobre metáforas do amor presentes em instrumento midiático voltado para a 

juventude, torna possível a identificação de aspectos da cultura jovem: o modo como esse grupo 

se relaciona, sua representação de mundo, o meio em que se encontra inserido, como o conceito 

de amor é construído cognitivamente pela faixa etária em questão. 

Os adolescentes e jovens são grandes consumidores de chocolates. Desse modo, as 

propagandas utilizam de mecanismos, pelos quais fazem parte da realidade, combinam com 

aspectos do cotidiano. Neste anúncio o amor está em evidência e associado ao sabor doce do 

chocolate. Embora muitos possam ter outros conceitos metafóricos em relação ao amor, como 

um dos exemplos da metáfora conceptual, AMOR É UMA VIAGEM. Esta viagem, se olharmos 

pelo âmbito de viagem muito longa, pode-se definir o conceito de amor como algo que em 

algum momento será cansativo, monótono e que em determinado momento chegará ao fim. 

Contudo, como o produto aqui divulgado está mais direcionado ao público jovem, o 

amor é definido de modo que não há nenhuma inferência negativa relacionada a este 

sentimento. O amor é expresso como um doce, que é um tipo de alimento, geralmente de uma 

aceitação muito grande. O romantismo presente elucida este sentimento de forma ilusória, onde 

as tendências se fecham para qualquer possibilidade contrária a essa expressividade. 

Segundo Johnson (2007) as metáforas conceptuais exercem um papel crucial na 

definição de conceitos abstratos, pois o mecanismo de funcionamento das metáforas se apropria 

da semântica e dos padrões inferenciais da experiência sensório-motora. Ou seja, quando se 

afirma que o amor é doce, as questões de inferência, segundo às experiências sensório-motora 

estão intimamente ligadas à interpretação da metáfora. De certo, se uma determinada pessoa 

possui péssimas experiências em relação ao amor, dificilmente se identificará com o conceito 

de que o amor seja doce. Entretanto, no geral, a metáfora expressa na propaganda proporciona 

uma aceitação positiva ao público, uma vez que, ainda que o amor não seja “doce” para muitos, 

é um assunto que faz parte da vida das pessoas.  

 A seguir, apresentaremos os três anúncios publicitários relacionados a materiais de 

limpeza com suas respectivas análises. 

 

3.3 ANÁLISES DE ITENS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 

 

Figura 28: Propaganda de Produtos Bom Bril 
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Fonte: Google Imagens.12 

 

Figura 29: Diagrama de análise da propaganda dos Produtos Bom Bril 
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12 Disponível 

em:<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=GWmMWsCbEsnyzgLcvYe

YBA&q=propagandas+de+materiais+de+limpeza&oq=propagandas+de+materiais+de+limpeza>.                                                        

Acesso em 10 de fev. de 2018 
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No espaço genérico incluem os aspectos mais abstratos que se referem às questões dos 

papéis da mulher na sociedade machista que retrata a mulher como “dona de casa”, “doméstica” 

que deve fazer a limpeza de casa. Eis o motivo do enunciado revelar a questão do brilho que 

ela deixa nas coisas de casa com o produto propagado da marca Bom Bril. A metáfora do 

“brilho” também se associa à presença da mulher no Carnaval, ela “brilha” também na avenida; 

ou seja, tem tempo para os afazeres domésticos e também para a festa na avenida. O enunciado 

expressa através da metáfora do brilho a “multifuncionalidade” da mulher. A sua capacidade 

de estar presente em contextos diferentes e realmente surpreender, fazer bem feito, seja o que 

for e aonde for. Relaciona também a questão do tempo da mulher moderna. Ela exerce, 

cumprindo as suas responsabilidades do lar e não abre mão do seu tempo de curtir a festa do 

Carnaval, atribuindo a essa atitude como evolução. “mulher evoluída”. De certo, a posição da 

mulher anteriormente era apenas de cumprir os deveres do lar. Com a “emancipação” de 

mudanças de valores relacionados a ela, houve de fato uma certa “evolução”, embora os “papéis 

domésticos” ainda permanecem atribuídos à mulher. 

Dentro da teoria de Modelos Cognitivos Lakkof (1987) apresenta-nos o caso do uso do 

estereótipo “dona de casa” para representar a categoria “mãe”, ou seja, quando se entende “dona 

de casa” como representante prototípica da categoria “mãe”, essa categoria conta com diversos 

modelos, tais como: madrasta, mãe biológica, mãe adotiva, mãe de leite etc. enfim, diversos 

submodelos que constituem uma rede conceitual, da qual o sujeito elege o seu modelo 

prototípico, ou seja, aquele que, para ele (sujeito), mais representa a categoria. 

A partir das considerações acima de Lakkof, podemos acrescentar, no que diz respeito 

à propaganda da Bom Bril, que o enunciado reforça este “lugar” da mulher, como posição de 

sujeito qualificada como “doméstica”, “do lar”, aquela que tem a função de exercer tarefas da 

casa, ainda que o anúncio apresenta um outro lado de exercício dela, que é a participação 

“brilhante” no Carnaval. A imagem da mulher sustentando os produtos de limpeza Bom Bril, 

emite nas entrelinhas que ela é a portadora desses materiais de limpeza; como se isso fosse 

produzido diretamente para ela. 

Podemos afirmar que os estereótipos em relação à mulher estão em continuidade em 

nossa sociedade. Valores machistas permanecem em destaque. Quando no enunciado afirma 

que a mulheres são evoluídas, ao “brilhar” na casa e na avenida, fica evidente que houve uma 

“evolução” comportamental. Ou seja, agora ela pode fazer as tarefas domésticas e depois vai 

curtir na avenida. Portanto, parece que a mulher não “evoluída” não tem essa atitude. Cumpre 

os seus deveres do lar e mais nada. 
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Portanto, o que presenciamos neste anúncio publicitário é uma mensagem engendrada 

de valores marcados por atribuições machistas representados pelo enunciado escrito e também 

pela imagem, que embora metonímica, carrega em si o valor metafórico do “brilho”. Essa 

metáfora “brilho” refere à qualidade da mulher em seus serviços domésticos e na sua presença 

no carnaval na avenida. 

Assim, os sentidos da propaganda publicitária são construídos tanto na produção quanto 

na recepção dos enunciados, frutos da interação entre os sujeitos através da relação forma-

sentido, como vemos na propaganda acima em que a forma, o modo como a encenação é 

apresentada dialoga com a intencionalidade de quem a produziu. Essas instâncias enunciativas 

funcionam com base em intencionalidades, porque tanto aquele que produz quanto aquele que 

interpreta o fazem com alguma intenção.  

A seguir apresentaremos o anúncio publicitário do sabão Juá. 

 

Figura 30: Propaganda do Sabão Juá 

 

Fonte: Google Imagens.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=K2uMWp-

OAcHszgLcz4W4Cg&q=propagandas+de+materiais> 

Acesso em 10 de fev. de 2018 
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Figura 31: Diagrama de análise da propaganda do Sabão Juá 
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Os inputs que o anúncio nos revela estão relacionados à força física do homem, assim 

como a sua resistência e à eficiência da limpeza do sabão Juá. O espaço genérico que atribui às 

questões mais abstratas retrata a transposição de uma posição de homem machista para um 

sujeito da sociedade moderna que também exerce tarefas domésticas, como é exposto o de lavar 

roupas. 

As metáforas que expressam “força” são bastante presentes em nossa oralidade, como 

também em outros contextos, como o dessa propaganda, por exemplo. A metáfora “poder” está 

associada à eficiência do produto anunciado, à sua capacidade de proporcionar uma boa 

qualidade de limpeza para as roupas, assim como também está associada à força e resistência 

masculina, ao retratar o homem carregando as roupas e apresentando a força no braço do rapaz 

da imagem. A metáfora relacionada à força está concomitante e/ou comparada ao poder e 

eficiência do produto com a força natural do homem.  
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No que se diz respeito à metáfora nesta propaganda, podemos destacar na Linguística 

Cognitiva a Dinâmica de Forças que está relacionada ao tratamento linguístico de diferentes 

tipos de forças existentes no mundo sociofísico. Trata-se de um sistema que é resultante da 

experiência corporal de esforço ou movimento muscular, ou sensações como pressão e dor, 

manifestando-se na estrutura semântica. 

Neste caso do anúncio do Sabão Juá, vemos a dinâmica de força relacionada ao esforço 

muscular que é um fator também relevante na mescla. A imagem do rapaz demonstrando a sua 

força se mistura com a ideia de que o produto também está implicado neste poder de ação na 

limpeza.  

Os inputs força e resistência masculina e limpeza e eficiência se misturam no enunciado, 

de modo que podemos emitir uma conclusão no espaço da integração que o sabão da marca Juá 

é forte e eficiente na limpeza.  

É possível perceber que a comparação é explícita na imagem publicitária, assim como 

no enunciado escrito: “Maior poder de limpeza”. No todo desta propaganda a mesclagem é 

expressa na ligação semântica do poder, força e eficiência que se comparam e se referem ao 

homem; são atributos característicos do sexo masculino fazendo o paralelo com a característica 

de eficiência do sabão Juá. 

Este anúncio possui o valor metafórico, porém representado com a imagem bem 

realística, um homem com o cesto cheio de roupas para lavar com o sabão anunciado, pelo qual 

a metáfora é aplicada ao enunciado escrito. Não presenciamos imagem metafórica, mas uma 

imagem representando o real, onde a metáfora está inserida no contexto semântico dessa 

comparação do poder de eficiência do produto com a força, como característica do homem. 

 

Figura 32: Propaganda do Produto de Limpeza Vanish 
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Fonte: Google Imagens.14 

 

Figura 33: Diagrama de análise da propaganda do Produto de Limpeza Vanish  
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14 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&ei=J2-

MWpHYNo35zgKe74qQDw&q=propagandas+de+VANISH&oq=propagandas+de+VANISH>. Acesso em 10 

de fev. de 2018 
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O anúncio expressa uma polissemia no que se diz respeito a “tanquinho”, através da 

imagem do homem com o abdome à mostra, exibindo um abdome que as pessoas costumam 

comparar sua performance a uma parte do tanquinho de lavar roupas, que possuem várias 

divisões, assim sendo bastante parecido com o seu abdome. Temos assim, a metáfora expressa 

na imagem. A marca do produto de limpeza está expressa apenas pela sua logo marca.  

Contudo a forma que a palavra Vanish é apresentada emite a ideia de brilho e limpeza 

através da sua imagem com as estrelas em volta, dando essa ideia de brilho, de modo que esse 

brilho retrata a limpeza. A roupa que ele está torcendo em suas mãos faz parte do Espaço 

Genérico, demonstrando a ideia de força masculina. Há um efeito claro de humor na 

propaganda, ao proporcionar as duas ideias de tanquinho. A máquina e o abdome definido do 

homem da foto. 

Além do efeito de humor através desse enunciado ambíguo, no que se diz respeito ao 

vocábulo “tanquinho”, podemos defender uma postura crítica à propaganda; quem vai usar o 

Vanish? Certamente, mulheres que lavam roupas. Será que, quando lavarem as roupas no 

tanquinho, ou mesmo numa lavanderia que também tem o mesmo formato de “tanquinho”, terão 

a mesma sensação prazerosa de estar massageando o abdome de um homem? Sob essa ótica, é 

evidente afirmar que este é um discurso machista mascarado de “homem moderno”.  

Entretanto, pode-se observar também, não apenas o humor provocado pela ambiguidade 

da palavra “tanquinho” mas também o toque de sedução masculina direcionado às mulheres, 

que na maioria das vezes é quem utiliza esse tipo de produto. Ou seja, a mulher permanece 

nesta posição de sujeito: doméstica. 

Diante de todas as análises nas tipologias de redes de Faucoonier e Turner, podemos 

observar que as entradas (inputs) não podem ser projetadas na mescla como totalidades; em vez 

disso, a estrutura necessária para a mescla é selecionada e, em seguida, projetada no espaço 

mesclado (assim, falamos sobre projeção seletiva), ao mesmo tempo, a mescla nos permite 

raciocinar de maneira diferente sobre as entradas (inputs). 

A seguir apresentamos uma proposta didática nas aulas de Metáfora em Língua 

Portuguesa em turma de 9º ano e/ou Ensino Médio, tentando fazer um paralelo com o corpus 

aplicado a este trabalho, a fim de ampliar o conceito de Metáfora que é transmitido em nossas 

Gramáticas Tradicionais. 

As análises realizadas nos anúncios publicitários selecionados aqui serão revisadas e 

aprimoradas, a partir de recomendações feitas pela banca examinadora e também do natural 

amadurecimento das leituras ainda a serem feitas e do aprofundamento na teoria que abaliza o 

trabalho.  
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3.4 A PROPOSTA DE DIDATIZAÇÃO DO ESTUDO DA METÁFORA 

 

Conforme já indicado anteriormente neste trabalho, os conceitos de Metáfora 

apresentados pela Gramática Tradicional são superficiais em relação aos estudos científicos da 

Metáfora desenvolvidos pela Linguística Cognitiva. É claro que não se aplica a nós, estudiosos 

da língua, apresentar todo o contexto teórico aos estudantes de Ensino Fundamental e Médio, 

contudo, apresentar aspectos que são primordiais à Metáfora, pode ser de grande relevância.  

Segundo Albuquerque (2006, p. 12) a distinção entre o saber sábio, o saber a ensinar e 

o saber ensinado é: O saber sábio corresponderia ao saber científico-cultural, produzido pelos 

especialistas num determinado contexto histórico-social. Esse saber sofre um processo de 

transposição didática ao passar de seu ambiente de origem para o espaço institucional de ensino. 

Haverá, assim, a transformação em saber a ser ensinado que pode corresponder àquele proposto 

a ensinar, ou não. 

O nosso intuito neste trabalho também é de realizar esta transposição didática, no que 

se diz respeito ao ensino de Metáfora nas aulas de Língua Portuguesa no 9º ano do Ensino 

Fundamental e /ou Ensino Médio. O professor de Língua Portuguesa pode adquirir este saber 

sábio sobre a Metáfora em seu contexto científico, a fim de que o saber ensinado seja de maior 

eficácia à compreensão do aluno. 

Muitos professores de Língua Portuguesa ainda não possuem o conhecimento sobre a 

Metáfora à luz da Linguística Cognitiva. A primeira sugestão é que o professor de Língua 

Portuguesa busque as leituras de Lakkof e Johnson e de Fauconnier e Turner sobre os 

fundamentos teóricos da Metáfora da Linguística Cognitiva. É natural que nem todos os 

professores de Língua Portuguesa tenham acesso a essas leituras. Desse modo, uma das funções 

desta dissertação, uma vez pronta e publicada, será a de servir de ponte entre a Ciência da 

Linguagem e a prática em sala de aula 

Após o conhecimento prévio sobre a Linguística Cognitiva, o professor terá como 

compor uma abordagem da construção/produção desses saberes em sua prática na sala de aula.  

É importante que o professor busque estratégias de transmissão de conhecimento, de 

modo que os suportes teóricos fluam de maneira implícita, porém de forma compreensiva aos 

alunos.  

É relevante que o professor trabalhe o conteúdo aplicando o processo da 

contextualização. Quando se trabalha partindo de uma realidade presente à vida dos receptores 

de conhecimento, a apreensão do conteúdo ocorre de forma eficaz. 
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Ao introduzir o ensino de Metáfora, é imprescindível que o professor, a priori, apoie-se 

na perspectiva teórica de que a Metáfora não é simplesmente uma figura de linguagem contida 

em textos poéticos, músicas etc, entretanto, a primeira pronunciação sobre a Metáfora é de que 

ela é um fenômeno natural, presente em todas as línguas humanas e que todos nós, seres 

humanos, apropriamos a todo momento em nossos diálogos cotidianos e identificamos também 

a sua presença em diversos contextos em nossa sociedade. 

Como vamos aqui transpor a pesquisa do corpus para uma sugestão prática na sala de 

aula, é evidente que vamos propor o trabalho prático com a apresentação dos anúncios 

publicitários analisados na pesquisa. 

Segundo Perrenound (2000, p. 29) é importante trabalhar a partir das concepções dos 

alunos, dialogar com eles, fazer com que sejam avaliados para aproximá-los dos conhecimentos 

científicos a serem ensinados. Ou seja, antes mesmo que se apresente o conteúdo a ser estudado 

com estes alunos, é fundamental que se inicie um diálogo com eles, a fim de que se conheça 

primeiramente as suas concepções a respeito da Metáfora.  

Em meio a essas práticas dialógicas é que percebemos que o professor exerce o papel 

de competência essencialmente didática. A questão dessa transposição de conhecimento 

científico em estratégias de transmissão é de total responsabilidade e papel do professor, uma 

vez que é em um outro contexto de linguagem que o professor estará exposto. É exercer a prática 

contextualizada no ambiente escolar. É ter a mobilização de sair do contexto acadêmico, porém 

transmitir questões teóricas necessárias ao conhecimento do aluno. 

Depois de ocorrer essa prática dialógica entre professor e aluno é que o professor deve 

iniciar as abordagens teóricas pertinentes ao conhecimento. É interessante iniciar a leitura do 

conceito de Metáfora, conforme a Gramática Tradicional. Após essa leitura, o professor pode 

começar a mencionar questões teóricas que Lakkof e Johnson afirmam sobre a Metáfora ser um 

fenômeno linguístico cognitivo que está presente em todas as línguas humanas. Não é preciso 

uma abordagem profunda dessas questões teóricas; todavia, o mais importante é transmitir essa 

informação que não está presente nas gramáticas tradicionais. 

O professor, portanto, poderá propor ao aluno a fazer essa investigação, de modo que 

ele comece a prestar atenção nos diálogos dos falantes e perceber a forma natural que estes se 

apropriam do uso da Metáfora em suas expressões. Destacando, primeiramente, as metáforas 

cotidianas, que de fato já são cristalizadas em nossa língua. 

Depois da observação feita nesses diálogos é que a metáfora será também apresentada 

em outros contextos, que são os anúncios publicitários aqui analisados. O objetivo é comprovar 

essa apropriação de Metáfora também em situações diferentes e reais em nosso meio. A 
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propaganda é um artefato bastante comum e conhecido por todos. Todos têm conhecimento 

sobre a existência de propagandas publicitárias; no entanto, o propósito aqui é o de levar o aluno 

a perceber a presença da Metáfora nesse contexto, que muitas vezes passa despercebida. Assim 

como, a metáfora se dá de forma espontânea e não programada em nossa fala, acontece também 

nos enunciados propagadores de produtos. 

Neves, Professora da Unesp, numa entrevista no Seminário de Pesquisa Linguística 

Funcional, além de defender que o ensino de gramática necessita tomar uma postura que diz 

respeito a termos de lidar com a língua, a partir de uma reflexão sobre o seu uso. Convém 

trabalharmos com língua e linguagem, refletindo os efeitos da prática da língua. Inclusive ela 

aborda que os alunos, quando estão em aulas de Língua Portuguesa, consideram que não 

precisarão pensar, assim como eles pensam nas aulas de Matemática, Física etc. Necessitamos, 

urgentemente, quebrar esse modelo de reflexão por parte dos alunos. Esquecer um pouco os 

exercícios de classificar, sublinhar, substituir e conduzir os alunos à reflexão do uso da língua. 

Pensando neste discurso, de que forma podemos favorecer aos alunos a uma reflexão 

sobre a Metáfora? Simplesmente apresentar exemplos apresentados pela Gramática Tradicional 

retirados de versos poemas e músicas, conforme é comum? E depois expor vários versos e pedir 

para que eles classifiquem, simplesmente? A reflexão do uso da língua é possível ser feita, de 

modo que apresentemos exemplos práticos, reais em nossos diálogos, em nossas comunicações. 

Seja qual for o conteúdo de Língua Portuguesa a ser ensinado, convém que seja de forma 

construtiva, produtiva, de modo que conduzamos o aluno a uma prática da língua que seja 

possível que este perceba a língua como um aspecto relevante em sua vida. Que consigamos 

que estes alunos percebam a concretização do uso da Metáfora como um fato real em nosso 

cotidiano, um fenômeno linguístico que está presente o tempo inteiro em nossas dialogias.  

Partindo dessa observação, que é uma realidade na língua, o aluno fará uma conclusão 

em sua própria prática linguística, adquirindo assim uma maior assimilação do conteúdo 

proposto nos estudos teóricos gramaticais. Todo ensino que parte de uma realidade, proporciona 

mais sucesso no seu processo de aprendizagem. 

Segundo Cordeiro (2009, p. 101) 

 

A mobilização e o uso da linguagem do e no ensino definem, portanto, um 

determinado estilo de relação pedagógica e têm consequências importantes 

para as maneiras como se darão as interações pessoais dentro da sala de aula 

e os padrões de ralação com o saber que os diversos alunos estabelecerão na 

escola. 
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Ou seja, as práticas de linguagem na sala de aula estão intimamente ligadas às interações 

que proporcionamos em nossos diálogos no processo ensino/aprendizagem. Nestas interações 

é que o professor deve ser o mediador de diálogos, a fim de que se chegue a um produto dessas 

dialogias. 

Na proposta sobre a reflexão acerca do ensino de Metáfora na sala de aula, após diálogos 

e informes, na visão da Linguística Cognitiva, sugerimos que o professor inicie uma conversa 

sobre os anúncios publicitários e sua presença real em nossa sociedade, em diversos contextos. 

Após esta conversa informal, apresentam-se, então, os anúncios publicitários com a presença 

da Metáfora.  

No momento da apresentação é pertinente que se discuta onde está a metáfora e que eles 

mesmos identifiquem a sua presença, não só nos enunciados das propagandas, mas também em 

suas imagens. Muitas vezes aparecem mais metáforas nas imagens do que nos enunciados 

escritos. 

Nos diálogos de discussão sobre as propagandas publicitárias, propomos que seja 

mencionado o questionamento sobre as pessoas que elaboram esse tipo de texto. Será que estas 

pessoas têm consciência de que estão se apropriando do uso da Metáfora? O uso da Metáfora é 

algo premeditado nas elaborações dessas propagandas? Sim. Em publicidade não há nada 

aleatório. 

A próxima etapa neste processo de ensino de Metáfora pode ser o momento de produção. 

Este será o ponto culminante da aula. Momento do feed back dos alunos. A proposta é que os 

alunos formem equipes para construírem o trabalho proposto, que é a elaboração de anúncios 

publicitários de diversos tipos, de livre escolha das equipes. 

Enfim, as equipes apresentam os trabalhos produzidos, de modo que todos possam 

também intervir com colocações pertinentes ao conteúdo abordado, que é a Metáfora, a fim de 

enriquecer ainda mais a interação de todos. Este é o momento, pelo qual o professor estará 

averiguando a criatividade nas produções, assim como o domínio de apreensão de tudo que foi 

explanado nas aulas. Segundo (CORDEIRO, 2009, p. 106), 

 

A dimensão coletiva estaria presente no momento da correção dos exercícios, 

quando um ou outro aluno – ou mesmo todos – seriam instados a apresentar e 

confrontar os resultados obtidos. No segundo caso, teríamos alunos 

empenhados em múltiplas interações tanto com o professor quanto com os 

colegas, quanto, ainda, com a própria atividade a ser realizada. O professor 

fica numa posição secundária, deslocado, acompanhando e observando o 

desenvolvimento das atividades e procurando registrar em que medida cada 

um dos alunos está se aproximando dos objetivos propostos naquela tarefa 
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Este é o momento de uma “avaliação” dos objetivos alcançados na realização da 

atividade. Pode-se concluir que os alunos, de fato, apreenderam sobre a Metáfora? De que 

forma eles abordaram as Metáforas em suas produções dos anúncios publicitários? Houve 

“imitações” nas produções, em relação a propagandas já existentes? 

Portanto, são várias observações a serem discutidas por parte do professor neste 

momento de interação dos trabalhos, visto que, só ele poderá chegar a conclusões a respeito de 

ter alcançado os objetivos da aula ou não, sendo criterioso e minucioso, procurando dar atenção 

a individualidade de cada aluno. 

Ao final das apresentações é imprescindível que o professor proporcione um diálogo 

com os alunos, apontando a seguinte interrogação: no momento da produção do trabalho, foi 

difícil criar metáforas para a elaboração das propagandas publicitárias? É interessante conduzir 

o aluno a pensar se há a mesma dificuldade de criar metáforas em enunciados escritos em 

relação à presença da metáfora em nossa fala. O intuito é que o aluno tenha adquirido a 

percepção de que por meio da fala a metáfora acontece de forma natural e espontânea, sem que 

haja a necessidade de planejar o seu uso em nossos enunciados orais, entretanto, quando 

partimos para a produção escrita, o processo é diferente, uma vez que paramos, pensamos, 

articulamos o nosso pensamento para expressar de forma escrita.  

Se o aluno admite que sentiu dificuldade em criar metáforas, porém conclui que nas 

expressões da língua oral a metáfora não é planejada, e sim é espontaneamente transmitida, é 

possível afirmar que houve compreensão desse fenômeno natural da língua que é a Metáfora. 

O maior intuito da didatização é exatamente o de promover esse processo de observação 

da língua por parte do professor, direcionado aos alunos. E essa observação pode acontecer de 

diversas formas, diferentes estratégias em sala de aula. 

Uma outra sugestão didática é que o professor organize uma dinâmica em formação de 

duplas. A atividade é que as duplas escolham um tema para ser dialogado; eles vão 

simplesmente conversar sobre o assunto escolhido. Uma conversa descontraída e informal será 

feita por esse alunos e também gravada. É imprescindível que o professor alerte os alunos, para 

que não fiquem tímidos com a gravação. Que façam o possível para que a conversa seja de 

forma mais espontânea e descontraída possível, sem alguma preocupação com a oralidade. 

Ao término das gravações, as duplas formadas vão escutar a conversa. A tarefa agora é 

identificar nesses diálogos a presença de expressões metafóricas. As duplas vão anotar essas 

metáforas e depois haverá o momento de compartilhar as metáforas identificadas nos diálogos. 

Após o compartilhamento das duplas, convém que o professor retome mais uma vez a 

informação de que a metáfora acontece na língua de forma espontânea. Certamente eles não 
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pensaram a metáfora para externá-la em suas conversas. Simplesmente, quando nos damos 

conta, a metáfora já foi dita.  

Segundo Cordeiro (2009, p. 109), O ensino e a aprendizagem acontecem com base numa 

relação triádica, isto é, numa relação entre professor, alunos e conhecimento.  

Esta relação de cumplicidade em sala de aula faz com que a culminância das estratégias 

propostas seja de sucesso. O professor deve pensar práticas que visem esta relação de 

entretenimento de professor X aluno, aluno X aluno e todos X conhecimento. Dinâmicas que 

envolvem todos numa busca de concretização e compreensão do que se parece abstrato são mais 

que favoráveis ao ensino/aprendizagem.  

A seguir, apresentaremos um plano de aula organizado com as propostas didáticas 

elaboradas.  

 

PLANO DE AULA 

Quadro 10: Plano de aula 

Conteúdo Objetivos Metodologia/Recursos Avaliação 

Metáfora -Refletir a Metáfora como 

fenômeno presente em todas 

as línguas humanas; 

-Situar expressões 

metafóricas em anúncios 

publicitários; 

-Produzir anúncios 

publicitários com a  

presença da metáfora; 

-Gravar conversações em 

duplas e averiguar 

expressões metafóricas 

ocasionadas 

espontaneamente. 

-Compartilhar resultados de 

produções em grupos dos 

trabalhos realizados sobre 

os anúncios publicitários e 

as gravações das 

conversações. 

- Conversa informal sobre a 

Metáfora, segundo Lakkof e 

Jonhson e visão 

Tradicional; 

- Apresentação de anúncios 

publicitários com a presença 

de metáforas; 

- Formação de grupos para a 

realização de produção de 

trabalho com a construção 

de anúncios publicitários 

com metáforas; 

- Formação de duplas para 

gravação de conversa sobre 

um tema escolhido para ser 

abordado; 

-Compartilhamento dos 

trabalhos executados pelos 

grupos e duplas; 

- Através do 

envolvimento e 

participação nos 

trabalhos propostos 

e em suas devidas 

apresentações. 
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- Reflexão sobre os 

resultados produzidos, 

abordando a metáfora como 

fenômeno linguístico na 

língua humana, sendo 

espontânea, sem 

premeditação. 

- Os recursos utilizados são: 

Data Show, slides, 

cartolinas, tintas, 

marcadores, celulares, 

filmagens etc. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre Metáfora, à luz da Linguística Cognitiva, proporciona a abertura de um 

leque de novidades, levando em conta o tempo em que compreendíamos a Metáfora unicamente 

como uma figura de linguagem, explicada através da Gramática Tradicional. 

Ao debruçar sobre várias leituras de bases teóricas para a compreensão da metáfora, 

adquirimos um entendimento partindo de uma outra perspectiva, perspectiva esta que não 

atentávamos antes.  

Em nossas reflexões discutimos o fato importante, pelo qual Lakkof e Jonhson aborda 

a questão que a Metáfora é um fenômeno que ocorre em todas as línguas humanas e que o 

cérebro humano é metafórico. Percebemos a concretude dessa afirmação, uma vez que paramos 

para analisar os nossos discursos orais, em nossa linguagem cotidiana. Observamos que, em 

nenhum momento paramos para planejar expressões metafóricas em nossos diálogos. A 

metáfora simplesmente acontece, de forma espontânea. Sem percebermos, já pronunciamos 

várias expressões metafóricas. 

Em nossa trajetória de pesquisa, pudemos experimentar a auto observação da aplicação 

das metáforas em nossos contextos dialógicos. Quando pronunciamos uma expressão 

metafórica, não sentimos o planejamento desta, não premeditamos; a metáfora ocorre 

automaticamente, visto que o nosso cérebro procede de modo que uma gama de comparações 

é expressa em nossos diálogos. A metáfora, em sua essência é comparação, geralmente com os 

aspectos denotativos em relação a aspectos conotativos. 

A metáfora é um fenômeno linguístico cognitivo que representa a intensidade de 

emoções nos enunciados, sejam orais, sejam escritos. Quando o enunciado é expresso 

metaforicamente, este tem uma eficácia maior, porque provoca o emocional. Como exemplo, 

toca muito mais quando se ouve: “hoje estou quebrado”, em vez de dizer, “hoje estou cansado”. 

A expressão metafórica exibe uma força que intensifica o que o interlocutor pretende expor o 

que está de fato sentindo. 

Entretanto, essas expressões metafóricas dependem do aspecto frame, para que haja 

eficácia na compreensão. Podemos exemplificar as crianças que muitas vezes não 

compreendem as expressões com metáforas, já que não teve tempo suficiente para adquirir o 

entendimento em seu ambiente cultural, pelo qual está exposto. Como já vimos neste trabalho, 

o frame está relacionado às experiências que o indivíduo adquiriu em sua vida e os fatores de 

interação sociocultural estão também implicados neste processo.  
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Podemos afirmar, portanto, que a metáfora está intimamente ligada a um fenômeno de 

ordem sociocognitiva. Ao mesmo tempo que ela é um fenômeno presente em todas as línguas 

humanas (capacidade biológica), produz, transmite conhecimentos (frames) por meio de 

representações/simbolizações do mundo, ela carrega em si um aspecto muito forte, como se 

fosse uma força motora de coesão social que abrange questões de ordem política, econômica e 

sobretudo culturais presentes nas comunidades pelas quais os indivíduos pertencem. Ou seja, o 

cognitivo não trabalha sozinho na linguagem do ser humano. Os aspectos culturais como, 

conhecimentos particulares, habilidades, conjunto de crenças, valores, ideias, preconceitos etc 

vão se unir ao cognitivo (biológico), de modo que essa união biológico/social desenvolve a cada 

dia na espécie humana para a comunicação linguística em comunidades. 

Marcos Bagno  (2014) afirma que os estudo da linguagem não pode ser dissociado do 

estudo simultâneo dos fenômenos cognitivos e culturais. Isso se aplica de forma semelhante, 

no que se diz respeito à Metáfora. Não podemos afirmar que a Metáfora é um fenômeno apenas 

cognitivo. É sim, um fenômeno cognitivo, todavia tem uma inter-relação com questões culturais 

pelas quais o indivíduo convive na comunidade em que está inserido.  

Segundo (BAGNO, 2014, p. 22) a língua é um fato/fenômeno de natureza 

sociocognitiva, ou seja, ela existe no cérebro de cada indivíduo, mas também depende das 

interações sociais para ser ativada e permitir a integração desse indivíduo na herança cultural 

que é a dele. Ou seja, trazendo esse pressuposto para a Metáfora, se porventura um indivíduo 

visitar uma outra nação, é bem provável que, por mais que ele domine o idioma, possa não 

compreender algumas situações de expressões idiomáticas, expressões metafóricas, uma vez 

que ele não pertence à cultura desse país que está visitando. 

Logo, os aspectos culturais pertencentes a uma determinada comunidade são de grande 

relevância para a compreensão de expressões de Metáforas. É imprescindível destacarmos que 

a presença das Metáforas não é exclusivamente em contextos orais, dialógicos, de falas 

cotidianas. Contudo, podemos presenciar as Metáforas em imagens, sem que seja necessário 

algum enunciado escrito, a fim de que possamos interpretar o seu valor semântico.   

A seguir veremos um breve conceito sobre as Metáforas Visuais que estão presentes em 

alguns anúncios publicitários apresentados neste trabalho. Mesmo que as propagandas estão 

acompanhadas de enunciados escritos, muitas das imagens revelam-se metafóricas. Vimos por 

exemplo a propaganda da bebida Red Bull e da batata frita Ruffles, que apresentam o valor 

semântico representado por suas imagens.   
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Quadro 11: Metáfora Visual 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens.15 

As imagens sempre são mais chamativas para os seres humanos. Torma-se muito mais 

interessante fazermos leituras com a presença de imagens e de cores do que simplesmente 

decodificarmos textos escritos sem nenhuma cor e forma. 

Conforme já vimos que a metáfora tem esse poder de tornar a comunicação de forma 

mais intensa, provoca a compreensão de modo mais eficaz, as imagens em propagandas são 

uma forte ferramenta para chamar a atenção do consumidor. Muitas vezes os anúncios 

publicitários possuem pequenos enunciados escritos, porém as imagens metafóricas tem maior 

relevância na propaganda do produto apresentado. Chamam muito mais a atenção do leitor com 

suas cores, formas interessantes e criativas, do que um simples anúncio escrito sem imagem 

alguma. 

O cérebro é mais estimulado por essa criatividade de imagens e cores. Por isso a 

linguagem publicitária explora bastante tais recursos, como estratégia de sedução ao 

consumidor para adquirir produtos que, muitas vezes não necessitam adquirir. 

A seguir reproduzimos uma propaganda publicitária de um motel, que ao mesmo tempo 

adverte as pessoas sobre o uso do preservativo no Carnaval, utilizando a ambiguidade no 

enunciado escrito em paralelo à imagem apresentada. 

 

                                                           
15 Disponível em:  

<https://pt.slideshare.net/crisbiagio/metforas-visuais>. Acesso em 15 de nov. de 2018 
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Figura 34: Propaganda de motel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biagio (2015).16 

Este anúncio do Motel Del Rey apresenta o sentido ambíguo em seu enunciado escrito: 

“Plastifique seu documento no Carnaval”. Podemos afirmar que a palavra que está 

representando uma metáfora é “documento”, visto que o seu valor denotativo é bem diferente 

do que, de fato o enunciado quer expressar.  

Se analisarmos pelo olhar denotativo, estaríamos tratando de uma plastificação de 

documento, por exemplo, plastificar um documento de identidade, um título de eleitor, uma 

carteira de habilitação etc. Entretanto, o valor semântico da palavra “documento” apresentada 

no anúncio se diz respeito ao membro genital masculino. O preservativo é presente na imagem; 

comparando a plastificação do documento (sentido denotativo) ao material do preservativo que 

é semelhante ao plástico. Neste caso, semanticamente, plastificar o documento é colocar o 

preservativo.  

O Motel Del Rey, além de anunciar o seu estabelecimento, adverte de certa forma o 

cliente ao uso do preservativo no período da festa do Carnaval. Com a forma criativa e ambígua 

o anúncio é transmitido ao leitor de modo também humorístico, já que muitas pessoas em nossa 

cultura relaciona a palavra “documento”, aos aparelhos genitais masculino e feminino, que de 

certa forma são identidades de gênero (masculino/feminino), deixando de fora neste discurso 

as ideologias de gênero que são apresentadas em nossa sociedade atual. 

                                                           
16  Disponível em: <https://pt.slideshare.net/crisbiagio/metforas-visuais> 

Acesso em 15 de nov. de 2018 
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A seguir, apreciamos uma Metáfora Visual, sem a presença de nenhum enunciado 

escrito para complemento da compreensão do que se quer expressar. 

 

Figura 35: Imagem metafórica de revólver 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Biagio (2015).17 

 

O desenho da arma é construído com ossos do corpo humano. Para que o leitor interprete 

a mensagem, não é necessário haver palavras. A Metáfora Visual emite o impacto ao leitor. 

Como diz o ditado popular, “uma imagem vale mais que mil palavras”. 

A imagem de um revólver feito de vários ossos de ser humano emite claramente a 

mensagem que a arma causa a morte. Talvez, se o enunciado fosse escrito: “a arma mata”, não 

provocaria tanto impacto ao leitor, quanto essa imagem. 

Por isso, as Metáforas Visuais são de grande relevância para os anúncios publicitários, 

pois o nosso cérebro é muito mais estimulado por imagens metafóricas que expressam a 

mensagem com mais intensidade, do que com simples enunciados escritos. E, quando são 

metáforas expressas verbalmente, também ocorre esta intensidade no enunciado, visto que as 

metáforas atingem com eficácia o emocional humano em suas comunicações. 

Ao observarmos as Hipérboles, figura de linguagem presente na Gramática Tradicional, 

são expressões de exagero que visam emitir grande intensidade em suas implícitas 

comparações, percebemos que, quando alguém pronuncia: “estou há séculos esperando por 

você”, por exemplo, no sentido denotativo quer dizer que esta pessoa está por um grande 

                                                           
17 Disponível em: <https://pt.slideshare.net/crisbiagio/metforas-visuais>. Acesso em 15 de nov. de 2018 
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período de tempo à espera. Ou seja, o impacto é muito maior quando esse tipo de enunciado é 

dito. Muito mais tocante do que simplesmente dizer: “estou há muito tempo te esperando”.  

As metáforas exercem uma força nas expressões. Toda linguagem conotativa é de 

caráter mais interessante, seja de forma verbal ou visual. Desta forma, presenciamos a grande 

criatividade contida nos anúncios publicitários que tanto seduzem aos consumidores. 

A análise de anúncios de imagens de texto dentro do quadro conceitual da Teoria da 

Integração de Faucconier e Turner (2003) apresentada em nosso trabalho mostra que o 

significado dos anúncios surge no espaço misturado (Mescla), como resultado de uma série de 

intrincados processos realizados sobre as redes de integração conceitual. 

O processamento da mensagem dessas combinações atraentes é amplamente 

inconsciente, ocorrendo na rede de integração. Ou seja, os processos de expressões metafóricas 

ocorrem inconscientemente.  

Além disso, pode-se afirmar que a mistura conceitual na publicidade produz um novo 

significado na Mescla, que é criativo, divertido e compreensível, mas que, ao mesmo tempo, 

também sutilmente, possuem características positivas de produtos e serviços que podem ser 

poderosos o suficiente para fazer as pessoas agirem sobre isso. Aqui entra o fator da sedução 

ao consumidor.  

O estudo mostra que a integração conceitual pode ser aplicada com sucesso a este campo 

e fornecer alguns valiosas intuições. Podemos afirmar que, até certo ponto, a teoria da 

integração conceitual pode explicar por que os anúncios conseguem captar nossa atenção e 

afetar nosso comportamento como consumidores. 

Eis aqui um ponto importante para ser enfatizado em nosso discurso neste trabalho. A 

realidade que podemos identificar é que vivemos em um mundo cercado por estratégias que 

buscam o consumismo nas sociedades. As pessoas compulsivas por compras se encontram 

endividadas, e, se analisarem o porquê de ter chegado a situações complicadas, em virtude do 

consumismo, perceberão que a propaganda é uma ferramenta forte que conquista ainda mais 

essas pessoas com problemas de compulsão. 

Se exercermos uma postura de reflexão e análise sobre o universo de propagandas que 

nos seduzem a todo tempo através da televisão, internet, Outdoors, jornais, revistas etc, 

conseguiremos então não “cair nas armadilhas” dessas seduções constantes ao nosso redor.  

Verificar se realmente estamos necessitando de tal produto, pesquisar por que tal marca 

é mais cara que outra, sendo que o produto possui a mesma qualidade, interpretar os enunciados 

das propagandas e seus artifícios nas imagens para chamar a nossa atenção são atitudes 

relevantes antes de adquirir a compra. 
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Em nossas análises de metáforas nos anúncios selecionados, vimos a propaganda da 

bebida energética Red Bull que diz: “Red Bull te dá asas”. Ao visualizar a imagem e enunciado, 

o receptor da mensagem que se encontra cansado, esgotado, estressado da sua condição de vida, 

certamente será seduzido pela criatividade do anúncio. O desenho da bebida com as asas e o 

próprio slogan afirmando que a bebida proporcionará os efeitos de energia e liberdade, farão 

com que o consumidor compre o produto, sem que mesmo reflita sobre o mal que ele pode 

causar. 

Em 21 setembro de 2015 o site www.melhorcomsaude.com.br publicou uma matéria 

que informa ao leitor os malefícios e consequências do uso frequente da bebida Red Bull. A 

seguir, apresentaremos um texto que expõe a realidade que é muito contrária à fantasia que a 

propaganda elucida.  

 

Consequências do Consumo de Red Bull e Outras Bebidas Energéticas 

 

           Além de poder se tornar um vício, o consumo de bebidas energéticas 

acelera o ritmo cardíaco. Uma única lata tem uma quantidade de cafeína 

equivalente a seis xícaras de chá. 

 
 As bebidas energéticas, como Red Bull, por exemplo, se tornaram 

muito populares há algumas décadas. Por isso, desde então, a Ciência tem 

investigado os efeitos colaterais que elas podem causar na saúde. 

 O Red Bull é, provavelmente, uma das bebidas mais famosas e 

consumidas em todo o mundo. Isso porque representa um estímulo para 

pessoas que precisam submeter a um intenso esforço físico, ou a situações 

estressantes. 

 Com o slogan “Red Bull te dá asas”, a empresa convenceu milhares de 

consumidores de todo o mundo a ingerir esta bebida como uma forma de 

recarregar as baterias nos momentos de alta exigência física e mental, como 

por exemplo, em longos dias de trabalho, ao estudar para provas etc. 

 De fato, a bebida funciona e serve para prolongar a energia quando o 

corpo precisa. No entanto, nos últimos anos, vários estudos demonstraram que 

uma única lata ingerida causa alterações em várias funções do corpo. Sendo 

http://www.melhorcomsaude.com.br/
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assim, seu consumo diário poderia levar ao desenvolvimento de vários 

problemas cardiovasculares. 

 Por que beber energéticos é prejudicial à saúde? 

 

Os energéticos são bebidas comerciais que combinam substâncias como a 

cafeína, os aminoácidos (como a taurina), carboidratos (como derivados da 

glicose), vitaminas e, em alguns casos, extratos de plantas medicinais, como 

o ginseng e o guaraná. 

Uma única lata contém quantidades elevadas de cafeína equivalentes a:  

Quatro xícaras de café filtrado, dois expressos, quatro latas de coca-cola ou 

seis xícaras de chá (300 mg aproximadamente). 

Uma pessoa saudável pode ingerir de forma moderada entre 100 e 300 g de 

cafeína por dia, e no máximo 400 mg. Especialistas concordam que esta alta 

dose não causa riscos para a saúde, sempre que os energéticos não forem 

combinados com outras substâncias, como o álcool, por exemplo. Essa 

combinação e o consumo exagerado podem causar efeitos perigosos como: 

- Taquicardia; 

- Palpitações ou aumento de pressão arterial; 

- Insônia; 

- Nervosismo; 

- Falta de coordenação motora. 

Além disso, um dos principais problemas está na combinação de cafeína com 

outras substâncias que podem ser bastante perigosas, como por exemplo o 

aspartame, composto que estudos demonstram ser neurótico, metabólico, 

fatal, hipoalergênico e cancerígeno. Ele também tende a causar um vício, 

fazendo com que o consumidor não se sinta satisfeito com apenas uma lata. 

Estima-se que, no último ano, foram distribuídas cerca de 3,5 milhões de latas 

de Red Bull nos 143 países do mundo que permitem a sua comercialização. 

No entanto, testes que confirmam seus efeitos negativos na saúde 

preocuparam as autoridades de vários países e, hoje a venda de energéticos 

está proibida na Noruega, Dinamarca e Uruguai. No Kuwait, as bebidas 

energéticas são proibidas para menores de 16 anos, após o escândalo que 

ocorreu quando dois membros da seleção nacional de squash morreram por 

causa de um ataque cardíaco, resultado do consumo dessas medidas. 

https://melhorcomsaude.com.br/vitaminas-minerais-combatem-depressao/
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Os riscos relacionados a essa bebida surgem, então, quando tomadas em 

excesso ou combinadas com substâncias como o álcool. Embora ainda faltem 

provas científicas para determinar seu perigo, existem algumas advertências 

sobre seus possíveis efeitos: 

- Não devem ser ingeridas depois de exercícios físicos intensos, já que acelera 

o ritmo cardíaco e pode causar um infarto; 

- Não funcionam para substituir líquidos, pois a cafeína tem efeitos diuréticos 

que, nestes casos, poderiam aumentar o risco de desidratação; 

- Devido ao seu alto teor de compostos que diluem o sangue, seu consumo 

excessivo pode provocar uma hemorragia cerebral, pois o coração tem menos 

trabalho para bombear o sangue, mas ao mesmo tempo, aumenta o esforço 

físico; 

- A mistura de Red Bull e outros energéticos com bebidas alcóolicas pode ser 

mortal, pois ataca o fígado de maneira direta; 

- Tomar todos os dias uma lata dessa bebida aumenta o risco de desenvolver 

doenças nervosas e neuronais irreversíveis; 

- Pessoas com problemas cardiovasculares, grávidas, síndrome de fadiga 

crônica, sensibilidade à cafeína e transtorno de coagulação do sangue, devem 

evitá-las. 

Fonte: Melhor com Saúde (2015).18 19 

 

Apresentamos essa reportagem a fim de refletirmos, a partir dessa propaganda da bebida 

Red Bull, que as propagandas não demonstram nenhum interesse em expor, de fato, as terríveis 

consequências que seus produtos podem causar aos consumidores. A estratégia elaborada pelas 

empresas é de vender e obter lucros com seus produtos. Sendo assim, é evidente que os 

possíveis malefícios não serão divulgados. Atualmente, já podemos assistir a algumas 

propagandas de bebidas alcóolicas e de cigarros um alerta do Ministério de Saúde sobre as 

graves consequências do consumo desses produtos; contudo, observamos que esses anúncios 

na televisão são ditos em poucos segundos. Não há nenhum interesse em enfatizar esses alertas. 

Enfim, toda a fantasia, cores, criatividade e sedução anunciados em propagandas 

publicitárias visam somente ao interesse de sucesso em suas vendas e divulgação cada vez 

maior de seus produtos, sejam eles maléficos ou não à vida do consumidor. 

Diante do exposto no referencial teórico do nosso trabalho, Lakkof e Johnson (2002) 

afirmam que nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos mas 

                                                           
18 Disponível em: 

<https://melhorcomsaude.com.br/consequencias-tomar-redbull-outras-bebidas-energeticas> 

Acesso em 27 de nov. de 2018 
19 A figuras fazem parte da referida matéria. 
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também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. Esse pressuposto é muito 

relevante e podemos experimentar dessa teoria, na prática, em vários contextos que nos cercam. 

Em particular, neste trabalho, a presença metafórica nos anúncios publicitários. 

Ainda enfatizando essa importante afirmação de Lakkof e Johnson, a seguir, 

apresentaremos uma reportagem muito interessante que aborda uma demonstração bastante 

concreta, do que se diz respeito à metáfora em nosso sistema conceptual. O site 

www.consciencianodiaadia.com.br  publicou essa matéria no dia 24 de julho de 2014. O título 

do texto é: Nosso cérebro parece gostar mais de Metáforas que palavras com sentido literal. 

 

20 

Sentenças com metáforas que evocam experiências sensoriais relacionadas ao 

paladar (ex: doces palavras) estimulam mais o cérebro do que com palavras 

equivalentes com sentido literal (ex: palavras gentis). Essa é a conclusão de 

um estudo recém publicado por pesquisadores americanos e alemães no 

periódico Journal of Cognitive Neuroscience.Os voluntários do estudo tinham 

que ler uma série de sentenças enquanto faziam um exame de ressonância 

magnética Funcional. Sentenças que continham metáforas provocaram maior 

ativação de centros associados à emoção como a amígdala. As metáforas não 

tinham o mesmo poder quando eram lidas fora do contexto da sentença. 

Entretanto, isoladas ou no meio da sentença, as metáforas de conteúdo 

gustativo estiolavam da mesma forma as áreas cerebrais associados à 

experiência do paladar. Será que podemos concluir que a linguagem figurada, 

como as metáforas, representa uma vantagem retórica ao envolver mais o 

cérebro emocional? Metáforas mexem mais com as emoções provavelmente 

por fazerem alusões a experiências físicas. “Doce” tem um componente físico 

muito maior que “gentil”. “Doce” é menos abstrato que “gentil”. 

Fonte: Consciencia do dia d dia.21 

                                                           
20  A figuras fazem parte da referida matéria. 
21 Disponível em www.consciencianodiaadia.com.br 

Acesso em dia 29 de nov. de 2018.  

http://www.consciencianodiaadia.com.br/
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Essas ressonâncias realizadas comprovam que o nosso cérebro reage com as percepções 

de expressões metafóricas. O mais interessante é que as mesmas palavras em contextos que não 

fossem conotativos, o cérebro não reagia, quando eram no sentido literal. Isso deixa evidente 

que a metáfora, de fato é um fenômeno cognitivo. Os pressupostos teóricos de Lakkof e 

Johnson, no que diz respeito à metáfora, é de grande relevância para a compreensão de que é 

bastante “incompleto” o conceito de metáfora abordado pela Gramática Tradicional. Por isso 

destacamos esse ponto em nosso trabalho; a importância de levar esse conhecimento às aulas 

de Língua Portuguesa, a reflexão sobre um aspecto muito importante presente nas línguas 

humanas. 

A nossa proposta didática aborda uma prática na sala de aula retratando a Metáfora em 

textos publicitários e as gravações da oralidade. Essas ações proporcionam fazer um link com 

os pressupostos teóricos de Lakkof e Johnson sobre a Metáfora, de modo que seja enfatizada a 

questão de que a metáfora é um fenômeno cognitivo presente em todas as línguas humanas. 

Conforme foi dito na introdução deste trabalho, o objetivo foi analisar as metáforas 

presentes em anúncios publicitários através da Teoria da Integração de Fauconnier e Turner da 

Linguística Cognitiva e os específicos foram: selecionar três propagandas relacionadas a 

comidas, bebidas e materiais de limpeza, elaborar uma sugestão didática para aula de Língua 

Portuguesa no 9º ano e/ou Ensino Médio e refletir a Metáfora como um fenômeno cognitivo 

que está presente em todas as línguas humanas. 

Na seção sobre Metáfora vimos sobre as questões culturais que implicam diretamente 

na oralidade, já que o cognitivo e o cultural “caminham juntos” em seus exercícios. Se o 

indivíduo visitar uma nação, pode ser que em determinados momentos, ele não compreenda 

algumas expressões metafóricas, uma vez que muitos contextos podem não fazer parte da sua 

cultura. Os provérbios populares e expressões idiomáticas são grandes exemplos disso. 

Este trabalho nos motiva a uma continuidade, visto que, a sua proposta didática indica 

uma prática em campo, favorecendo a concretização da reflexão sobre a metáfora por alunos 

que conhecem esse tema apenas através da Gramática Tradicional, numa visão retórica e não 

cognitiva. É imprescindível que profissionais da área de Letras, que trabalham com a 

linguagem, adquiram o conhecimento sobre a Metáfora, à luz da Linguística Cognitiva, visto 

que a Gramática Tradicional não se disponibiliza desses aspectos relevantes presentes na 

cognição humana. 

Além de tudo, este trabalho também nos proporciona a possibilidade de dar 

continuidade, aprofundando no estudo do discurso das mídias, cujas leituras nos auxiliarão na 

abordagem da publicidade de forma mais sólida, visto que, não apresentamos nesta pesquisa 
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aspectos relevantes da propaganda publicitária. O objetivo maior aqui foi o de estudar a 

Metáfora nos anúncios publicitários. Concluímos que necessitamos de maior tempo de 

pesquisa, a fim de que apresentemos um trabalho mais denso em seu aspecto teórico e em seu 

corpus. 
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