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Hope is a thing with feathers 
That peaches in the soul, 

And sings and tunes without the words, 
And never stops at all. 

And sweetest in the gale is heard; 
And sore must be the storm 

That could abash the little bird 
That kept so many warm. 

 
I’ve heard it in the chillest land 

And on the strangest sea; 
Yet, never, in extremity, 
It asked a crumb of me. 

 
 

  (Emily Dickinson) 
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RESUMO 
 

 Esta tese tem como objetivo investigar a produção metafórica dos falantes da 

Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos (Maranhão, Brasil). A partir das ideias de 

Lakoff & Johnson (1980) sobre metáfora conceptual e, sobretudo, dos critérios 

estabelecidos por Kovecses (2010) para a variação linguística e cultural da metáfora, 

demonstrou-se que o contexto concorre diretamente para que haja criatividade na 

produção de expressões metafóricas peculiares e pouco familiares a outras variedades do 

português brasileiro. 

 Os dados utilizados incluem oito entrevistas com falantes de ambos os sexos, 

distribuídos de acordo com faixa etária (15-30; 31-45; 46-60; acima de 60 anos). As 

entrevistas foram gravadas e transcritas a partir de princípios sociolinguísticos de coleta 

de dados (Labov, 1972b; Milroy 1987; Ferrari 1994). 

 A partir da análise da fala espontânea coletada em Cipoal dos Pretos, detectaram-

se os seguintes fatores como motivadores da criatividade metafórica observada nos 

dados: a) o ambiente físico imediato (em especial, características da flora e fauna locais); 

b) características e atividades físicas relacionadas ao corpo humano; c) atividades 

socioculturais que caracterizam a vida cotidiana dos habitantes da comunidade; d) 

atividades socioculturais associadas ao contexto cultural mais amplo. 

 A principal contribuição do trabalho está relacionada ao fato de se atestar, por 

meio de um corpus de oralidade, que a criatividade metafórica é motivada por parâmetros 

ambientais, corporais e socioculturais específicos. Em especial, demonstra-se que há um 

entrelaçamento entre esses dois últimos parâmetros em Cipoal dos Pretos, em função do 

papel fundamental das atividades corporais e do trabalho braçal nas atividades agrícolas 

desenvolvidas na comunidade.  

 

  

Palavras-chave: Metáfora conceptual. Criatividade metafórica. Contexto.  
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims at investigating the production of metaphors by speakers 

from the quilombola community of Cipoal dos Pretos, Maranhão, Brazil. Departing from 

Lakoff and Johnson’s (1980) conceptual metaphor theory, and Kovecses’ (2010) criteria 

for cultural and linguistic variation in metaphor, it was shown that context plays an 

important role in metaphoric creativity, motivating peculiar and unfamiliar metaphors 

with respect to other varieties of Brazilian Portuguese. 

 The data comprises eight interviews with speakers of both sexes and four age 

groups (15-30; 31-45; 46-60; acima de 60 anos). The interviews were recorded and 

transcribed according to sociolinguistic principles of data collection (Labov, 1972b; 

Milroy 1987; Ferrari 1994). 

 The analysis has demonstrated that the following contextual factors affect 

metaphoric creativity in Cipoal dos Pretos:  a) immediate physical setting (mainly, 

characteristics of local flora and fauna); b) physical characteristics/activities associated 

to the human body; c) sociocultural activities which characterize speaker’s dayly lives; 

d) sociocultural activities associated to the broader cultural context. 

 The main contribution of the research is to provide evidence that metaphoric 

creativity is productive in spontaneous spoken language, and is largely motivated by 

environmental, corporal and sociocultural parameters. Moreover, it is shown that these 

two last parameters are closely related in Cipoal dos Pretos, given the fundamental role 

of manual labor in the agricultural practices of the community.  

 

Key-words: Conceptual Metahors. Metaphor Creativity. Context. 
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1.                                             INTRODUÇÃO 
 

 

Os estudos sobre a metáfora têm início antes mesmo de Aristóteles, embora 

este tenha lhe cunhado a identidade literária que lhe é própria, na Arte Retórica e na Arte 

Poética, e onde lhe atribui, mesmo de forma bastante ampla, o conceito que perdurou no 

âmbito da língua literária até o século XX, quando se deu o desenvolvimento da 

Linguística Cognitiva. 

Com o advento da Linguística Cognitiva, o eixo semântico canônico do 

conceito da metáfora sofre um deslizamento em direção a um novo reordenamento 

conceptual, a partir do qual, o processo metafórico se estabelece no discurso, pela 

existência de processos cognitivos anteriores aos mecanismos linguísticos, 

preestabelecidos como figuras de linguagem. Isto é, os mecanismos metafóricos passam 

a ser vinculados aos processos mentais. 

Lakoff e Johnson (1980) têm importância seminal e imprescindível para a 

confecção desse novo conceito atribuído à metáfora, qualificando-a primordialmente 

como um processo de pensamento.  

O marco estabelecido por Lakoff e Johnson (1980) quanto ao conceito 

metafórico foi decisivo para que novas contribuições, ao longo desses últimos anos, 

fossem apresentadas, na medida em que se multiplicaram os mais diferentes recortes. 

Kövecses (2010), por exemplo, utilizando-se também dos princípios da Linguística 

Cognitiva, investiga as relações entre os processos do pensamento e o contexto cultural. 

O recorte sugerido por Kövecses (2010), portanto, torna imprescindível o 

entendimento sobre o conceito de cultura, uma vez que tenta amalgamar tanto as 

abordagens de caráter universal quanto as de caráter mais local. Isto é, a partir de fatos 

singulares, verificar a universalidade existente na concepção metafórica. 

Na esteira do trabalho de Lakoff e Johnson (1980) e da proposta de Kovecses 

(2010), este trabalho investiga a produção metafórica na Comunidade Quilombola de 

Cipoal dos Pretos, um conglomerado de poucas famílias que têm seu sustento associado 

à agricultura de subsistência, situada no sudoeste do município de Codó, no interior do 

estado do Maranhão.  
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Na análise desenvolvida, salienta-se a existência de elementos que podem 

ratificar o que já está tipificado em literatura atual, em relação à metáfora, ao mesmo 

tempo em que se ressalta a peculiaridade dos usos específicos produzidos e 

profundamente influenciados por fatores ambientais e socioculturais. O trabalho propõe 

um refinamento da proposta de Kövecses em relação à metáfora, ao demonstrar que os 

parâmetros apontados por esse autor têm sua relevância ressaltada, conforme a 

comunidade investigada.  

O trabalho está organizado de acordo com os seguintes capítulos, além desta 

introdução: no capítulo 2, estabelecem-se os fundamentos teóricos referentes à concepção 

de metáfora adotada na pesquisa, detalhando-se o tratamento preconizado pela 

Linguística Cognitiva, após um breve esboço de tratamentos prévios sobre o assunto. 

Apresentam-se, ainda, contribuições sociolinguísticas que ajudaram a definir os 

procedimentos adotados na pesquisa. O capítulo 3 enfoca a metodologia propriamente 

dita e, nele, se apresentam as seguintes seções: caracterização de uma comunidade 

quilombola; a entrada no campo; a Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos; a 

coleta de dados; o perfil dos informantes; o objetivo do trabalho e as hipóteses, que 

norteiam a pesquisa. O capítulo 4 é dedicado à análise dos dados, em que se definem os 

efeitos contextuais relevantes para a criatividade metafórica dos falantes de Cipoal dos 

Pretos. Os resultados não apenas confirmam a observação de Kovecses (2010) de que os 

contextos físico, social e cultural podem influenciar a produção metafórica, mas 

descrevem, de forma inédita, o modo pelo qual esses fatores são ativados no contexto 

rural de uma comunidade quilombola. Assim, com relação ao ambiente físico, verifica-

se que as metáforas são fortemente influenciadas por características da fauna e flora 

locais, bem como por aspectos/atividades corporais comuns aos informantes. No que se 

refere ao ambiente sociocultural, observa-se que as metáforas sofrem efeito das 

atividades agrícolas e pecuárias de subsistência desenvolvidas na comunidade, bem como 

de crenças e valores culturais característicos do local. 
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2.          PRESSUPOSTOS TEÓRICOS  
 

Este capítulo apresenta os pressupostos teóricos do trabalho, dividindo-se em 

três subseções. Na seção 2.1, percorrem-se contribuições teóricas que lançaram as bases 

para a compreensão das metáforas. Na seção 2.2, a abordagem cognitivista dos processos 

metafóricos é detalhada. Por fim, a seção 2.3 enfoca conceitos sociolinguístcos que 

serviram de base para os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. 

 

2.1 Primórdios dos estudos sobre a metáfora 

 

Nesta seção, apresenta-se um panorama de algumas concepções sobre a 

metáfora a partir da contribuição de teóricos como Aristóteles, I. A. Richards, Max Black 

e Roman Jakobson, de modo que se possa estabelecer um desenvolvimento dos primeiros 

estudos, cujo foco se concentra na metáfora.  

 

2.1.1 Aristóteles  

 

Na tradição ocidental dos estudos sobre metáfora, Aristóteles é uma das 

primeiras referências na explicação de seu mecanismo de funcionamento e sobre as suas 

características.  

Para Aristóteles (2003), o mecanismo da metáfora consiste na transferência 

do nome de uma coisa para outra e tem como característica básica a relação de 

semelhança entre seus constituintes. Para este filósofo grego, a metáfora se apresenta 

intimamente associada à língua literária, constituindo-se em um dos tipos de tropo e 

assumindo duas perspectivas: uma relacionada à filosofia do conhecimento e às 

operações mentais e outra vinculada à poética e à crítica literária. Dessa forma, a metáfora 

se concretiza a partir do resultado de um processo consciente por parte de pessoas com 

educação privilegiada, cuja finalidade é a de alcançar efeitos especiais de cunho retórico 

e poético.  

Nessa perspectiva, o tratamento aristotélico da metáfora parece se basear nas 

seguintes ideias-chave: a) pelo fato de não poder ser ensinada e de apenas algumas 
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pessoas possuírem o dom de produzir metáforas, ela constitui-se na marca consciente do 

gênio; b) é essencialmente uma propriedade da linguagem, e não do pensamento; c) é 

caracterizada pelo uso especial, excepcional ou desviante da linguagem; d) constitui-se 

em uma espécie de ornamento ou enfeite.  

 

 

2.1.2 I. A. Richards 

 

É contra este pano de fundo estabelecido por Aristóteles que se pode entender 

a perspectiva de Richards (1936) para a abordagem da metáfora. Ele desenvolve um 

tratamento que se contrapõe aos quatro princípios básicos da abordagem aristotélica e 

sobre os quais se acrescentam mais detalhes nos próximos parágrafos.  

O primeiro ponto que Richards defende, e que diverge da visão aristotélica, é 

a concepção de que a metáfora é comum a todos os homens. Isto é, qualquer pessoa tem 

a competência para produzir metáforas, mesmo sem estar consciente de sua presença nem 

dos mecanismos pelos quais ela se dá. Não há necessidade de se ter uma mente 

privilegiada ou, nos termos de Aristóteles, ser um gênio, para se produzir metáforas.  

O segundo aspecto de divergência, e que Richards advoga, é a noção de que 

a metáfora é parte do uso ordinário e cotidiano. Isto é, não se caracteriza por ser um uso 

desviante ou extraordinário, nem é própria apenas de textos cujo intuito seja artístico ou 

expressivo. O pensamento é concebido rotineiramente por meio de processos 

metafóricos.  

O terceiro aspecto a ser relevado por Richards é o da essencialidade da 

metáfora. Isto é, a metáfora exerce um papel fundamental na comunicação humana. Ela 

não é apenas um acessório, cuja função é de mero embelezamento, como está consagrada 

na concepção aristotélica, mas institui-se como item essencial dos processos mentais.  

O quarto fator de divergência e defendido por Richards (1936) é a ideia de 

que a metáfora é primariamente uma propriedade do pensamento e uma forma de 

conceptualizar a realidade. A metáfora é, portanto, o resultado de um modo de raciocínio 

e de conceptualização do mundo, que envolve duas coisas distintas para que se estabeleça 

a relação metafórica entre elas. A mente sempre opera para aproximar referentes distintos 

e indefinidos; quanto mais distantes são as realidades dos referentes conectados, maior é 

a tensão a que são submetidos. É do resultado das conexões mentais que emerge a 

metáfora. 
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Richards (1936) propõe ainda uma nomenclatura específica para designar as 

duas partes que compõem toda metáfora: teor e veículo1. O teor é a parte na qual subjaz 

a ideia. Isto é, o significado que se quer agregar ao termo usado. O veículo é o meio pelo 

qual a ideia subjacente se deixa perceber. A metáfora vai ocorrer a partir da interação 

entre as ideias matriciais contidas em cada um dos constituintes, resultando em algo 

diferente para além da simples soma do significado individual de suas partes. Na verdade, 

a metáfora assume a função de fazer a interação entre os pensamentos; uma transação 

entre contextos, porque o pensamento é metafórico e ocorre por comparação; as 

metáforas linguísticas é que advêm dele. Metáfora, portanto, é o termo que se dá para o 

conjunto dessa relação.  

 

2.1.3 Max Black 

 

Outro trabalho que se situa na mesma tradição filosófica de Richards e, 

portanto, da linguística cognitiva, é o de Black (1955). A contribuição de Black (1955) 

consiste em retomar e desenvolver o tratamento proposto pioneiramente por Richards 

(1936). Esse filósofo, assim como Richards, parece tratar a metáfora como um processo 

mental, ou seja, uma propriedade do pensamento. Além disso, ele explicitamente recusa 

a ideia de que enunciados metafóricos são meros ornamentos expressivos ou recursos de 

embelezamento do texto. Nesse sentido, tanto para Richards quanto para Black, a 

metáfora assume um papel muito mais relevante do que aquele que lhe cabe nos estudos 

tradicionais alinhados à abordagem aristotélica. 

Black (1955) entende que uma análise de enunciados metafóricos deve atentar 

para dois constituintes: foco e frame. O foco corresponde à palavra usada 

metaforicamente e o frame é representado pelo restante da sentença ou da expressão 

metafórica, nas quais o foco se encontra.  

Analisando-se a expressão linguística em (1),  

 

(1) Usain Bolt é um raio.  

 

assinala-se que, para Black (1955), o termo ‘raio’ é considerado o foco e o restante da 

sentença, o frame.  

                                                           
1 Os conceitos de teor e veículo correspondem, guardadas as devidas proporções, ao que futuramente 
viriam a ser chamados, pelos cognitivistas, de domínio-alvo e domínio-fonte, respectivamente. 
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Uma das principais contribuições de Black (1955) consiste em organizar e 

sistematizar as diferentes abordagens sobre a metáfora. Nesse sentido, este filósofo 

elenca três visões possíveis sobre a metáfora: a teoria da substituição, a teoria da 

comparação e a teoria da interação. Ao que parece, tanto a teoria da substituição quanto 

a teoria da comparação são variações da abordagem tradicional aristotélica, ao passo que 

a teoria da interação, originariamente defendida por Richards e chancelada por Black, 

marca um distanciamento das duas primeiras e posiciona-se em consonância com o que, 

décadas depois, viria a ser aceita como uma abordagem cognitiva da linguagem.    

O termo teoria da substituição se refere a uma abordagem segundo a qual a 

expressão metafórica funciona como substituta de algum termo literal equivalente. Por 

exemplo, quando se declara que “Usain Bolt é um raio”, na perspectiva da teoria da 

substituição, o interlocutor tem condições de desconstruir a metáfora e, diante do sentido 

original — rápido, veloz —, perceber que o sentido sugerido é deslocado do sentido 

literal. Ao interlocutor, portanto, cabe o papel de inverter o processo da produção da 

metáfora, decifrando-a e desempacotando-a. A lógica aqui é a de que o falante/leitor 

poderia ter dito a mesma coisa de maneira simples, direta e objetiva, mas opta por se 

expressar de modo indireto. Assim, seu papel é o de substituir o termo metafórico por um 

suposto equivalente literal. Black (1955) sustenta que essa explicação é insuficiente, uma 

vez que a substituição de um termo por outro não garante o significado da metáfora. Isto 

é, afirmar que Usain Bolt é rápido, não produz exatamente o sentido que se tem ao se 

dizer que ele é um raio.  

Na teoria da comparação, nos termos de Black (1955), a metáfora consiste 

na analogia ou semelhança a partir de um contexto específico, de forma condensada ou 

elíptica e, por conseguinte, constitui-se em um caso especial da teoria da substituição. 

Na visão da teoria da comparação, uma expressão metafórica pode ser substituída por 

uma comparação literal equivalente.  

Por ser uma especialização da teoria da substituição, conforme Black (1955), 

a teoria da comparação também é ineficaz para servir de modelo para a produção 

metafórica. A título de exemplo, ao se afirmar que “Usain Bolt é um raio”, pode-se, na 

concepção da teoria da comparação, afirmar que “Usain Bolt é como um raio” (por ser 

rápido). Há portanto, a possibilidade de se usar uma expressão similar, em detrimento da 

primeira.  

Para Black, a teoria da substituição e a teoria da comparação se distinguem 

pelo fato daquela utilizar-se da substituição de um termo por outro, e esta, explicar a 
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metáfora pelo mecanismo da analogia. Distinguem-se, entre si simplesmente pela forma 

como se apresentam. Por outro lado, em ambas, a metáfora ocorre de igual modo. Isto é, 

pela substituição de um termo literal por um suposto equivalente metafórico. Nessa 

perspectiva, segundo Black (1955), a teoria da comparação torna-se uma variante da 

teoria da substituição.  

Diante disso, ressalta-se que tanto a teoria da substituição quanto a teoria da 

comparação são variantes da abordagem tradicional da metáfora, que trata esse fenômeno 

como um simples recurso estilístico, ou seja, uma espécie de ornamento linguístico (que, 

como tal, seria dispensável). Assim como Richards (1936), Black (1955) não aceita essa 

posição. Para ele, a metáfora cria novos sentidos, que não são idênticos aos supostos 

equivalentes literais. Para se referir a essa perspectiva filosófica, Black usa o termo 

"teoria da comparação". 

No projeto de Black (1955), a teoria da interação é a que representa, de fato, 

como ocorre a produção metafórica. Na verdade, ela é um aprofundamento das ideias 

defendidas por Richards (1936). Nessa teoria, a metáfora se dá quando dois pensamentos 

sobre coisas distintas são ativados a partir do que Black (1955, p.287) denominou de 

“sistema associado de lugares-comuns” e amalgamados em uma única ideia, cujo 

significado é o efeito dessa interação.  

Como exemplo, tome-se a oração “os pobres são os negros da Europa”, que 

funciona como uma declaração a respeito da população pobre norte-americana. Nela, o 

termo “negros” está sendo usado metaforicamente. Black (1955) sugere que, neste 

enunciado, o foco, ‘negros’, adquire um novo significado, que não é exatamente o 

significado do uso literal. O novo contexto (ou seja, o frame) impõe uma extensão de 

significado sobre a palavra-base (o foco). Na expressão metafórica, “os pobres são os 

negros da Europa”, conforme Black (1955), o termo ‘pobres’ assume uma qualidade, 

advinda da fusão do “sistema associado de lugares-comuns”, que vai além da esfera da 

substituição e da comparação. Dessa forma, para a metáfora operar, o interlocutor deve 

estar consciente da extensão do significado — deve incorporar tanto o antigo significado 

quanto o recém-incorporado, advindo da interação entre os dois domínios que constituem 

a metáfora. A extensão ou mudança de significado está associada às características 

comuns aos dois termos (pobres/negros) como cerne da metáfora, de modo que, nesse 

sentido, há uma forte proposição a partir da qual o interlocutor é forçado a fazer conexões 

entre as duas ideias, ativando o que Black (1955, p. 286) chama de o “segredo e o mistério 

da metáfora”. 
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Apesar de reconhecer a importância tanto da teoria da substituição, quanto 

da teoria da comparação, Black (1955) defende a teoria da interação, uma vez que esta 

parece utilizar-se de processos mentais que estão para além das expressões linguísticas, 

na ativação da metáfora. Para ele, a metáfora permite pensar e expressar conteúdos que 

não poderiam ser concebidos nem manifestados de outra maneira e, por isso, sugere duas 

diferenças básicas em relação à visão aristotélica: em primeiro lugar, é primariamente 

um mecanismo mental de coativação de ideias e conteúdos e, em segundo, a metáfora 

não é um mero ornamento. Por pensar e defender essa perspectiva da metáfora, Black 

(1955) se associa à teoria da metáfora defendida por Richards (1936) e que, respeitadas 

as diferenças, vincula a teoria da interação às premissas estabelecidas no quarto final do 

século XX, com o desenvolvimento do modelo cognitivista, como se verá na seção 2.2, 

em especial, pelos aspectos apresentados por Kövecses (2010).  

 

2.1.4 Roman Jakobson 

 

À medida que os estudos sobre a metáfora foram se multiplicando, muitas 

pesquisas foram desenvolvidas em vários setores. O trabalho de Jakobson (1956) é um 

exemplo da aplicação desse tema em áreas em que os linguistas não costumavam atuar 

regularmente. Seu estudo clássico intitulado Dois Aspectos da Linguagem e dois Tipos 

de Afasia, ao contrário dos ensaios de Richards (1936) e Black (1955), não toma a 

metáfora como tema central mas recorre a esse conceito para explicar e caracterizar os 

déficits linguísticos envolvidos em dois tipos distintos de afasias. Ao longo de todo o 

texto, a fim de caracterizar e explicar as diferenças entre esses dois tipos, Jakobson (1956) 

constrói duas cadeias paralelas de relações conceituais, que consistem na associação entre 

cada tipo de afasia e os dois grandes mecanismos que estruturariam o sistema linguístico, 

segundo a perspectiva estruturalista de Saussure (1916): o eixo das similaridades (ou eixo 

paradigmático) e o eixo das contiguidades (ou eixo sintagmático). Jakobson, nesse texto, 

contribui para iluminar as diferenças entre metáfora e metonímia, ao mesmo tempo em 

que acaba por se alinhar a uma certa tradição dos estudos sobre metáfora, como se 

verificará. 

Jakobson inicia seu ensaio marcando o contraste entre o eixo paradigmático 

e o eixo sintagmático, destacando que as duas operações básicas da linguagem são a 

seleção (escolha entre alternativas intercambiáveis a partir de um determinado 
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inventário) e a combinação (agrupamento de unidades linguísticas, cujo fim é o de formar 

uma unidade hierarquicamente superior). 

A partir daí, o autor sugere que a melhor maneira de classificar e compreender 

as afasias não é dividindo-as entre afasia de emissão e de recepção, como se faz 

classicamente, mas entre afasia de similaridade e afasia de contiguidade.  Assim, para 

alguns pacientes, o déficit linguístico reside principalmente na operação de substituição 

de um elemento por "equivalentes" paradigmáticos, caracterizando a afasia de 

similaridade. Já para outros, o problema maior parece estar na combinação entre palavras 

(ou seja, na composição do eixo sintagmático), caracterizando a afasia de contiguidade.  

Para Jakobson, a afasia de similaridade se caracteriza por uma forte 

dependência do "contexto" (o autor usa a palavra "contexto" para se referir tanto à 

situação comunicativa imediata quanto ao entorno linguístico). Nesse sentido, o afásico 

consegue completar uma frase ou dar continuidade a uma conversa. Quanto maior for a 

dependência de uma palavra em relação às demais, na mesma sentença, e maiores as 

pistas contextuais, mais facilmente o afásico pode lidar com a situação comunicativa. Por 

isso, palavras que fazem referência ao contexto, tais como pronomes, advérbios 

pronominais, bem como conjunções e auxiliares, estão mais presentes na fala desse tipo 

de afásico. Esse tipo de paciente tem grande dificuldade de nomear entidades ou de 

substituir palavras por sinônimos. Jakobson comenta, por exemplo, o caso de um paciente 

que usa, em sua fala, a palavra bachelor ("solteiro"). Quando perguntado o significado 

da palavra esse paciente não responde e parece aflito. Jakobson observa que uma resposta 

como "um solteiro é um homem não casado" (ou vice-versa) exige a percepção de uma 

equivalência paradigmática, e é precisamente essa habilidade que está prejudicada no 

afásico de similaridade.  

Por outro lado, ao acometido pela afasia de contiguidade, o contexto é 

insuficiente para que haja comunicação, daí porque não tem capacidade para combinar 

entidades linguísticas mais simples em unidades mais complexas. Por causa do 

empobrecimento das regras sintáticas e de consequente agramatismo nas sentenças, estas 

diminuem em extensão e diversidade. Além disso, itens marcadamente gramaticais, tais 

como conjunções, preposições, pronomes e artigos tendem a não ser produzidos. Em 

função dessa perda, o afásico de contiguidade se expressa por meio de um estilo 

telegráfico com ordem vocabular caótica e perda das amarras gramaticais de 

subordinação e coordenação. 
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Como se vê, Jakobson estabelece uma relação entre a linguística teórica, 

recorrendo à dicotomia saussuriana sintagma X paradigma, e a psicopatologia, levando 

em conta os estudos de afasia. Feito isso, o passo seguinte na sua argumentação consiste 

em estender essa relação para mais uma disciplina − a teoria da literatura −, acrescentados 

à discussão, agora, os conceitos de metáfora e metonímia.  

Baseando-se na observação de que "o desenvolvimento de um discurso pode 

se dar ao longo de duas linhas semânticas: um tópico pode levar a outro por meio da sua 

similaridade ou da sua contiguidade", conforme se verifica em Jakobson (1956, p. 129), 

nota-se que, para este autor, a figura de linguagem conhecida como metáfora está ligada 

ao primeiro processo, ao passo que a figura conhecida como metonímia está ligada ao 

segundo. Nesse ponto do ensaio, Jakobson sugere a possibilidade de caracterizar e 

distinguir escolas artísticas (literárias ou não) a partir da sua inclinação mais metafórica 

(com tendência a construir os discursos prioritariamente por meio de relações de 

similaridade) ou mais metonímica (com tendência a priorizar as relações de 

contiguidade). Nota-se ainda que, embora o autor reserve os termos "metáfora" e 

"metonímia" para as manifestações artísticas − seguindo, nesse sentido, a abordagem 

tradicional −, ele trata essas "figuras de linguagem" como reflexos, respectivamente, das 

duas operações estruturantes da linguagem ordinária: a seleção/substituição (vinculada 

ao eixo paradigmático) e a combinação (vinculada ao eixo sintagmático). O paralelismo 

construído entre a teoria linguística saussuriana, a partir da noção do eixo da seleção e da 

combinação, e dois distúrbios de linguagem: as afasias de similaridade e contiguidade, 

tendo como substrato a distinção entre metáfora e metonímia, parece inserir a visão de 

Jakobson na trilha aberta por Richards (1936) e seguida por Black (1955), segundo a qual 

o processo metafórico é (i) verificável na linguagem ordinária e (ii) primariamente, um 

processo / mental, e não linguístico. 

 

2.2 A visão cognitivista da metáfora 

  

Dentre os vários temas acolhidos pela Linguística Cognitiva, a metáfora 

desempenha um papel primordial. Uma figura basilar na abordagem desse estudo é, sem 

dúvida, Michael J. Reddy, por meio de um dos trabalhos mais profícuos nessa área: a 

Metáfora do Conduto. As ideias contidas nesse texto influenciam diretamente o trabalho 
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de Lakoff e Johnson (1980), obra seminal sobre o tema, e servem de pano de fundo para 

que se possa refletir sobre os processos mentais vinculados aos atos de comunicação.   

 

2.2.1 A metáfora do conduto 

 

O texto pioneiro de Michael Reddy (1979), intitulado The conduict metaphor 

- a case of frame conflict in our language about language, tem dois objetivos básicos. O 

primeiro deles é discutir diferentes maneiras como pode ser compreendido o processo de 

comunicação humana, bem como avaliar qual dessas formas de conceptualização é a que 

mais se aproxima do que realmente ocorre na interação comunicativa humana. O segundo 

é mostrar como a metáfora está presente no sistema conceptual humano, influenciando 

na maneira como se vê o mundo e, portanto, na maneira como se age.  

A tese central de Reddy é a de que a língua inglesa possui um sistema 

metafórico que influencia a maneira como seus falantes pensam sobre o processo de 

comunicação humana e é a partir dessa perspectiva que fala sobre a metáfora do conduto, 

como se verifica nos seguintes exemplos: 

 

(2) Ele fez um discurso cheio de ressentimento. 

(3) Suas palavras estão carregadas de ódio. 

(4) Será que você consegue extrair as ideias principais deste texto? 

 

Resumidamente, segundo Reddy, a concepção do processo comunicativo 

associada à metáfora do conduto pode ser dividida nos seguintes aspectos: 

Em (2), observa-se que o discurso é concebido como um espaço imaginário, 

no qual, não somente o falante pode incorporar ressentimento, mas, também, propiciar a 

possibilidade de o interlocutor conseguir perceber o ressentimento interno à mensagem.  

Em (3), percebe-se que as palavras são conceptualizadas como um espaço no 

qual se pode alojar o significado (neste caso, um tipo de sentimento).  

Em (4), por exemplo, um texto traz em si a potencialidade para conter algo, 

isto é, as ideias. Assim, o leitor é responsável por abrir o pacote e extrair o significado 

contido ali. Ainda no campo das manifestações linguísticas da metáfora do conduto, é 

interessante notar que, quando os textos são de compreensão quase inalcançável, 

costumeiramente são declarados impenetráveis. 
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Assim, para Reddy, os falantes do inglês, baseando-se na metáfora do conduto, 

concebem palavras, grupos de palavras e parágrafos como contêineres nos quais se aloja 

a essência do pensamento. A lógica desse olhar, isto é, a possibilidade de se poder alojar 

ideias em receptáculos e transferi-los para outros indivíduos recebeu a denominação de 

metáfora do conduto. Dessa forma, se pensamentos são inseridos é porque há espaço 

interno para que se possa alojar alguma coisa, como se verifica em (2), (3) e (4). Tal uso 

também pode ser visto nos dados desta pesquisa. No enunciado (5), logo a seguir,  

 

(5) “Professor, só po siô tê a ideia”, 

 

uma das informantes, dentre os que participam desta pesquisa, por exemplo, suscita a 

possibilidade de que ela prepare seu interlocutor (o professor) para receber uma 

informação. Ao mesmo tempo, parece ter posse de alguma coisa abstrata, como uma 

ideia, e querer transferi-la, por meio da concretização desse algo abstrato. Na verdade, a 

língua favorece a reconstituição do pensamento de alguém por meio de vários recursos, 

mas, por meio de nenhum deles é possível literalmente receber ou transferir pensamentos 

ou ideias. Caso isso fosse possível, haveria pouca necessidade de se criar sistemas de 

comunicação, como o próprio Reddy (1979) declara.  

Ao desvelar a maneira como a língua inglesa conceptualiza o processo de 

comunicação, Reddy observa que, na esteira dessa metáfora, os pensamentos e 

sentimentos humanos apresentam as seguintes propriedades: a) são exteriorizados ou por 

meio de um falante ou de um texto no espaço da ideia; b) são concretizados nesse espaço 

externo, de modo que possam existir independentemente das pessoas pensarem neles ou 

os sentirem; c) podem ou não retornar para a cabeça das pessoas.  

Tais propriedades podem ser observadas nas seguintes expressões 

linguísticas: 

 

(6) É melhor por suas ideias no papel, antes que fujam; 

(7) Faz dias que essa notícia tá rolando por aí; 

(8) A versão da polícia sobre o acidente não entra na minha cabeça; 

(9) Não peguei nada do que ele explicou. 

 

Por estas sentenças, percebe-se, de igual modo a Reddy (1979), que a 

metáfora do conduto permite a interação entre os envolvidos na tarefa da comunicação. 
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Reddy (1979, p.299) vai mais além, quando afirma que “aquele que tentar se esquivar de 

todos as metáforas do conduto, se verá impossibilitado de se engajar em qualquer ato de 

comunicação”.  

 

2.2.2 Metáforas da vida cotidiana  

 

A partir do trabalho de Reddy (1979), Lakoff e Johnson (1980) propõem uma 

nova abordagem para os estudos da metáfora. Por intermédio de Lakoff e Johnson (1980), 

a metáfora se torna um dos grandes temas de interesse da Linguística Cognitiva. Esses 

autores refutam o caráter estético da metáfora, preconizada pelos autores mais 

tradicionais, que lhe imprimiam um papel de ornamento. Motivados pelas ideias 

pioneiras de Reddy (1979), esses autores consideram que a metáfora é primariamente 

uma propriedade do sistema conceptual humano, e não um simples recurso de expressão 

verbal. 

A partir da concepção do trabalho de Lakoff e Johnson (1980), a metáfora tem 

novo lastro e, agora, é observada pelo modo como se analisam as atividades da vida 

diária: o que se percebe, como se move no mundo, como se lida com outras pessoas, para 

nortear todo o sistema conceptual e os valores de uma determinada cultura e de seus 

falantes.  

Com base em expressões linguísticas que denunciam a forma como a mente 

humana conceptualiza as experiências do dia a dia. Lakoff e Johnson sedimentam sua 

teoria sobre as metáforas conceptuais. As expressões metafóricas demonstram como os 

processos cognitivos vão sendo espelhados pela linguagem. Assim, analisam as 

metáforas sob duas óticas: as metáforas convencionais conceptuais e a novas metáforas. 

As metáforas conceptuais, aquelas que estruturam o sistema conceptual 

humano e que são refletidas na linguagem cotidiana, podem ser encontradas em três 

grupos: a) as metáforas orientacionais; b) as metáforas ontológicas; e c) as metáforas 

estruturais. 

As metáforas orientacionais, como o próprio nome anuncia, são aquelas que 

se utilizam das noções de direção ou posicionamento no espaço para se apresentarem na 

linguagem. Elas não são arbitrárias, muito pelo contrário, têm base na experiência física 

e cultural, podendo apresentar uma gradiência conforme a cultura. As metáforas 

orientacionais não estruturam um conceito em termos de outro, como é o caso da 
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metáfora estrutural. Em vez disso, elas organizam um conjunto de conceitos em relação 

a outro, conforme Lakoff e Johnson (1980). 

Assim, a noção de para cima/baixo pode ajudar a construir uma visão positiva 

(para cima) ou negativa (para baixo) de acordo com a situação na qual se está imerso. A 

postura corporal, se curvada ou empinada, pode evidenciar tristeza ou felicidade, 

mau/bom humor. Experiências cotidianas comuns - como o fato de que nos deitamos ao 

ficarmos doentes e nos levantamos quando estamos curados - subjaz a um certo tipo de 

conceptualização metafórica. Ser bem sucedido é subir na vida. Ser mal sucedido é estar 

na vala. 

Por sua vez, as metáforas ontológicas permitem a compreensão da experiência 

humana em termos de objetos, entidades e substâncias, por intermédio de atributos 

especialmente vinculados ao homo sapiens, pelo processo da personificação.2 As 

experiências com objetos físicos dão margem à produção de uma grande variedade de 

metáforas ontológicas. Lakoff e Johnson (1980, p. 25) são enfáticos ao afirmarem que: 

 

“Compreender nossa experiência em termos de objetos e substâncias 
permite-nos selecionar partes dela e tratá-las como entidades discretas 
ou substâncias de um tipo uniforme. Uma vez que identifiquemos 
nossas experiências como entidades ou substâncias, poderemos nos 
referir a elas, categorizá-las, agrupá-las e quantificá-las — e, assim, 
pensar sobre elas”.  

 

Há, portanto, uma tendência a tornar discreto e demarcado o que 

originariamente é intangível. As metáforas ontológicas transformam o que é evento, 

atividade, emoção ou ideia em entidades e substâncias, como no caso da metáfora 

INFLAÇÃO É UMA ENTIDADE.   

Por fim, as metáforas estruturais evocam no falante a noção de limites, de 

demarcação, a partir da qual se projeta o mundo pela linguagem, construindo-se 

fronteiras e impondo-se os limites das superfícies, das bordas, do campo visual, dos 

eventos, das ações, das atividades, dos estados e tudo o mais que venham a ser alvo de 

uma contínua avaliação e delimitação como critério fundamental da própria existência.  

As metáforas estruturais permitem ao falante produzir e entender expressões 

cotidianas tais como “ele está fora de vista agora”; “você vai estar na corrida no 

domingo?”; “coloquei muita esperança neste projeto”, “ele está fora de combate” etc. 

                                                           
2 A personificação para Lakoff e Johnson (1980, p.34) constitui-se em uma categoria geral que absorve 
uma grande variedade de metáforas, cada uma delas captando diferentes aspectos de uma pessoa ou 
maneiras de observá-la.   
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Este modo de vivenciar as experiências do mundo motivou Lakoff e Johnson (1980) a 

reconhecer que é a pele que constitui a fronteira daquilo que se é. Cada pessoa é um 

contêiner e projeta para os objetos físicos a noção de interno/externo, como forma de 

também estabelecer seus limites.  

O mecanismo de produção metafórica a partir da experiência física, corporal 

e com os objetos é tão forte e arraigado na espécie humana que, mesmo na ausência de 

fronteiras físicas, indiciadoras desta noção de recipiente, a língua evidencia 

corriqueiramente ilustrações práticas desse tipo de conceptualização. Portanto, seria 

perfeitamente aceitável alguém perguntar, “você está na fila?”, como se a fila tivesse uma 

estrutura pré-definida como contêiner. A noção de espaço físico advém da experiência 

que se adquire com o meio ambiente. Este é um fator muito mais diretamente apreensível 

e perceptível do que as experiências emocionais. 

Finalmente, passa-se agora às metáforas novas. Trata-se de metáforas 

imaginativas e criativas, que têm a capacidade de propiciar novas concepções, advindas 

das experiências, assim como as metáforas convencionais, e fornecer uma estrutura 

conceptual coerente, relevando e omitindo detalhes. 

Por exemplo, na metáfora AMOR É UMA  OBRA DE ARTE COLABORATIVA, 

observa-se que nesta metáfora nova pode haver acarretamentos (entailments)3, os quais 

podem conter outras metáforas ou expressões literais. O acarretamento da metáfora 

AMOR É UMA OBRA DE ARTE COLABORATIVA aparece em função das crenças e das 

experiências do que se entende sobre o que significa ser uma obra de arte colaborativa. 

Dessa concepção podem advir inúmeros acarretamentos: alguns metafóricos, outros não. 

Lakoff e Johnson (1980) acrescentam, em relação a isso, que a experiência que se tem 

com esse tipo de metáfora é um tipo de reverberação através da rede de acarretamentos 

que estimula e conecta as lembranças de nossas experiências amorosas passadas, ao 

mesmo tempo em que serve como uma possível dica para o futuro. Isso favorece o 

aparecimento de uma enorme e coerente rede de acarretamentos que pode adequar-se ou 

não à experiência que se tem sobre as relações que envolvem amor. Caso as experiências 

se compatibilizem, formam um todo coerente. Para se ilustrar como se dá o 

encaixamento, utiliza-se do modelo apresentado por Kovecses (2005, p.07), a partir da 

metáfora conceptual AMOR É VIAGEM. 

                                                           
3 Conforme Kovecses (2005, p. 07), o termo acarretamento é a inferência que se pode realizar a partir do 
resultado de um processo de projeção (mapping) entre os domínios –fonte e –alvo.  
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Pelo processo de projeção (mapping) entre os domínios fonte e alvo, no 

gráfico 1, tem-se: 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

       
 

    DOMÍNIO-FONTE                                       DOMÍNIO-ALVO  

 

A partir desse mapeamento, se ‘amor’ é conceptualizado como ‘viagem’ e o 

‘veículo’ corresponde à ‘relação amorosa’, pode se concluir que o conhecimento que se 

tem sobre ‘veículo’ pode ser usado para se entender as ‘relações amorosas’. De modo 

que, se, por um lado, o ‘veículo’ tem problemas, isso pode gerar uma série de 

possibilidades: 1) prosseguir a viagem em outro veículo; 2) consertar o veículo; 3) 

permanecer no ‘veículo’. Por outro lado, se a ‘relação amorosa’ não está mais 

funcionando, isso pode gerar um conjunto de outras possibilidades: 1) abandonar a 

‘relação amorosa’ e encontrar outra pessoa; 2) discutir a ‘relação amorosa’ e fazê-la 

funcionar novamente; 3) permanecer na ‘relação amorosa’ e sofrer as consequências. São 

as inferências feitas a partir da projeção entre domínio-fonte e domínio-alvo que 

Kovecses (2005) vai denominar de acarretamento.  

Na verdade, as novas metáforas têm o poder de criar uma nova realidade, 

influenciando nas mudanças culturais pela introdução de novos conceitos e o 

desaparecimento de alguns dos conceitos antigos. Este é um aspecto da metáfora que faz 

com que aqueles que acreditam na sua função associada exclusivamente à linguagem 

possam render-se à função de estruturação dos sistemas conceptuais nas diversas culturas 

e nas atividades da vida diária de cada falante.  

 

2.2.3 A instituição da metáfora conceptual  

 

Passageiros 

Veículo 

Destino 

Distância (percurso) 

Obstáculos 

Amantes  

Relação amorosa 
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Progresso da relação 

Dificuldades da relação 
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A grande contribuição de Joseph E. Grady para com os estudos sobre a 

metáfora conceptual é definitivamente a introdução do conceito de metáfora primária, no 

âmbito da Linguística Cognitiva. 

A teoria da metáfora primária estabelece que a percepção e julgamento de 

experiências de cunho subjetivo, tais como as que se correlacionam a similaridade, 

importância, dificuldade, moralidade, dentre outras, são correlacionadas às experiências 

sensório-motoras. Grady (2007) advoga que as metáforas primárias são as partes mais 

simples da composição das metáforas complexas.  

Algumas metáforas primárias descritas por Grady (2007) são AFEIÇÃO É 

QUENTE, IMPORTANTE É GRANDE, MAIS É PARA CIMA, SIMILARIDADE É PROXIMIDADE, 

TEMPO É MOVIMENTO etc. 

Na concepção de Grady, ao se analisar a metáfora conceptual TEMPO É 

MOVIMENTO, por exemplo, tem-se, como experiência subjetiva, a passagem do tempo e, 

como experiência pertinente ao domínio sensório-motor, a noção de movimento. Na 

expressão metafórica,  

 

(10)  “o tempo voa e agora eu sei”,  

 

da canção “Agora Eu Sei”, do grupo musical Zero (2003), o tempo é experienciado em 

termos da própria experiência de movimento ou da observação do movimento de 

terceiros. O tempo assume a condição de mudar inclusive de lugar no espaço, assim como 

o próprio falante seria capaz de fazer. Essa é a noção que o usuário abstrai, no processo 

de transformação de algo abstrato, concretizando-o por meio da língua, pelo uso da 

metáfora conceptual primária.  Dessa forma, ratifica-se que o projeto de Grady, em 

relação às metáforas conceptuais, tem lugar na Linguística Cognitiva, uma vez que se 

coaduna com a filosofia experiencialista da metáfora, marcada pela centralidade atribuída 

às experiências sensório-motoras, compreendidas como lastro fundador da razão abstrata. 

 

2.2.4 Metáfora e cultura 

 

A teoria da metáfora conceptual, sistematizada pioneiramente por Lakoff e 

Johnson (1980), tem recebido algumas críticas. Uma delas diz respeito ao fato de 

enfatizar as metáforas convencionais e dar relativamente pouca atenção ao problema da 

criatividade metafórica. Outra crítica diz respeito à preferência por exemplos inventados. 
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O artigo de Kövecses (2010), intitulado A new look at metaphorical creativity 

in cognitive linguistics, procura contribuir para suprir essas duas lacunas. Por um lado, 

ele se propõe a investigar as fontes da criatividade metafórica, verificando em que fontes 

o falante recruta materiais para produzir metáfora novas, não-convencionais. Por outro, 

do ponto de vista metodológico, ele se propõe a analisar dados de língua real, 

devidamente contextualizados. 

Kövecses (2005) distingue entre duas fontes de criatividades metafórica: a 

criatividade baseada no domínio-fonte e aquela que se baseia no domínio-alvo. A 

primeira pode ser de dois tipos: interna e externa ao domínio-fonte. O primeiro subtipo 

envolve casos de elaboração e extensão (LAKOFF; TURNER, 1989). O exemplo 

fornecido por Kövecses é o solilóquio de Hamlet: "Morrer para dormir? Possivelmente 

sonhar!". Neste caso, se a metáfora MORTE É SONO, a fala de Hamlet constitui uma 

extensão criativa do domínio-fonte. Afinal, há necessariamente uma vinculação de causa 

e consequência entre os dois elementos. Há que se dormir para que se possa sonhar. 

O segundo subtipo, a criatividade externa ao domínio-fonte, faz referência ao 

fato de que o chinês compartilha com o inglês algumas metáforas relativas à felicidade 

(por exemplo, FELICIDADE É LUZ e FELICIDADE É UM LÍQUIDO EM UM 

CONTÊINER), mas que, para além dessas metáforas mais convencionais, o chinês 

desenvolveu ainda a metáfora inovadora A FELICIDADE SÃO FLORES NO 

CORAÇÃO. Neste caso, não se trata de estender ou elaborar um domínio-fonte pré-

existente, mas de evocar um novo domínio-fonte (FLORES NO CORAÇÃO) para fazer 

referência a um domínio-alvo (FELICIDADE) já contemplado em outras projeções 

metafóricas.  

Finalmente, a criatividade baseada no domínio-alvo é ilustrada a partir da 

metáfora A EUROPA É UM PRÉDIO. Embora a associação entre EUROPA e PRÉDIO 

seja convencional, nem todos os aspectos do domínio-fonte PRÉDIO são 

convencionalmente projetados sobre o domínio-alvo EUROPA (por exemplo, o telhado 

ou o tipo de janela). No caso da criatividade baseada no domínio-alvo, este "retorna" para 

o domínio-fonte, recrutando dele novas estruturas conceptuais e caracterizando usos 

metafóricos inovadores. Kövecses observou, por exemplo, o emprego metafórico da 

expressão "escada de incêndio" em relação à EUROPA.  

Para além da criatividade metafórica pautada no domínio-fonte e aquela 

pautada no domínio-alvo, Kövecses (2010) apresenta ainda a criatividade induzida pelo 

contexto, fomentada por cinco fatores contextuais, que comumente aparecem na 
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produção de metáforas novas e não convencionais: a) o ambiente físico imediato; b) o 

conhecimento sobre as principais entidades do discurso; c) o contexto cultural imediato; 

d) o ambiente social imediato; e e) o contexto linguístico imediato, em cujo recorte se 

pauta este trabalho.  

Kövecses (2010) sustenta que as pessoas, em geral, produzem metáforas sob 

a influência de dois tipos de pressão: a) da experiência corporal; b) do contexto ao seu 

redor. É a partir desta ótica que os fatores elencados no parágrafo anterior são motivados. 

O papel do corpo e do contexto, quanto ao uso da metáfora, remete para o 

problema da universalidade da metáfora versus a possibilidade da variação metafórica. 

Esta última está intimamente relacionada à criatividade metafórica. A visão da 

Linguística Cognitiva sobre a metáfora assume que as metáforas primárias têm como 

base as correlações com as experiências corporais e, por isso, essas metáforas são 

corporificadas. Isto é, considerando que a associação entre quantidade e verticalidade, 

propósito e destino, semelhança e proximidade ou raiva e calor, por exemplo, é própria 

de todos os seres humanos, a metáfora primária correspondente será, pelo menos 

potencialmente, universal. Além do aspecto da universalidade, outro campo de análise 

sobre as metáforas é a variação, cujo fato motivador está vinculado diretamente ao 

contexto e aos fatores que lhes são relacionados, tais como os diferentes conceitos-chave 

em uma cultura, história ou ambiente. Tendo-se em mente as causas da universalidade e 

da variação, duas linhas de pesquisas são determinantes: a relação entre corporeidade e 

universalidade de um lado, e a relação entre contexto sócio-cultural e variação, de outro. 

Kövecses (2010) defende que se metaforizam situações específicas porque se 

é coerente tanto com a pressão do corpo quanto com a pressão do contexto. Nessa visão, 

o contexto pode ser observado a partir de um contínuo gradual cuja perspectiva se 

estabelece do mais geral para o mais específico e tem como extremos, respectivamente, 

o contexto global e o contexto local. O contexto global é formado por aqueles fatores que 

afetam todos os membros de uma comunidade de fala, quando conceituam alguma coisa 

metaforicamente. O contexto local é entendido pelos fatores contextuais imediatos que 

se aplicam a conceitualizadores particulares em situações específicas.  

A fim de entender o fenômeno de produção e entendimento das metáforas, 

Kövecses (2010) concentra a atenção na essência da metáfora, tentando apreender qual é 

a fonte conceptual que dá suporte ao processo de metaforização, não importando a 

estrutura, o processo ou mesmo a construção do significado na metáfora, mas o que 

caracteriza o cerne para a sua produção, isto é, sua motivação. A motivação está ligada, 
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portanto, aos fatores contextuais que desencadeiam ou simplesmente facilitam a seleção 

e a utilização de determinadas metáforas conceptuais ou suas manifestações linguísticas, 

refletindo um fenômeno gradual que pode influenciar quem as produz, a partir de vários 

graus de intensidade. 

O contexto global constitui-se de alguns fatores contextuais e, dentre eles, 

podem ser destacados o ambiente físico, os fatores sociais, o contexto cultural e a 

memória diferencial. As metáforas, segundo Kövecses (2010), serão produzidas de forma 

mais diferenciada quanto mais variado for o ambiente físico das regiões, e sua produção 

terá influência direta de fatores como os acidentes geográficos, a fauna e a flora.  

Os fatores sociais também têm influência na produção metafórica de uma 

determinada comunidade. Kövecses (2010) comenta o fato de que homens e mulheres 

americanos, entre os séculos XVII e XIX, produziram imagens e metáforas distintas, em 

relação ao modo como concebiam a fronteira. Enquanto os homens associavam-na a uma 

terra virgem à qual deveriam tomar posse, as mulheres conceberam-na como um jardim 

a ser cultivado. 

O contexto cultural é caracterizado pela forma através da qual os conceitos e 

os valores são perpassados e externalizados por uma determinada cultura, onde os 

princípios norteadores e os conceitos-base permeiam vários domínios gerais pelos quais 

determinado grupo cultural se expressa. Kövecses observa, por exemplo, que os 

conceitos de CHAPÉU e NAVIO  são mais produtivos na formação de expressões idiomáticas 

metafóricas no inglês do que no francês, ao passo que o contrário é verdadeiro para os 

conceitos MANGA (DE CAMISA) e COMIDA. O autor entende que essa diferença se explica 

pela saliência cultural de cada par de conceitos nos diferentes países. 

A memória diferencial tem na história o seu âmago. Os eventos históricos de 

uma determinada sociedade, de um grupo ou mesmo de uma pessoa são marcados e 

codificados na língua. Por causa da relação que os usuários da linguagem têm com o 

passado, muitas metáforas podem revelar um lapso de tempo entre o dominio de nossas 

experiências atuais e aquelas associadas ao domínio-fonte das experiências do passado. 

Isso pode ser verificado na cultura húngara, por exemplo. Por causa do seu passado de 

luta contra povos de língua alemã e nações eslávicas, através dos tempos, os húngaros, 

em relação à vida, usam metáforas do tipo A VIDA É UMA GUERRA, A VIDA É UM 

COMPROMISSO, enquanto os americanos usam metáforas do tipo, A VIDA É UM BEM 

PRECIOSO, A VIDA É UM JOGO. 
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Já o contexto local mais imediato, a partir do qual serão observadas as 

metáforas em Cipoal dos Pretos, também influencia na conceptualização da produção 

metafórica por meio de vários outros fatores: a) ambiente físico imediato; b) 

conhecimento sobre as principais entidades do discurso; c) contexto cultural imediato; d) 

ambiente social imediato; e e) contexto linguístico imediato. 

Considerando a gradação entre o mais e o menos imediato no contínuo do 

contexto, observa-se como se dá o efeito que o contexto mais imediato tem sobre a 

conceptualização metafórica nas formas cotidianas da língua. 

Ainda segundo Kövecses (2010), o ambiente físico imediato pode influenciar 

na seleção e no uso de metáforas especificas no discurso. O ambiente físico é 

compreendido pelos eventos físicos e suas consequências (que compõem ou fazem parte 

do ambiente), pelos vários aspectos do ambiente físico e, também, pelas qualidades que 

caracterizam o ambiente.  

Em menção a uma entrevista dada por Fats Domino a um repórter do USA 

TODAY, dois anos depois da catástrofe ocorrida em New Orleans por causa do furacão 

Katrina,  tem-se a seguinte passagem, adaptada de Kövecses (2010, p 60): "O furacão de 

2005 fez a vida de Domino emborcar, apesar de ele estar relutante em assumir qualquer 

inconveniência ou sofrimento para além da saudade de seu círculo social" (USA 

TODAY, 21 de setembro de 2007, seção 6B). 

A expressão metafórica “o furacão de 2005 fez a vida de Domino emborcar” 

é produzida com base na metáfora A VIDA É UMA VIAGEM  e na sua versão mais específica 

A VIDA É UMA VIAGEM MARÍTIMA . O domínio-fonte VIAGEM MARÍTIMA  foi usado 

provavelmente por causa da influência que o mar tem em um furacão. A expressão 

“emborcar”, embora tenha sido usada, não é uma manifestação linguística convencional 

do domínio-fonte “viagem” e, tampouco, de “viagem marítima”. A expressão fora usada 

pelo jornalista para exteriorizar a impressão que teve pelo cenário de destruição causado 

pelo furacão, resultado de um fenômeno físico natural. O ambiente físico, dessa forma, 

desencadeia um processo de seleção, por parte do usuário, a partir de uma situação 

específica.  

As principais entidades capazes de influenciar o uso da metáfora no discurso 

são o falante, o ouvinte e o assunto do qual se fala (tema). O conhecimento sobre o tema 

em geral propicia o uso de metáforas novas e não-convencionais.  

Em viagem por Bruxelas para participar de uma campanha de desarmamento 

nuclear, já que era o lider do Partido Trabalhista, Michael Foot teve seu nome na 
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manchete de um jornal, que sugeria a seguinte metáfora: ‘Foot heads arms body’ (Foot 

lidera o comitê de desarmamento). A metáfora fora produzida a partir do conhecimento 

que o leitor do The Times tinha sobre o tema, mais especificamente, o sobrenome ‘Foot’ 

do indivíduo indicado na manchete. Por se tratar de palavra homônima à palavra inglesa 

para ‘pé’ (foot), o jornalista utilizou outras palavras polissêmicas e homônimas que 

indicam partes do corpo para compor a manchete, algumas das quais em seus usos 

metafóricos. 

Há outra possibilidade de produção metafórica, que se caracteriza pelo foco 

no conhecimento que se tem do próprio tema da metáfora, mesmo quando a consciência 

sobre isso não está ativa. Um exemplo é o de Franck Jump, um artista fotográfico e 

soropositivo que já ultrapassara sua própria expectativa de vida e que registrava antigos 

murais pintados pelas ruas de Nova Iorque, que, inicialmente, seriam expostos por curta 

temporada. Conforme Kövecses (2010), a manchete da revista A&U (Março de 2003), 

cujo artigo falava sobre o trabalho dele, dizia: “Sobrevivente aidético apesar do 

prognóstico adverso torce para que os anúncios de murais antigos sobrevivam à sua 

expectativa de vida”.  

A analogia inconsciente entre a vitória da expectativa de vida de uma pessoa 

e a sobrevivência da propaganda nos murais, que foram criados para serem expostos nas 

paredes dos edifícios de Nova Iorque por um período de tempo limitado, deu lugar a uma 

metáfora conceptual inusitada. A analogia foi apropriada na medida em que tanto o 

domínio-base quanto o domínio-alvo partilhavam esquemas estruturais semelhantes.  

O efeito do contexto cultural imediato no uso metafórico pode ser observado 

a partir do comentário do cientista político Bill Wallen sobre Arnold Schwarzenegger, 

nos termos de Kövecses (2010, p.679) 

 

“Arnold Schwarzenegger is not the second Jesse Ventura or the second 
Ronald Reagan, but the first Arnold Schwarzenegger. He is a unique 
commodity – unless there happens to be a whole sea of immigrant 
body builders who are coming here to run for office. This is ‘Rise of 
Machine’, not ‘Attack of the Clones’. (San Francisco Chronicle, A16, 
August 17, 2003).”4 

 

                                                           
4 Arnold Schwarzenergger não é o segundo Jesse Ventura ou Ronald Reagan, mas o único Arnold 
Schwarzenergger. Ele é uma commodity única – a menos que haja uma quantidade enorme de 
halterofilistas que venham se candidatar. Isto é A Rebelião das Máquinas, não o Ataque dos Clones. 
(Cronicas de São Francisco, A16, August 17, 2003). 
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Das três metáforas utilizadas nesse trecho, a primeira – Ele é uma commodity 

única (pessoas são commodities) – é uma metáfora conceitual convencional. As demais, 

‘Rise of Machine’ (A Rebelião das Máquinas) e ‘Attack of the Clones’ (Ataque dos 

Clones), são novas e altamente não-convencionais. 

Bill Wallen foi motivado de duas formas na produção dessas metáforas. 

Primeiro, pelo fato de que Schwarzenegger era um ator e estava atuando como político. 

Wallen se vale dessa informação para suscitar a produção das metáforas. Segundo, 

utilizou-se do nome dos dois filmes porque, à época, eram muito populares na Califórnia. 

Isto é, faziam parte do contexto cultural imediato. Além disso, Wallen usa ainda o 

contraste dos dois filmes, sabendo que Schwarzenegger não participara do segundo, para 

fazer distinção entre o individual e o serial (a cópia). Em ‘A Rebelião das Máquinas’, 

Schwarzenegger é indispensável para evitar a ameaça do dia do julgamento final ou 

enfrentar a dizimação da espécie humana. 

Por fim, quem quer que se utilize de metáforas vai sofrer o efeito do ambiente 

social imediato no uso metafórico, podendo envolver não somente as relações sociais 

advindas da interação conversacional, mas também o papel do gênero dos participantes 

e de vários eventos sociais onde pode se dar esse discurso. Conforme Kövecses (2010, p. 

683), o jornalista do USA TODAY, tomando o exemplo sobre o roqueiro americano, Fats 

Domino, cuja casa tinha sido dizimada pelo furacão Katrina em 2005, ao produzir sua 

manchete, escreve: “O pioneiro do rock 'n' roll reconstrói sua vida – e, no novo álbum, 

"Voltando para Casa”, sua música atemporal. (USA TODAY, 21 de setembro de 2007, 

seção 6B)”.  

Na metáfora ‘rebuilds his life’ (“reconstrói sua vida”), pode-se sugerir apenas 

que se trata de um exemplo da metáfora conceitual A VIDA É UM EDIFÍCIO, mas isso 

somente não basta para justificar o uso metafórico da expressão. Há várias outras 

metáforas que poderiam ter sido usadas em detrimento desta. As metáforas conceituais A 

VIDA É UMA VIAGEM  e A VIDA É UMA MÁQUINA  poderiam ter sido ativadas 

potencialmente em substituição à utilizada: A VIDA É UM EDIFÍCIO. Pode-se produzir, por 

exemplo ‘X começou seu caminho novamente’ ou ‘a vida dele desmoronou, X deve 

trabalhar novamente e reiniciá-la’. Isso também poderia exercer o papel de gatilho tanto 

no falante quanto no ouvinte para ativar a mesma funcionalidade da metáfora utilizada. 

Apesar de tudo, embora haja outras alternativas, foi a metáfora A VIDA É UM 

EDIFÍCIO que foi utilizada. A explicação é pautada no fato de, na época da entrevista, 

Domino estar reconstruindo sua casa que fora destruída pelo furacão. Isso pode ter sido 
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um fator preponderante para que a produção metafórica tenha sido executada. Isto é, a 

situação social (reconstruindo a própria casa) influenciou diretamente para que a 

metáfora A VIDA É UM EDIFÍCIO tenha sido ativada. 

Em geral, há um ambiente social e um significado em especial que precisa ser 

ativado. Se o significado é ativado por meio de uma projeção metafórica que se molda 

àquela situação social, o falante vai preferir utilizar-se daquela projeção. Em outras 

palavras, se a situação social envolve um elemento que é um exemplo de um domínio-

fonte apropriado, o fato gerador, o falante estará propenso a utilizar aquele domínio-

fonte. 

O contexto linguístico imediato pode fornecer subsídios para a seleção de 

novas metáforas, como se pode perceber a partir do extrato abaixo, recortado de Kövecses 

(2010, p. 685) 

 

“When the Electoral Commission came to make its choice between 
referring the case to the police and taking no action it was this 
defence, described by an authoritative source as showing “contempt” 
for the law, which helped to tilt the balance — and Mr Hain — over 

the edge. (The Times Friday January 25, 2008, News 7)”.5 
 

As expressões metafóricas em foco nesse trecho são ‘ tilt the balance’ 

(desequilibrar) e ‘[tilt] Mr Hain ’  over the edge (desestabilizar o Sr. Hain em relação à 

questão). A segunda expressão metafórica é elíptica no texto, mas pode-se facilmente 

acrescentar ‘tilt ’ (desequilibrar) para tornar a oração completa. Isso pode ser feito porque 

a palavra ‘tilt ’ (desequilibrar), usada na primeira oração, também faz parte da segunda. 

Ela fica na memória do usuário e, desde que se enquadre, pode ser usada novamente, 

como de fato ocorre. 

A expressão metafórica ‘tilt the balance’ é convencional e exemplifica a 

metáfora CERTEZA É EQUILÍBRIO e AUSÊNCIA DE CERTEZA É DESEQUILÍBRIO. Na 

metáfora, fazer uma escolha (ex.: eliminar incerteza) corresponde a desestabilizar a 

balança. A segunda oração, ‘tilt someone over the edge’ (desequilibrar / empurrar alguém 

sobre/ para o precipício), é menos convencional do que a primeira. A metáfora conceptual 

relevante é PERDA DE RACIONALIDADE/CONTROLE MORAL É PERDA DE CONTROLE 

FÍSICO, tal como QUEDA FÍSICA (dentro de um buraco (fundo)).  

                                                           
5 “Quando a Comissão Eleitoral veio decidir entre remeter o caso à polícia ou tomar nenhuma ação, essa 
foi a defesa, descrita por uma fonte autorizada e mostrando ‘desprezo’ pela lei, o que ajudou a desestabilizar 
a balança - e o Sr. Hain - sobre a questão (The Times, sexta -feira, 25 de janeiro de 2008, notícias 7)”.  
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No inglês, há muitas outros itens que poderiam ser usados para expressar a 

ideia de fazer alguém cair (em um buraco)), como push, drive e force, dentre outras. Mas, 

no discurso, o autor usa ‘tilt’ (desequilibrar), uma opção possível mas pouco 

convencional para expressar a ideia de levar alguém a cair fisicamente (em um buraco). 

O que faz essa palavra ser aceitável e natural é o fato de ser compatível com a metáfora 

(não importando o quão incomum ela seja), por um lado, e o fato de ser elicitada pela 

palavra usada na metáfora linguística anterior, por outro. Assim, a forma fonética de uma 

expressão no discurso pode funcionar como um elicitador de uma expressão usada 

metaforicamente no mesmo discurso, desde que a condição de adequação necessária à 

metáfora conceptual seja também preenchida. 

Embora se tenha comentado individualmente sobre cada um dos fatores 

externos que podem influenciar na produção metafórica, deixa-se claro que isso não anula 

a possibilidade que eles têm de aparecer consorciados, uns com os outros. Na verdade, é 

de se esperar que isso realmente venha a ocorrer no discurso real.  

Kövecses (2010) demonstra, através do artigo de um médico húngaro (Dr. 

Kullman Tamás) — selecionado em uma das salas de discussão na internet e cujo debate 

é se o sistema de saúde na Hungria deve seguir os moldes americanos de saúde privada, 

regido pela livre concorrência, ou se deve ser universal, sendo a figura do Estado central 

na regulação desse sistema —, como os fatores externos podem se vincular no discurso 

diário. Apresenta-se a tradução do texto, tal qual foi usado por Kövecses (2010, p.10), 

quanto à estrutura, para exemplificar a presença de um ou mais fatores no discurso.  

     

Este trabalho é produzido no momento em que as pessoas pensam 
sobre o assunto. 
Seu objetivo é analisar os esperados efeitos da lei. 
Em seus métodos, demonstra-se como os médicos pensam.  
Imagina-se o sistema de saúde húngaro como o paciente. 
Toma-se o governo como o médico de plantão, e convidam-se os 
peritos e o próprio autor [do artigo] para serem os informantes.  

 

 

Considera-se um diagnóstico correto como pré-requisito para a previsão do 

prognóstico. Finalmente, examina-se rapidamente se há uma alternativa para o 

tratamento. 

Pode-se confirmar, no texto acima, a presença de pelo menos três fatores 

contextuais, de como se pode falar/escrever e pensar metaforicamente: o conhecimento 

sobre o autor do texto, as preocupações e interesses deste autor e, finalmente, o tema do 
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discurso. Isto é, todos os leitores/frequentadores da sala de debate na internet sabiam 

antecipadamente o tema da discussão tratada naquele canal, tiveram acesso ao texto do 

Dr. Kullman Tamás, médico húngaro e tinham acesso à sua posição em relação à matéria, 

por meio de seu texto. Assim, constata-se através do texto do médico húngaro como se 

dá criatividade metafórica em contexto, quando o médico, a partir de um evento social, 

transforma a imagem do sistema de saúde húngaro em paciente. 

Para Kövecses (2005), a questão da criatividade metafórica induzida pelo 

contexto não tem sido sistematicamente investigada. Boa parte da linguagem metafórica 

nova e não-convencional pode ter matriz em fatores contextuais como o contexto 

linguístico imediato, informações prévias sobre os participantes do discurso, o ambiente 

físico e afins. 

 As análises realizadas por Kövecses (2010), a partir de textos escritos 

(jornais, salas de bate-papo na internet etc.), apresentam uma fonte de motivação para o 

aparecimento de muitas das metáforas novas; muitas delas parecem ter um estatuto único 

e estar ancoradas no contexto no qual a conceituação metafórica se dá. 

Os fatores contextuais podem tanto levar ao aparecimento de expressões 

metafóricas convencionais quanto ao surgimento de expressões metafóricas novas ou 

não-convencionais. A ideia matricial, segundo Kövecses (2010), é de se tentar ser 

coerente com a maioria dos fatores que regulam a conceptualização do mundo. Em outras 

palavras, os falantes tentam (e tendem a) ser coerentes em relação a vários aspectos da 

situação de comunicação no processo de criação das ideias metafóricas. Muitas 

expressões induzidas pelo contexto metafórico parecem ser novas e não-convencionais. 

Isso se dá porque o contexto (imediato) discursivo varia e, com ele, as metáforas 

linguísticas.  

Os estudos resenhados nesta seção e, principalmente, a proposta de Kövecses 

(2010), servem de base para a análise da produção metafórica na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos, no capítulo referente à análise.  

 

2.2.5 Desdobramentos da teoria da metáfora conceptual: universalidade, 

variação e evidências psicolinguísticas 

 

Apesar de seu impacto teórico, a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) atraiu 

inúmeras críticas, no âmbito das ciências cognitivas, com relação ao valor explicativo da 

noção de metáfora como processo de pensamento. Para rebater essas críticas, Gibbs 
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(2011) descreve um conjunto de evidências que sustentam o papel da metáfora na 

linguagem, no pensamento e na cultura. O autor descreve algumas evidências que dão 

suporte às noções básicas da TMC, ressaltando-lhe aspectos pouco observados, para 

esclarecer melhor o papel que as metáforas conceptuais convencionais desempenham na 

linguagem, no próprio pensamento e na cultura. Com esse objetivo, destaca evidências 

linguísticas, não linguísticas e experimentais em relação ao fenômeno. Além disso, 

discute também novas abordagens que podem alterar a forma como os linguistas 

cognitivistas pensam a metáfora conceptual e seu papel na comunicação. 

Com relação às evidências linguísticas, Gibbs descreve três grupos principais 

de pesquisas: (i) análises de expressões metafóricas convencionais; (ii) análises de 

‘novas’ extensões metafóricas inovadoras; (iii) análise de palavras polissêmicas. A favor 

do projeto da teoria da metáfora conceptual, Gibbs afirma que a primeira evidência em 

relação às metáforas conceptuais advém da análise sistemática de expressões 

convencionais em línguas diferentes. Diferentes expressões linguísticas associadas a 

relacionamentos amorosos podem ter como suporte, por exemplo, a metáfora conceptual 

O AMOR É VIAGEM. Há um estreito vínculo a partir do qual entidades do domínio do amor 

(ex.: amantes, seus objetivos em comum, a própria relação amorosa em si) são 

sistematicamente projetadas em entidades do domínio das viagens (ex.: o viajante, o 

veículo e o destino). Assim, as expressões linguísticas podem fazer emergir uma projeção 

(“mapping”), entre o entendimento mais comum e concreto acerca do termo viagem (com 

as dificuldades reais de uma viagem propriamente dita) e o conceito mais abstrato de uma 

relação amorosa.  Entretanto, a TMC também reconhece que muitos conceitos abstratos 

podem ser estruturados por metáforas conceptuais múltiplas. Por exemplo, o domínio do 

amor pode ser concebido a partir da metáfora AMOR É FORÇA NATURAL, como no 

exemplo “Ele foi tomado por uma onda de paixão”.   

A segunda evidência importante para a existência de metáforas conceptuais 

reside na observação de que algumas expressões metafóricas novas podem não 

demonstrar as projeções entre os domínios fonte e alvo, mas representam usos criativos 

de metáforas convencionais. Por exemplo, a sentença “Meu casamento foi um passeio de 

montanha-russa no inferno” é uma expressão pouco usual da metáfora AMOR É VIAGEM. 

Esse tipo de uso, mais comum em textos literários, apesar de denominado ‘novo’, está 

ancorado, na verdade, em associações metafóricas convencionais.  Por fim, encontram-

se evidências de que as palavras polissêmicas, por exemplo, são motivadas por metáfora 

convencionais, de tal modo que o significado de ‘ver’, no sentido de ‘saber’ ou 
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‘entender’, é motivado por uma metáfora tradicional: ENTENDER É VER. Nem a 

organização lexical das palavras polissêmicas nem as metáforas conceptuais são 

resultados de uma ação aleatória, no processo de sua constituição. Elas resultam de uma 

gama de princípios cognitivos, que podem suscitar centenas de tipos de metáforas 

conceptuais convencionais.  

Muitos pesquisadores, que dão suporte aos pressupostos da Linguística 

Cognitiva, têm encontrado exemplos de metáforas conceptuais em muitas línguas 

contemporâneas (sejam elas orais ou de sinais), bem como em línguas antigas. Além 

disso, têm comprovado que há uma sistematicidade quanto ao uso de expressões 

convencionais, do mesmo modo que explicam por que expressões linguísticas individuais 

parecem refletir as correlações que surgem a partir da origem da projeção metafórica em 

direção ao domínio-alvo quando o tema da discussão envolve conceitos abstratos.  

Para isso, apresenta evidências de que a TMC tem sido capaz de lidar com os 

seguintes desafios: a) identificar um conceito abstrato, para o qual expressões idiomáticas 

relacionadas possam ser vinculadas a uma metáfora conceptual, em uma determinada 

cultura, como, por exemplo, TEORIAS SÃO EDIFÍCIOS; b) explorar expressões idiomáticas 

de uma outra cultura para descrever o conceito e determinar se essa cultura aplica uma 

metáfora diferente; c) a partir de seu desempenho no raciocínio não-verbal sobre teorias, 

demonstrar que membros de diferentes culturas pensam sobre teorias de modo distinto, 

uma vez observado que falam de formas diferentes sobre o assunto.  

Assim, Gibbs conclui que a TMC não apenas evidenciou a existência de 

metáforas conceptuais em culturas específicas, mas também forneceu evidência ampla 

dos aspectos interculturais dessas metáforas conceptuais. Em primeiro lugar, defende que 

muitas culturas partilham metáforas conceptuais similares.  Utilizando-se de exemplos 

da metáfora MENTE É CORPO da língua inglesa, em comparação com a chinesa, ele 

argumenta que, nas duas línguas,  a presença de metáforas conceptuais subordinadas a 

essa metáfora (PENSAR É MOVER-SE, PENSAR É PERCEBER, etc.) se dá em função do modo 

como as ações do cotidiano das pessoas são evidenciadas por meio de atos corporificados, 

tais como mover, perceber, manipular objetos, comer etc., mesmo que haja diferenças no 

uso das expressões linguísticas, ocasionadas por uma atmosfera ideológico-cultural 

distinta, a partir da qual a metáfora conceptual é concebida.  

Com relação a esse último aspecto, compara ainda o idioma americano e o 

idioma húngaro, observando que, em ambos, ocorrem fenômenos semelhantes. A 

metáfora conceptual AMOR É UMA VIAGEM se apresenta linguisticamente quase da 
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mesma forma, tanto em um quanto em outro idioma. Apesar disso, os falantes de tais 

línguas podem revelar grandes diferenças culturais no modo como configuram os 

conceitos metafóricos em relação à própria fala. Por exemplo, nas situações em que os 

falantes do inglês falariam do término de um relacionamento usando uma sentença como 

We’ll have to go our separate ways (“Nós temos que seguir caminhos separados”), os 

falantes de húngaro teriam que usar algo como “Nossos caminhos se separam”. Isso 

parece sugerir que as decisões sobre relacionamentos dos falantes de língua inglesa, na 

variedade americana, tendem a ser influenciadas por motivos internos, enquanto as dos 

húngaros têm uma motivação externa. Isto é, enquanto os americanos têm uma atitude 

mais ativa em relação às relações afetivas, os húngaros adotam uma perspectiva mais 

fatalista. Assim, instanciações diferentes de uma metáfora conceptual em duas línguas 

distintas parecem refletir e limitar o modo como os indivíduos em culturas diferentes 

pensam sobre um domínio-alvo abstrato.  

Por fim, há casos em que duas culturas diferentes apresentam metáforas 

conceptuais diferentes para um domínio-alvo particular. Enquanto, na cultura chinesa, a 

visão holística do coração como centro de tudo e onde se encontra a mente motiva o uso 

da expressão “o coração é o administrador do corpo”, transformando-o no centro do corpo 

e do universo, na cultura inglesa, assim como em muitas culturas ocidentais, tem-se um 

dualismo entre coração e cérebro. O cérebro contém a mente, mas é a partir do coração 

que emanam os sentimentos e as emoções.  

Em linhas gerais, Gibbs (2011) ressalta que a análise intercultural das 

expressões metafóricas reforça a teoria de que muitas metáforas conceptuais são, em 

grande parte, universais, principalmente aquelas cuja base advém de experiências 

corporais recorrentes. Por outro lado, o modo como as diferentes culturas metaforizam 

certos temas abstratos reflete uma importante variação no modo como as culturas pensam 

seus domínios de experiência. Ambas as evidências fortalecem a TMC. 

Quanto ao desafio proposto à TMC para que apresente evidências sobre o 

modo como as pessoas usam metáforas conceptuais no pensamento e não apenas como 

falam de diferentes conceitos abstratos, Gibbs faz referência a estudos em  Linguística 

Cognitiva que têm demonstrado que as pessoas não apenas falam, mas também 

raciocinam com base em metáforas conceptuais em vários campos de atuação na área 

acadêmica, tais como, a matemática, a história da filosofia, os conceitos de ciência 

natural, teorias da mente na psicologia, sobre o modo como as metáforas conceptuais 

afetam as atitudes das pessoas em debates, como as pessoas articulam o discurso 
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econômico e o oriundo das propagandas e do marketing. Além disso, muitas são as 

pesquisas no âmbito acadêmico sobre a presença de metáforas conceptuais em domínios 

não linguísticos, cujo foco concentra-se em julgamentos psicológicos sobre tempo e 

espaço, sistemas gestuais, música, dança, publicidade pictórica, tirinhas, arquitetura, 

aspectos culturais, dentre outros. 

Nas áreas da psicologia social e da psicolinguística, Gibbs (2011) destaca uma 

série de pesquisas experimentais que também apresentam evidências não linguísticas do 

poder das metáforas conceptuais em domínios não linguísticos. Por exemplo, a pesquisa 

de Meier e Robinson (2004) enfoca a influência da cognição e percepção sociais nas 

metáforas: BOM É PARA CIMA e RUIM É PARA BAIXO, demonstrando que as pessoas 

percebem palavras positivas mais rapidamente se elas estão na parte superior da tela de 

um computador e reconhecem palavras negativas mais rapidamente se elas aparecerem 

na parte inferior da tela. Esse resultado, segundo os autores, ratifica a ideia de que as 

pessoas concebem os conceitos de bom e ruim em termos da disposição espacial de 

elementos em uma dimensão vertical. Em pé, significa saudável; deitado é lido como 

doentio, sem vida. Isso exemplifica que tais julgamentos ativam automaticamente o 

conhecimento espacial e corporificado, realçando a compreensão metafórica de conceitos 

sociais em termos espaciais.  

No campo da psicolinguística, os estudos experimentais têm demonstrado que 

as pessoas utilizam-se de metáforas conceptuais no uso cotidiano e na compreensão da 

linguagem. Após revisão dos pilares fundamentais da Teoria da Metáfora Conceptual e 

das pesquisas experimentais que confirmam o caráter conceptual, e não apenas 

linguístico, das metáforas, Gibbs (2011) propõe uma abordagem baseada na teoria de 

sistemas dinâmicos. Dentro dessa perspectiva, a metáfora conceptual é concebida como 

um fenômeno emergente que surge da interação de numerosas restrições operando em 

diferentes escalas temporais. Por exemplo, entender uma expressão metafórica 

convencional como ‘Eu não vejo a lógica do seu argumento’ pode não surgir 

simplesmente da ativação da metáfora primária SABER É VER, previamente armazenada 

em uma rede conceptual. Ao contrário, as pessoas podem criar espontaneamente um 

construal particular dessa expressão no momento da fala e da compreensão, em virtude 

de interações entre níveis da experiência metafórica (por exemplo, modelos culturais de 

conceitos abstratos, processamento neural e computacional etc.). Sendo assim, as 

metáforas conceptuais podem ser agrupadas espontaneamente durante o pensamento, a 

fala e a compreensão, ao invés de serem acessadas na memória de longo prazo.   
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2.3 A visão da Sociolinguística 

 

Considerando as peculiaridades da comunidade de fala pesquisada, 

apresentam-se algumas premissas da Sociolinguística, de modo a se explicitar a 

orientação metodológica empreendida na pesquisa da fala dos moradores de Cipoal dos 

Pretos.  

No período compreendido entre 1964 e 1968, J. A. Fishman, William Labov, 

Dell Hymes, A. D. Grimshaw e outros definem, nos Estados Unidos, o método, o campo 

de ação e a orientação da Sociolinguística. Para eles, essa nova abordagem deveria 

concentrar-se basicamente na relação entre língua e sociedade, a partir de diferentes 

perspectivas (geografia linguística, contatos linguísticos, mudanças históricas, etnografia 

e planejamento linguístico), conforme assinala Ferrari (1994).   

Considerando-se a natureza da comunidade pesquisada e o método utilizado 

na coleta de dados, além do caráter etnográfico que é atribuído a esta pesquisa, entende-

se que, embora não constitua uma diretriz primária para a análise dos dados, faz-se 

necessário  um suporte a partir dessa perspectiva, uma vez que uma abordagem 

etnográfica deve refletir o intenso envolvimento do pesquisador em um contexto social 

específico, para descrever e identificar, através do uso de várias técnicas auxiliares de 

investigação, os parâmetros e as regularidades culturais que estruturam e perpetuam uma 

sociedade. Por tudo isso, a sociolinguística coloca-se como abordagem coadjuvante ao 

entendimento do contexto sociocultural de uma comunidade de fala para que as reflexões 

linguísticas sobre ela possam ser alvo de análises, interpretações e explicações. 

Nessa mesma perspectiva, Ferrari (1994, p.22), acrescenta: 

 

“os estudos etnográficos têm enfatizado a necessidade de se fazerem 
observações não-estruturadas a respeito da comunidade a ser estudada, 
antes que se possa postular e testar hipóteses de caráter linguístico. Os 
pesquisadores precisam ter conhecimentos sólidos a respeito dos 
valores e do sistema social local”.  

 

Assim, verifica-se que as investigações a respeito das relações entre língua e 

sociedade refletem a relação entre muitas variáveis; dentre elas, os processos sociais 

extralinguísticos.  Para a Sociolinguística, é primordial analisar a língua em seu contexto 

sociocultural, em virtude do fenômeno da variação não ser encontrado apenas nos fatores 
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internos a ela, mas também nos fatores externos ao sistema linguístico de uma 

comunidade de fala. 

Para Labov (1972), numa cidade como Nova York, os jovens podem ser 

definidos como uma comunidade de fala distinta dos idosos. Por outro lado, Romaine 

(1994) sustenta que fronteiras entre comunidades de fala são essencialmente de caráter 

mais social do que linguístico. Meyerhoff (2009) advoga que este conceito pode ser tanto 

caracterizado por critérios tanto subjetivos quanto objetivos. Estes últimos agrupariam 

falantes cuja distribuição das variáveis fosse consistente e se posicionasse contrariamente 

ao critério subjetivo, em que os falantes partilhariam o mesmo sentimento e a mesma 

crença que os seus pares. Ferrari (1994), fazendo alusão aos trabalhos de Lyons (1970) e 

Gumperz (1962), reconhece a existência não somente da terminologia comunidade de 

fala, que está intimamente associada a uma base linguística, mas também do seu 

contraponto denominado de comunidade de comunicação, que, segundo ela, “trata-se de 

um conjunto de falantes que constituem uma unidade social para a qual a comunicação 

desempenha um papel central” (1994, p.44). Ao contrário das posições unipolares, 

acredita-se que Cipoal dos Pretos sintetiza todos estes conceitos.  

Em busca desse significado social mais intrínseco à comunidade de Cipoal 

dos Pretos se tenta perceber e captar aquele aspecto linguístico a que Labov denominou 

de vernáculo. Na análise do vernáculo, as variações linguísticas são muito mais comuns 

e regulares do que aquelas encontradas em discursos de estilos mais formais. Cada falante 

apresenta uma forma de expressão que lhe é peculiar, o que constitui um bom motivo 

para se tentar captá-la e registrá-la. Se os eventos de fala forem registrados apenas através 

de um estilo mais acurado, conforme afirma Milroy (1987), os dados coletados podem 

ter pouca efetividade  

Em referência ao trabalho realizado em Belfast, Milroy (1987) defende que a 

presença de um ou mais membros da comunidade, no ambiente em que se dá a entrevista, 

pode favorecer o entrevistado, no decorrer de sua fala, a deixar transparecer uma maior 

oscilação da sua própria variedade. Entrevistas realizadas em grupo estimulam os 

informantes a produzir dados mais próximos do vernáculo da comunidade. A partir dessa 

premissa, utiliza-se de entrevistas informais. 

O vernáculo, conforme Labov (2006), está no cerne da discussão que envolve 

o paradoxo do observador e deve estar no foco de uma metodologia sociolinguística. O 

paradoxo do observador estabelece que, para se captar o vernáculo das pessoas de uma 



44 
 

determinada comunidade de fala, quando não estão sendo observadas sistematicamente, 

tem-se de coletar os dados linguísticos minimizando o papel do observador.  

Labov (2008) sugere que uma maneira de superar o paradoxo do observador 

e minimizar as situações vexatórias ou constrangedoras advindas da situação de 

entrevista é a utilização de técnicas que desviem a atenção do falante e permitam que o 

vernáculo possa emergir. Segundo este autor, pode-se obter isso por meio de vários 

intervalos e pausas, que, se bem programadas, fazem com que o informante infira que, 

naquele momento, não está sendo entrevistado. Também, pode-se envolver o informante 

com perguntas e assuntos tais que recriem ou suscitem emoções fortes, que ele possa ter 

vivenciado no passado.  

Com base na noção de rede social, Milroy (1987) adiciona a essas técnicas a 

proposta de que o entrevistador seja apresentado como “amigo de um amigo” do 

informante. Como demonstrado por Ferrari (1994) na investigação da comunidade 

relativamente isolada do Morro dos Caboclos, RJ, esse tipo de estratégia reduz os efeitos 

do paradoxo do observador, e permite que se obtenham dados mais próximos ao 

vernáculo. A metodologia utilizada no momento da coleta de dados realizada em Cipoal 

dos Pretos levou em conta os estudos mencionados. 
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3.                                        METODOLOGIA 

 

 

Neste capítulo, detalham-se as decisões metodológicas adotadas na pesquisa 

de campo na comunidade quilombola investigada nesta pesquisa, fazendo-se alusão à 

Carta Magna de 1988, marco constitucional de reconhecimento do direito à manutenção 

da terra para aqueles descendentes diretos de escravos que, à época, estavam em sua 

posse. Comenta-se ainda como se dá o acesso à Comunidade Quilombola de Cipoal dos 

Pretos, bem como sua caracterização e, finalmente, explica-se como se constitui a coleta 

dos dados, de modo a formar o corpus alvo da análise desse trabalho acadêmico. São 

detalhadas ainda as decisões metodológicas adotadas na coleta de dados, durante a estada 

nessa comunidade quilombola. 

 

3.1. Caracterização de uma comunidade quilombola 

 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 

outubro de 1988, as comunidades remanescentes de áreas quilombolas têm reconhecido 

o direito às terras onde habitam, tipificado no Artigo 686 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. A partir dessa data, todas as comunidades, assim 

qualificadas, buscam junto aos órgãos governamentais o ‘reconhecimento oficial’ desse 

direito através do recebimento do título da terra onde se encontram.  

 

“A terra é o elemento fundamental e que singulariza o modo de viver 
e produzir das comunidades quilombolas. Ancestralidade, resistência, 
memória, presente e futuro sintetizam o significado da terra para essas 
comunidades, fortemente marcadas pela tradição e respeito aos bens 
naturais como fonte garantidora de sua reprodução física, social e 
econômica”. (PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA: s/d, p.6) 

 

Para as comunidades quilombolas, a terra constitui o bem mais sagrado a ser 

conquistado e mantido, uma vez que lhes garante a sobrevivência, a possibilidade da 

                                                           
6 Artigo 68: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 
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produção de produtos de subsistência, sua reprodução física, social e econômica. A terra, 

para esse tipo de comunidade, representa o vínculo com aqueles que tanto lutaram para 

conquistar este bem maior e, ao mesmo tempo, reforça a resistência e o respeito à 

memória de seus antepassados. 

Segundo Arruti (2006), uma comunidade étnico-racial será reconhecida pelo 

poder público como quilombola, à luz do Decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, 

quando, por iniciativa própria, a partir dos critérios de auto-atribuição, trajetória histórica 

própria, relações territoriais específicas, com ancestralidade presunçosamente negra e 

associada à resistência à opressão histórica. A lei ainda faculta às comunidades 

quilombolas as peças técnicas para a instrução procedimental. Nessa mesma linha, Arruti 

(2006) declara que a noção de grupo étnico advém da adequação do fenômeno da 

autoidentificação de grupos rurais negros, que têm em comum uma história centenária 

vinculada à luta pela aquisição da terra e identidade associada à ancestralidade, hábitos, 

rituais, bem como religiosidade, parentesco social generalizado e homogeneidade racial 

em comum.  

Atualmente, mesmo sendo muito comum as comunidades quilombolas 

estarem situadas em áreas rurais, também é possível encontrá-las em centros urbanos, 

como nas cidades de Salvador e do Rio de Janeiro. 

A Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos, por partilhar muitos dos 

aspectos arrolados no reconhecimento de uma área declaradamente quilombola, também 

reivindica junto aos órgãos vinculados à luta e à defesa de tais povos, o direito à posse 

da terra onde se encontrram seus habitantes. 

 

3.2 Entrada no campo 

 

O contato com a Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos se dá pelo 

resultado de um movimento de interiorização, a partir de pequenas incursões no 

município de Codó, no estado do Maranhão.  

O primeiro acesso à sede do município de Codó acontece quando ali, no papel 

de professor da Universidade Estadual do Maranhão, tem-se oportunidade de conhecer e 

manter contato com pessoas que desempenham funções administrativas em uma escola 

da zona rural desse município e, para a qual, convergem os filhos dos moradores de várias 

áreas quilombolas, tais como Monte Cristo, Santo Antônio dos Pretos, Bom Jesus e, 

naturalmente, Cipoal dos Pretos, dentre outras. 
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Visitando a escola, em julho de 2008 e com o aval da diretora da época, a 

professora Mary Jones, decide-se fazer dali um polo para pesquisas linguísticas. Assim, 

uma vez que o primeiro contato se dá através da diretora da escola, a fim de ser aceito 

pela comunidade escolar e sabendo do interesse de se transformar um diminuto espaço, 

ali existente, em biblioteca, decide-se assumir o projeto e ajudar a comunidade escolar a 

concretizar o desejo de ter uma biblioteca. Decide-se, então, paulatinamente, custear o 

necessário, para que os livros sejam trazidos: o reboco, a colocação do piso, as tábuas 

com os devidos suportes, a pintura da sala, além de quatro mesas e doze cadeiras de 

plástico. Preparada a infraestrutura, os livros, fruto de doações, são transportados em 

automóvel próprio, de São Luís até o destino, cerca de 290km. Assim, com a biblioteca 

em funcionamento, hospedagem e alimentação garantidas por meio de contribuição, os 

integrantes7 de cada agrupamento oriundo de São Luís têm a oportunidade de iniciar a 

coleta dos primeiros dados linguísticos nessa área do território maranhense.  

Ao mesmo tempo em que o projeto da biblioteca é desenvolvido, promove-se 

o estreitamento das relações com os alunos, através de sessões de filmes e musicais, 

durante o período da noite, e de conversas informais com os integrantes das várias 

comunidades que convergem para a escola. 

A Escola Família Agrícola Irmã Rita Lore Wicklein, conhecida por 

EFA/Codó, congrega alunos de 5ª a 8ª série que, em rodízio, de duas em duas séries, a 

cada quinze dias, recebem ensinamentos sobre as técnicas agrícolas das culturas por eles 

cultivadas em suas comunidades de origem. Este período de tempo recebe a denominação 

de sessão. Isto é, uma sessão tem duração de quinze dias e durante este período, uma vez 

que só há duas turmas disponíveis para aulas, duas das quatro séries ficam na escola, 

enquanto os alunos das duas outras séries retornam para as comunidades de origem, para 

que possam exercitar no campo, o que aprenderam ali na escola.  

Durante o período em que se encontram na escola, desempenham funções 

coletivas relativas ao convívio social, tais como prover a água para a alimentação e 

                                                           
7 Eu sempre organizava as viagens e ia só, pois, o espaço no veículo era utilizado para o transporte dos 

objetos que iriam compor a biblioteca: tábuas, mesas, cadeiras, livros, cantoneiras etc. mas, a partir do 
momento em que iniciei a coleta de dados, comecei a levar bolsistas (BIC/UEMA) comigo. As bolsistas 
que participaram da primeira coleta de dados na Escola Família Agrícola (EFA) eram oriundas da sede do 
município de Codó: Leydinalva Viana da Cunha e Meire Jones Soares da Silva. A segunda coleta de dados, 
também realizada na EFA, teve a participação da bolsista Yamille Priscilla Castro Oliveira. Já na 
Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos, as bolsistas que participaram do processo de coleta de 
dados foram, na primeira oportunidade, Bruma Ramos Leão e Adiene Rocha Freire e no segundo 
momento, Bruma Ramos Leão, que também participou de todo o processo de transcrição dos dados. 
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limpeza dos vasilhames, limpeza das salas de aulas e adjacências, bem como de cunho 

educativo como cuidar da horta comunitária, aguando e limpando as ervas daninhas ao 

redor da cultura plantada: cebolinha, cheiro verde, alface, tomate, pepino etc. Os alunos 

se hospedam na própria escola, onde há alojamentos feminino e masculino distintos, com 

regras sociocomportamentais rígidas, considerando a faixa etária dos estudantes: entre 

12 e 20 anos.  

Esta escola tem uma forma muito peculiar na sua gestão. A prefeitura de Codó 

fornece irregularmente professores e pessoal administrativo; o governo do estado, 

contribui com mantimentos básicos, que são quase sempre insuficientes e de qualidade 

duvidosa; os pais dos alunos (os associados) têm o poder para gerenciar todo o recurso 

financeiro e de pessoal, embora haja grande interesse do poder municipal em fazê-lo, por 

causa de uma verba que a EFA recebe ocasionalmente. Esse é o espaço que se transforma 

em referência inicial para a coleta de dados. A partir do trabalho realizado na EFA é que 

se tem conhecimento das comunidades que a congregam. Essa escola transforma-se no 

ponto central, a partir do qual se irradiam as ações de contato com os representantes das 

comunidades quilombolas por meio de professores e alunos. É dessa experiência que 

nasce a possibilidade de conhecer Cipoal dos Pretos. O professor Raimundo, morador do 

Bom Jesus e responsável por ensinar história na EFA, coloca-se à disposição para 

intermediar os contatos com as pessoas da comunidade de Cipoal dos Pretos.    

 

3.3 A Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos 

 

A Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos é um conglomerado de 

aproximadamente 24 famílias distribuídas ao longo de um caminho de cerca de 

quinhentos metros, que ora se estreita ora se alarga, adequando-se aos desejos aleatórios 

de seus moradores, quando se trata de acomodar suas residências, cujas paredes são, em 

geral, de taipe e a cobertura utilizada são as folhas das palmeiras de babaçu, apesar de 

haver um antigo projeto de construção de casas de alvenaria. 

O primeiro contato acontece rapidamente numa tarde de domingo e ao se 

expor o projeto da biblioteca, realizado na EFA, a intenção de expandi-lo e de se 

promover ações educativas junto às crianças da comunidade, os moradores de Cipoal, 

por meio de seus representantes, colocam-se à disposição para fazerem parte do projeto. 

Assim, ao longo de mais ou menos quatro anos, uma ou duas vezes por ano, visita-se 

Cipoal dos Pretos para, ali, realizar-se atividades com fins linguísticos, com crianças, 
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jovens e adultos. As atividades desenvolvidas nesta comunidade têm crescido de forma 

exponencial e vai se enramando sobre várias áreas: social, cultural, econômica etc. por 

meio de conversas com os moradores locais.   

Em Cipoal dos Pretos há um pequeno comércio para a venda de gêneros 

alimentícios de primeira necessidade e uma pequena usina de pilar arroz, adquirida pela 

comunidade, e que vem sendo motivo de grande orgulho e motivação para aumentar a 

produtividade dessa cultura. Aquele que usufruir dos benefícios da usina contribui com 

uma certa quantia por quilo pilado, para o pagamento do responsável por pilar o arroz e 

para a manutenção do motor.  

Quanto à educação, tem-se uma pequena escola, onde as ações da professora, 

na difícil tarefa de alfabetizar a garotada de 1ª a 4ª série na escola comunitária, são 

realizadas. A prefeitura é a responsável pelo custeio das despesas com o salário da 

professora e com o fornecimento de material escolar. Somente em julho de 2013 a escola 

recebe sua primeira leva de livros trazidos de São Luís. Uma pequena biblioteca com um 

acervo de cerca de cem livros didáticos e paradidáticos, os quais, a partir de então, passam 

a dar suporte à professora, na sua tarefa de alfabetização. Da população efetiva de Cipoal 

dos Pretos, atualmente, aproximadamente 80%, no mínimo, não sabem ler e escrever. A 

escola restringe-se a um espaço de aproximadamente vinte e quatro metros quadrados, 

de taipe e coberta com palhas da palmeira do coco babaçu. As cadeiras são insuficientes 

e deterioradas quanto ao local de colocação dos cadernos.  

Os moradores de Cipoal dos Pretos vivem da atividade de agricultura de 

subsistência, plantando basicamente arroz, feijão, milho, abóbora e mandioca, cultivando 

algumas hortaliças e verduras e manipulando amêndoas do coco babaçu, a fim de 

produzir o azeite para consumo próprio, escambo e, rara e timidamente, a venda do que 

não é consumido. Da palmeira do babaçu, inclusive, aproveita-se de tudo nesta 

comunidade: do tronco, o palmito; das folhas, a cobertura para as residências; do 

epicarpo, mesocarpo e do endocarpo do coco babaçu, matéria prima para o carvão; da 

amêndoa propriamente dita, o azeite e o leite de coco, usados na culinária.  

A pesca, ainda que intermitente, é outra alternativa para minimizar a luta para 

suprir a ausência de alimento. Cerca de um quilômetro do centro de Cipoal dos Pretos 

corre o rio Codozinho, que abastece a comunidade de peixe e dá suporte para a 

fermentação da mandioca, quando colocada de molho nas águas do rio. No inverno, o rio 

Codozinho transborda e as águas correm para um campo, favorecendo o plantio do arroz, 

uma vez que traz consigo uma série de ingredientes que servem como adubo para o 
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plantio da lavoura subsequente. Outra fonte de suprimento de proteínas advem da criação 

de animais e de aves de pequeno porte, tais como suínos e galinhas. Além destes, também 

praticam a caça. Mesmo considerada ilegal, esta constitui uma prática corriqueira por 

parte de seus moradores. 

Além das aposentadorias a que alguns moradores têm direito, por idade ou 

por invalidez, outros têm como fonte de recursos financeiros os benefícios propiciados 

pelos programas sociais do governo federal, principalmente o bolsa família. 

Em se tratando dos aspectos legais, quanto ao reconhecimento da terra, cuja 

posse é dos atuais moradores, Cipoal dos Pretos, apesar de algumas decisões favoráveis 

junto ao INCRA, a fim de reconhecê-la como terra de comunidade remanescente de 

quilombolas, ainda é considerada terra em litígio. Mas, mesmo assim, a comunidade está 

sendo contemplada com benefícios por parte do governo federal, como a construção de 

casas de alvenaria. Segundo os moradores, as moradias deveriam ter sido edificadas ainda 

em 2013. 

A figura a seguir retrata a comunidade quilombola de Cipoal dos Pretos, sem 

a pretensão da exatidão espacial entre as residências. Supre exclusivamente a função de 

informar a disposição e a ordem dos moradores, para efeitos de coleta de dados e de se 

ter uma visão geral sobre onde cada morador está situado dentro da comunidade. 
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Fig. 1 - COMUNIDADE QUILOMBOLA DE CIPOAL DOS PRETOS  
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Verifica-se que a comunidade quilombola de Cipoal dos Pretos está investida 

do mais nobre sentimento que pode envolver a disputa por um pedaço de chão, em 

memória de seus antepassados e em fortalecimento de sua própria identidade: o 

sentimento da resistência por um ideal, sem abdicar de suas raízes, de seus costumes, de 

sua cultura e de seu vínculo histórico para com aqueles que lhes antecederam. A presença 

da religiosidade, da educação, do comércio, da indústria e do esporte no seio das 

atividades socioculturais e econômico-financeiras, por parte da comunidade, não somente 

denuncia uma organização e uma intencionalidade por meio de atos cuja significação é 

bem maior do que a própria data de fundação da associação dos moradores de Cipoal dos 

Pretos, no dia 04 de setembro de 2002, mas, representa a vontade de progredir e 

conquistar novos caminhos e de abrir novas possibilidades para as futuras gerações.  

 

3.4 Coleta de dados 

 

Atendendo ao objetivo da pesquisa, seleciona-se um total de oito informantes; 

subdividindo-os em dois grupos, conforme o gênero, e quatro grupos, distribuídos 

conforme a faixa etária e: entre 15-30 anos, entre 31-45 anos, entre 46-60anos e acima 

de 60 anos. A seleção dos informantes, embora tenha respeitado estes parâmetros, 

acontece de forma aleatória, no que diz respeito à ordem dos participantes da pesquisa 

propriamente ditos, de modo que se tenha um total afastamento das questões hierárquicas 

e de poder, possivelmente existentes na comunidade.   

A coleta de dados ocorre em etapas distintas. A primeira fase se dá em quatro 

dias consecutivos durante o ano de 2012; a segunda, ocorre pelo mesmo período de tempo 

que a primeira, no ano de 2013. Ambas têm entrevistas semiestruturadas, em torno de 

sessenta minutos, em média, cujos temas, em geral, estão relacionados à história da 

comunidade, forma de vida, cultura com a qual lidava na agricultura, laços familiares, 

projetos desenvolvidos coletivamente, aspirações da comunidade, aspectos culturais, 

religiosos e sociais etc. e a partir dos quais se desencadeia a interação comunicativa. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram um gravador digital e 

uma filmadora de vídeo Sony. Para se transformar o evento de fala em um momento 

descontraído e para que o centro da atenção não se constitua no aparelho tecnológico, 

estando-se no recinto onde vai ocorrer a interação entre os participantes, pede-se para 

ligar a câmera ou o gravador na corrente elétrica, justificando-se que se quer carregar a 

bateria do aparelho. Ao mesmo tempo em que se liga o aparelho na energia, aciona-se o 
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mecanismo de gravação. Dessa forma não se tem o risco de ficar sem bateria e, ao 

contrário, garante-se o registro de toda a conversa, sem interrupções. Para deixar o 

entrevistado mais à vontade, tem-se o cuidado de se posicionar da lente da câmara ou 

para baixo ou para distante do interlocutor, de modo que este, na sua avaliação, tenha a 

certeza de que não se está coletando qualquer informação; visual principalmente. Em 

geral, quando a lente da câmera está direcionada para longe do entrevistado, deixa a 

pessoa mais tranquila. Isso não afetou a coleta de dados, pois a atenção está na coleta do 

áudio. A coleta de dados se deu, portanto, sem o conhecimento prévio dos informantes 

sobre seu o objetivo, mas com o consentimento posterior por parte dos informantes. 

Alguns, inclusive, dão o consentimento oralmente, no segundo momento da coleta de 

dados. O consentimento oral, mas gravado, é pertinente, pois, a maioria não sabe ler e 

escrever. Entre dez a vinte por cento das entrevistas, o informante tem ciência prévia do 

registro das informações. 

Na ocasião da coleta de dados, cada pessoa participante da pesquisa aguarda, 

na própria residência, o pesquisador, em horário previamente definido com a presidente 

da associação, de modo a possibilitar o melhor horário, conforme a conveniência de cada 

um. Este fator, além dos cuidados já elencados, é preponderante para que se minimizasse 

o paradoxo do observador, uma vez que o informante, por estar na sua própria residência, 

com o cenário previamente preparado, se sente bem mais relaxado e propício a falar sobre 

os projetos, sobre a história e sobre tudo que envolve a comunidade.  

As transcrições foram realizadas por bolsistas de iniciação científica (BIC-

UEMA), conforme os padrões estabelecidos pelo Programa de Estudos sobre o Uso da 

Língua - PEUL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Em relação às informações contidas nas transcrições, chama-se atenção ainda 

para o uso da seguinte terminologia: 

Inform. 1A – o informante principal da entrevista 1 (informante referência) 

Inform. 1B – o informante secundário da entrevista 1 (informante presente na hora da 

coleta de dados do informante referência); 

Inform. 1C – o informante terciário da entrevista 1(informante presente na hora da coleta 

de dados do informante referência); 

Entrev. 1 – entrevistador 1 

Entrev. 2 – entrevistador 2 

Entrev. 3 – entrevistador 3 
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Então, ao se deparar com o termo “inform.1A", deve-se entender que se trata 

do um informante principal da primeira entrevista. As letras A, B e C determinam se o 

informante é o principal, secundário ou terciário respectivamente, conforme sua 

participação; os números especificam se a entrevista foi a primeira, a segunda, a terceira 

etc. Isto é, o informante principal da entrevista 3, por exemplo, terá a classificação 3A; o 

informante secundário da entrevista 3, terá a classificação 3B e assim sucessivamente. 

A seguir, acrescentam-se outras informações a partir de uma transcrição 

demonstrativa: 

 

(x) 
78 Inform 8A Você cunvésa, eu faço é rinchá. 
79  É 
80 Entrev 1 Por que isso? 
81 Inform 8A E aí, cundo tivé uma coisa aí, ar muié corre aonde a  

Denora mar Nazu; que é vé=i, que é novo 
82 Entrev 1 Sim 
84 Inform 8A Vão, se entende! Não, mar novo com novo, sabe o quê? 
85  É 
86 Entrev 1 Deixa e tirar uma formiga que tá bem aqui no seu... isso! mas 

por que que a senhora falou que tá rinchando? 
87 Inform 8A É que+aí, eu num sei leitura, né! 

 
                                     (Inform. 8A / 2:58 / 78-87, Ap.(7)) 

 

 

Trata-se, portanto, do extrato de nº ‘x’, que se dá no intervalo das alíneas 78 

e 87 da transcrição do informante 8A, realizada pelo entrevistador 1. Consta ainda, em 

negrito, o trecho que destaca a expressão metafórica, a partir da qual se detecta a metáfora 

conceptual.    

 Ao final de cada extrato, ao longo desse trabalho, encontra-se ainda o 

seguinte dado: (Inform. 8A / 2:58 / 78-87, Ap.(7)). Na ordem de aparecimento, o ‘Inform 

8A’ refere-se à informante principal da oitava entrevista; o ‘2:58’ refere-se ao tempo do 

áudio original em que se dá o início do extrato; o 78-87 equivale ao intervalo a que faz 

referência o extrato; o Ap. (7) equivale ao número ordinal em que se encontra esse extrato 

no Apêndice desse trabalho. 

 

3.5 Perfil dos informantes 
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Nesta sessão, apresenta-se uma visão geral dos informantes que contribuíram 

para com o fornecimento de informações, de modo que se possa vislumbrar o tipo de 

informante e dos moradores de Cipoal dos Pretos que participaram dessa pesquisa. 

Ajudará, portanto, o leitor a formar uma visão sociocultural e econômica da realidade 

local.  

 

3.5.1  Informante 1A 

 

Natural do Piauí, o inform.1A nasceu em 1955, mas, ainda criança foi para 

Codó-MA. Após alguns anos vivendo nessa cidade, mudou-se para o povoado São José, 

onde permaneceu até a data de seu camento, em 1973, ocasião em que decidiu morar em 

Cipoal dos Pretos, já que a maioria de seus familiares vivia ali. 

O informante relata que, em Cipoal dos Pretos, a vida melhorou bastante, uma 

vez que tudo que produz é seu. Isto é, em São José, pelo fato da terra ser uma propriedade 

particular, um terço do fruto do seu trabalho anual na lavoura era destinado ao 

proprietário da terra. Atualmentle, além de trabalhar na roça, plantando arroz, abóbora, 

vinagreira, milho, fava e outros gêneros alimentícios, tem um pequeno comércio que 

supre as primeiras necessidades dos moradores de Cipoal dos Pretos.  

Bisavô aos 59 anos de idade, o informante, apesar de vários filhos adultos, 

ainda tem sob sua guarda uma criança de aproximadamente 7 anos de idade. Os demais 

filhos residem em diferentes localidades no estado do Maranhão. Não sabe ler nem 

escrever, mas consegue assinar o próprio nome.  

O informante declara que o grande sonho da comunidade é ter a propriedade 

de um trator, a fim de que a produção agrícola possa aumentar. Acredita que, com o 

advento da energia na comunidade (implantada em janeiro de 2010), a qualidade de vida 

das pessoas pode melhorar, já que algumas começam a comprar bens de consumo tais 

como geladeira e televisão. Além disso, a comunidade já tem uma máquina de pilar arroz 

que serve a todos. Antes de tal aquisição percorriam uma distância de aprimadamente 

três quilômetros para poder pilar os grãos de arroz. Uma reivindicação premente, segundo 

ele, é uma estrada, que possa favorecer o transporte de toda produção da comunidade de 

Cipoal dos Pretos, pois, atualmente, em época de chuvas, fica impossível se deslocar.   

 

3.5.2 Informante 2A 
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A informante 2A nasceu no próprio município de Codó-MA, mas chegou em 

Cipoal dos Pretos já adulta, embora sempre tenha residido nas circunvizinhanças da sede 

do município. Ela é casada e tem apenas uma filha, mas cria uma garota de 15 anos de 

idade, que considera sua neta. Aos 48 anos de idade, não sabe ler nem escrever.  

Embora reclame que a qualidade da água usada para cozinhar e beber é 

péssima, acredita que morar em Cipoal dos Pretos é bem melhor do que em qualquer 

outro local, pois, ali, pode produzir o alimento de primeira necessidade, trabalhando na 

roça, bem como completar a alimentação com o produto da pesca realizada no Rio 

Codozinho. O meio ambiente ainda lhe fornece a amêndoa do coco babaçu, a partir da 

qual, consegue produzir diariamente em torno de 24 litros. Isso lhe propicia uma uma 

renda extra na faixa de 1 (um) real por litro de coco quebrado, que lhe agrega poder 

aquisitivo para adquirir bens de consumo que não são produzidos na comunidade, tais 

como sal, café, fumo etc.  

 

3.5.3 Informante 3A 

 

Aos 76 anos de idade e em Cipoal dos Pretos há pelo menos duas décadas, o 

inform. 3A, que nasceu no próprio município de Codó-MA, mora em uma casa 

relativamente boa, para os padrões locais. 

O proprietário da casa de forno casou-se aos 30 anos de idade e sua prole é 

bem numerosa.  Os netos já somam um total de 20. Conhecido na comunidade por sua 

força de trabalho (vinculação feita pela quantidade de filhas que tem), também reclama 

da inexistência de uma estrada que possa aumentar as relações comerciais com outras 

localidades.  

Com ajuda do único filho, o homem que apenas sabe desenhar o nome, 

consegue produzir arroz e farinha suficiente para o consumo da família e para poder 

vender o que sobra de sua produção. Alinha-se àqueles que reivindicam, junto às 

autoridades municipais, as melhorias para a comunidade: poço artesiano, trator e estrada 

de acesso.  

Enquanto está responsável, juntamente com o filho, pela produção do arroz, 

do milho e da mandioca, sua esposa e filhas se encarregam dos afazeres mais domésticos 

e da produção de hortaliças (ele fala orgulhosamente de como a produção de sua esposa 

poderia ser ampliada, caso houvesse água suficientemente, durante o verão). Quando não 

estão na escola (período intercalado de quinze dias), as filhas também cuidam da roupa e 
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da comida, quebram coco para a produção do azeite e, em geral, fazem carvão da casca 

da amêndoa.  

Fala com um certo orgulho da possibilidade que tem de estocar alimento na 

geladeira desde a implantação da energia. Agora, segundo ele, pode comprar uma maior 

quantidade de alimentos, como tomate, cebola, entre outros, já que não tinha como 

conservá-los.  

 

3.5.4 Informante 4A  

 

O informante 4A também nasceu num município de Codó-MA, mas destoa 

da grande maioria dos habitantes locais, por saber ler e escrever. Estudou em uma 

comunidade próxima à BR 316 (São Luis-Teresina) denominada de Centro dos 

Monteiros, no próprio município de Codó. Casou-se aos 16 (dezesseis) e, um ano depois, 

já era pai. Atualmente com 21 anos de idade, está separado da esposa há mais ou menos 

dois anos.  

Por ter conhecimento da agricultura familiar, tem como projeto principal a 

criação de galinhas, mas também acredita que atividades que envolvam o plantio da 

mandioca, uma vez que a farinha está valorizada no mercado consumidor, é um bom 

negócio. Sua produção de aves é pequena, mas vislumbra a ampliação do galpão onde 

cria aproximadamente 40 galinhas. 

 

3.5.5 Informante 5A 

 

Em 2012 quando foi feita a entrevista, a inform. 5A, aos 16 anos de idade, 

comentou que iria estudar na Escola Família Agrícola - EFA. Nasceu no município de 

Codó, mas antes de mudar-se para Cipoal dos Pretos, com a mãe e a avó, morou em outra 

comunidade do município. Irmã mais velha de um total de seis filhos, assumiu desde 

cedo as responsabilidades na educação dos demais, uma vez que sua mãe tinha que cuidar 

do sustento da prole sozinha: quatro filhos do primeiro casamento e dois do segundo, e 

sem nenhum marido para ajudar. 

A informante 5A não teve grande dificuldades para se adaptar na comunidade. 

Assim que chegou, despertou o ciúme das colegas de mesma idade, pois, segundo ela, os 

rapazes de lhe davam muito mais atenção do que a elas.  
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Um dos aspectos negativos que observa em Cipoal dos Pretos é o seu 

isolamento. Entre seus projetos pessoais está o de aprender a cultivar hortaliças, de modo 

que possa plantar e vendê-las. Apesar de não gostar de morar nas grandes cidades, não 

descarta a possibilidade de morar em uma delas.  

Além dos afazeres domésticos sob sua responsabilidade, encontra tempo para 

jogar futebol juntamente com os rapazes, ouvir música (tem preferência pelas 

internacionais) e para ler histórias em quadrinho, além de assistir novelas. Sabe que é 

costume da comunidade as garotas casarem muito cedo (entre 14 e 16 anos de idade), 

mas não planeja isso para si, enquanto não tiver sua independência financeira.  

A última informação sobre ela é que havia desistido de frequentar a Escola 

Família Agrícola e estava em Belém. 

 

3.5.6 Informante 6A 

 

O informante 6A, de aproximadamente 40 anos, nasceu no Piauí, mas há 25 

anos, pelo menos, mora em Cipoal dos Pretos. Por ter problemas de saúde, sempre 

depende da ajuda dos 4 (quatro) filhos ou de outra pessoa, quando paga a diária, para 

colocar a roça. A esposa, além de trabalhar na roça, faz azeite para vender.  

O informante 6A estudou até a 4ª série do ensino fundamental, por isso, sabe 

ler e escrever muito pouco. Por ser uma pessoa comunicativa, tem uma boa relação com 

todas as pessoas da comunidade. Acredita que as coisas mais urgentes para a comunidade 

são um poço e uma estrada.  

Para ele, o aspecto mais mais positivo em Cipoal dos Pretos é a tranquilidade 

do local, contrastando com centros urbanos, muito violentos. Segundo ele, em Cipoal dos 

Pretos, não há esse tipo de preocupação. Isto é, as pessoas se sentem seguras, pois sabem 

que não correm riscos. 

Quanto à diversão, defende que o futebol seria a atividade ideal, por 

aglomerar várias pessoas simultaneamente. O aspecto negativo desse tipo de diversão é 

que as pessoas, em geral, discutem e, às vezes, terminam por se desentender. Por isso, 

não torce para nenhum time de futebol. 

 

3.5.7 Informante 7A 
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A informante 7A nasceu no município de Codó-MA. Casou-se aos 13 (treze) 

anos de idade e quatro filhos são o fruto desse casamento.  Aos 19 (dezenove) anos de 

idade já possuía cinco filhos. Atualmente, tem 32 anos de idade e sete filhos vivos dos 

nove que teve, ao longo de três casamentos. O filho mais novo tem por volta de três meses 

e ainda está na fase da amamentação, embora ela tenha informado que o bebê se alimenta 

de comida pastosa desde as primeiras semans de vida. 

Sustenta a família com o produto da linha de roça, que o pai faz todo ano, da 

pensão alimentícia paga pelos ex-maridos e do Bolsa Família (um programa do Governo 

Federal que dá auxilio financeiro para famílias carentes, conforme a quantidade de filhos 

cadastrados), e do produto da quebra do coco babaçu, ora vendendo a amêndo in natura 

ora fazendo o azeite. 

A informante 7A afirma que Cipoal dos Pretos é ruim no período chuvoso, 

porque não tem como sair da comunidade e, durante o período de seca, pela enorme 

carência de água. 

 

3.5.8 Informante 8A 

 

Aos 73 anos de idade e com grau de instrução que só lhe permite assinar o 

nome, a informante 8A, limitada visualmente, alerta que é preciso união de todos, para 

se conseguir os projetos necessários para a comunidade. Hoje, praticamente aposentada 

das atividades de parteira, diz que é incontável o número de vezes em que ajudou as 

parturientes terem sucesso no nascimento de seus bebês.  

Apesar de ter casa em Codó, a informante 8A vive passando temporadas na 

casa dos parentes ou dos amigos. Em Cipoal dos Pretos, está hospedada na casa de 

compadres, mas já fala em construir a própria casa, para não incomodar ninguém, mesmo 

na idade que se encontra e sem ter qualquer descendente, uma vez que nunca se casou. 

Ela sempre gostou de festas, de viajar (conhece várias cidades próximas a Codó, como 

Bacabal, Coroatá, Pedreiras etc.) de tomar uma pinga de vez em quando e do inseparável 

cachimbo e alcunhado de marido, como ela mesma citou ao longo da entrevista.  

 

3.5.9  Outras caraterísticas dos informantes 

 

Acrescenta-se ainda um quadro-síntese de algumas características dos 

informantes partícipes da coleta de dados 
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QUADRO 1 

Nº CÓDIGO 

 

GÊNERO 
 

FAIXA ETÁRIA 
 

LETRAMENTO 

F M 15/30 31/45 46/60 ≥ 61 LER ESCREVE 
ASSINA 

O NOME 

1 
Informante 

1A 
 X   X    X 

2 
Informante 

2A 
X    X    X 

3 
Informante 

3A 
 X    X   X 

4 
Informante 

4A 
 X X    X X  

5 
Informante 

5A 
X  X    X X  

6 
Informante 

6A 
 X  X   X   

7 
Informante 

7A 
X   X   X X  

8 
Informante 

8A 
X         X     X 

 

 

3.6 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é o de investigar a produção metafórica dos falantes 

da Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos (Maranhão, Brasil), tendo como pilar 

central as ideias de Lakoff & Johnson (1980) sobre a metáfora conceptual e os critérios 

estabelecidos por Kovecses (2010) quanto à criatividade metafórica, a partir duas 

hipóteses. 

 

3.7 Hipóteses  

 

As hipóteses, a partir das quais se desenvolve este trabalho, têm os seguintes 

parâmetros:  
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(i) Os habitantes da Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos exibem 

criatividade metafórica, produzindo expressões metafóricas peculiares e pouco 

familiares em relação a outras variedades do português brasileiro; 

 

(ii)   A criatividade das metáforas produzidas na comunidade é efeito de 

características específicas do ambiente físico e do contexto sociocultural que os 

habitantes da comunidade experienciam.  

 

A seguir, no Capítulo 4, faz-se a análise das metáforas produzidas pelos 

moradores da Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos. 
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4 .                              ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Para efeito de análise dos dados obtidos na Comunidade Quilombola de 

Cipoal dos Pretos, utiliza-se dos padrões estabelecidos por Kövecses (2010), mas 

selecionando-se aqueles pertinentes em relação dos dados analisados. Assim, agrupam-

se os exemplos metafóricos a partir de dois núcleos distintos, denominados de efeitos do 

ambiente físico imediato e efeitos do contexto sociocultural, nas seções 4.1 e 4.2 

respectivamentes.   

O núcleo denominado de efeitos do ambiente imediato é organizado a partir 

do seguinte reordenamento: metáforas que têm relacionadas com o ambiente físico 

propriamente dito, nas quais estão contidas as vinculadas à flora e à fauna; metáforas 

relacionadas com as características ou com as atividades relacionadas com o corpo 

humano, e, por último, metáforas estreitamente associadas às atividades realizadas pelos 

seres humanos.  

O núcleo denominado efeitos do contexto sociocultural é organizado segundo 

a maior ou menor amplitude do frame usado na criação da metáfora. Isto é, quando o 

frame utilizado na concepção da metáfora suscita um contexto mais abrangente, 

denomina-se de contexto sociocultural mais amplo; quando o frame ativa um universo 

mais local e específico, denomina-se de contexto sociocultural mais imediato.  

Ressalta-se ainda que na análise dos dados, apresentam-se pelo menos dois 

exemplos de cada tipo, mas, adianta-se que outros exemplos podem ser encontrados no 

Apêndice deste trabalho (ver página 96).  

Acrescenta-se ainda que, ao final da cada explicação de um caso metafórico, 

tem-se um gráfico exemplificando a relação existente entre o domínio-fonte e o domínio-

alvo de cada metáfora conceptual comentada.  

 

4.1 Efeitos do ambiente físico imediato  

 

Neste item, analisam-se as metáforas relacionadas com o ambiente físico 

imediato propriamente dito, bem como também são observadas aquelas associadas às 
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atividades/características físicas relacionadas ao corpo humano, uma vez que ocorrem 

muito marcadamente na produção metafórica em Cipoal dos Pretos, devido à influência 

que o meio exerce sobre os informantes.   

 

4.1.1. Metáforas relacionadas com o ambiente físico imediato 

 

Nesta seção, destaca-se o modo como o meio ambiente pode favorecer a 

articulação das concepções metafóricas que se refletem na fala dos informantes. Em 

especial, destaca-se como elementos associados à flora e à fauna são conceptualizados 

pelos moradores de Cipoal dos Pretos. 

  

4.1.1.1 - Flora 

 

Os exemplos (11) e (12), a seguir, refletem aspectos relacionados com o 

ambiente vegetal. Em (11), o informante 3A toma de empréstimo o domínio-fonte 

‘enraizar’, para fazer alusão à possibilidade das drogas serem definitivamente 

implantadas na Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos, o domínio-alvo. Esta 

imagem é ativada cognitivamente a partir da experiência do informante com o meio físico 

circundante, para manifestar o desejo de que as drogas não sejam ali perpetuadas, através 

de vendedores que viessem a morar na comunidade, de modo que, o enunciado “Que é 

pa botá pa fora, porque se enraizá=” é produzido a partir da metáfora conceptual FIXAR 

MORADIA É ENRAIZAR. Verifique-se o contexto expandido a seguir:  

 

(11)  
973 Inform. 3A O= pa=de Orlan=do falô, inclusive ele terre até um debate cum 

rapaz dacolá=, ali na igreja por car de droga, que o caba vendia 
droga e ele viu ele aqui, ele chega discutino. 

974 Entrev. 1 Eu sei. 
975 Inform. 3A Aí ele pediu, diz: “oia, na comuniDADE, o vigi=a, samo vocês. 
976 Entrev. 1 Todo mundo né? 
977 Inform. 3A tem que vigiá 
978 Entrev. 1 [é] 
979 Inform. 3A porque carqué um que ocês vê que tá mexeno com droga ocês 

tem que dá em cima 
980 Entrev. 1 É verdade 
981 Inform 3A Que é pa botá pa fora, porque se enraizá=. 

                                                                                               

       (Inform. 3A / 44:11 / 973-981, Ap. (2)) 
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O informante 3A tem suas atividades organizadas pela prática do plantio do 

arroz, da mandioca e da macaxeira; é dessa experiência que se utiliza para conceptualizar 

o domínio-alvo por meio de um domínio-fonte que esteja intimamente vinculado ao 

manuseio de raízes comestíveis.   

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

           DOMÍNIO-FONTE                            DOMÍNIO-ALVO 
                    PLANTA                               ATIVIDADE HUMANA  
 

Em (12), o domínio-fonte, flôr, projeta-se para o domínio-alvo, superfície. 

Verifica-se como a informante recorre à sua experiência no ambiente físico local, produz 

a metáfora SUPERFÍCIE É FLÔR, a partir do enunciado “[É=, só morde na fulô d’água; lá 

embaixo ela num morde, não; mas, na fulô d’água, ela tchowco!]”. A informante é 

motivada a utilizar-se dessa metáfora para dizer da maior probabilidade da piranha (tipo 

de peixe muito comum no Rio Codozinho) vir a atacar alguém, no momento de retirar a 

mão de dentro da água, como pode se constatar na ampliação do contexto a seguir: 

 

(12)  
138 Entrev  1 Tem muita piranha aí? 
139 Inform. 2A Ave Maria, moço! 
140 Entrev  1 E n’é perigoso, não? 
141 Inform. 2A É perigoso, uh// a... meu namorado o// o//, a piranha quase 

<ejeitava> ele. Passou um mêis sem trabalhar. 
142 Entrev  1 Vixi <Maria>! 
143 Inform. 2A Ela n’é de... a gente tá qui, ela num morde; A gente pegar 

nela, NÃO; O perigo é no levantá do braço; aí é a hora! 
144 Entrev  1 Ahh ela... 
145 Inform. A [É=, só morde na fulô d’água; lá embaixo ela num morde, 

não; mas, na fulo d’água, ela tchowco!] 
146 Entrev  1 Ah= tá 
147  Uh num sabia desse perigo, NÃO! 
148 Inform. 2A É pode <correr> mão nela ali. Num tem nadinha. Cê puder 

segurar, segura, num pudé=, quan/ alevanta a mão mar é 
sabendo. 

Enraizar 
 

 
Vegetal 

  Fixar moradia 
 

 Praticar comércio ilícito      
 

Pessoa 
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                                       (Inform. 2A / 27:00 / 138 – 657, Ap. (1)) 
 
 

Assim como as flores aparecem na camada mais externa das plantas (bastante 

presentes no ambiente físico), a superfície da água também representa a camada mais 

externa do volume da água do Rio Codozinho. A informante 2A usa dessa experiência 

para produzir a metáfora conceptual SUPERFÍCIE É FLÔR. 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

       DOMÍNIO-FONTE                DOMÍNIO-ALVO 
               PLANTA                LIMITAÇÃO DE ESPAÇO (área)                                      

 

A partir da análise dos extratos (11) e (12), percebe-se que a flora é utilizada 

como domínio-fonte para estabelecer uma relação cognitiva mais perceptível dos 

elementos que lhes compõem os dominios-alvo. Isto é, a possibilidade do 

estabelecimento e perpetuação das drogas em Cipoal dos Pretos, observado em (11), bem 

como a conceptualização da fronteira espacial da lâmina d’água, em (12).      

A seguir, apresentam-se alguns casos envolvendo a fauna. 

 

4.1.1.2 - Fauna  

 

O extrato (13) torna evidente que o meio ambiente, e tudo com o qual está 

correlacionado, propicia a produção da metáfora conceptual OPINAR SEM 

CONHECIMENTO FORMAL É RELINCHAR, observada por meio da expressão linguística 

“Você cunvésa, eu faço é rinchá”. Amplia-se este contexto em seguida. 

 

(13)  
78 Inform 8A Você cunvésa, eu faço é rinchá. 
79  É 
80 Entrev 1 Por que isso? 
81 Inform 8A E aí, cundo tivé uma coisa aí, ar muié corre aonde a  

Flor 
 

Árvore 

Superfície 
 

  Contêiner 
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Denora mar Nazu; que é vé=i, que é novo 
82 Entrev 1 Sim 
84 Inform 8A Vão, se entende! Não, mar novo com novo, sabe o quê? 
85  É 
86 Entrev 1 Deixa e tirar uma formiga que tá bem aqui no seu... isso! mas 

por que que a senhora falou que tá rinchando? 
87 Inform 8A É que+aí, eu num sei leitura, né! 

 
                                     (Inform. 8A / 2:58 / 78-87, Ap.(3)) 

 

A informante 8A acessa o domínio-fonte relacionado aos equinos para 

declarar que não sabe ler, o domínio-alvo. O ambiente rural, no qual tanto animais 

domésticos quanto selvagens estão mais presentes na vida das pessoas, favorece 

expressões linguísticas que traduzam a experiência do falante. Assim, a metáfora 

conceptual apresentada, OPINAR SEM CONHECIMENTO FORMAL É RELINCHAR, é o reflexo 

das experiências da informante ao longo dos seus mais de setenta anos, convivendo com 

os mais distintos animais. A onomatopeia associada aos equinos (relinchar) e a 

incompetência cognitiva dos animais, para a realização da linguagem articulada, em 

associação à condição de não-alfabetizada da informante, são ativadas para que ela possa 

se dizer não competente para emitir qualquer opinião.  

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

             

          DOMÍNIO-FONTE                           DOMÍNIO-ALVO  

                 EQUINO                                            PESSOA                                                             
 

No extrato (14), ao sintetizar o processo de produção da farinha, a informante 

2A produz a metáfora conceptual MÁQUINA É ANIMAL , percebida pela expressão 

linguística “catitu” no seguinte turno de fala: “Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente 

casca ela crua e mete no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo pa caí o 

sangue dela ali”. Observe-se pelo trecho maior em que esse turno ocorre: 

 
(14)  

Cavalo 
 

Quadrúpede 
 

Relinchar 

      Pessoa 
 

      Bípede 
 

 Opinar sem 
conhecimento 
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1038 Entrev  1 E a mandioca, dá bem aqui, né? 
1039 Inform. 2A A mandioca dá bem 
1040 Entrev  1 E far muita coisa 
1041 Inform. 2A Faiz 
1042 Entrev  1 Aqui, o que é que cês fazem com a mandioca aqui? 
1043 Inform. 2A Ah noi far a farῖa, faiz a puba, tira a tapioca, faiz beju, far 

bolo... 
1044 Entrev  1 Tudo da mandioca? 
1045 Inform. 2A Tudo da mandioca. 
1046  Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela crua e 

mete no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha 
debaixo pa caí o sangue dela ali 

1047 Entrev  1 Hum rum 
1048 Inform. 2A Que é que dá a tapioca e pa fazê a farῖa puba, joga ela na água, 

a entendeu, quando ela tá 
1049 Entrev  1 [Depois que lava é que espreme ela] 
1050 Inform. 2A É 
1051  Aí a puba, a farῖa, é que você tira, uh joga com casca e tudo; 

aí rente só vai é só tirando, que ela amolece; aí pega, roga pra 
acolá em cima dum plástico, dumas paia, fede a bo=sta <pa 
danado> 

1052 Entrev  1 Risos 
 

     (Inform. 2A / 51:22 / 1038 - 1052, Ap. (4))  

 

O termo em destaque, catitu, que integra o domínio-fonte, refere-se a um 

porco selvagem cujo nome é catitu (o nome científico é Pecari tajacu) e costuma comer 

as roças de mandioca e/ou de macaxeira. A informante utiliza-se desse elemento do 

domínio-fonte para projetá-lo no domínio-alvo máquina, cuja função é de triturar a 

mandioca/macaxeira.  

 

GRÁFICO 5 
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De uma forma geral, o que se pode notar nesta seção, a partir desse conjunto 

de metáforas analisadas, é que o domínio-fonte de todos os casos remetem para a 
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influência do contexto físico imediato. Em particular, as plantas constituem a prevalência 

do domínio-fonte, como se detecta em (11) e (12), mas também há casos associados aos 

animais, como ocorre em (13) e (14). O que fica marcado, todavia, é a representatividade 

do contexto físico imediato na produção metafórica nesse tipo de sociedade. 

 

4.1.2 Metáforas vinculadas às características físicas relacionadas ao corpo humano 

 

Esta seção apresenta uma plêiade de casos da perspectiva da Linguística 

Cognitiva (Lakoff e Johnson (1980); Kövecses (2010)), segundo a qual, a experiência 

corporificada serve de lastro para a produção da metáfora conceptual. Esta abordagem é 

percebida mas fortemente por se tratar da análise de um corpus oriundo da manifestação 

oral de uma comunidade quilombola rural e cujas ações cotidianas estão diretamente 

interligadas com práticas agrícolas de subsistência. Esta seção, portanto, constituída de 

cerca de oito extratos, tenta exemplificar como informantes de um ambiente rural projeta 

domínios-alvo peculiares neste contexto, a partir de domínios-fonte estimulados pela 

relação do corpo e o seu contexto, em especial, com as atribuições que envolvem o mundo 

da roça.  

Nos extratos (15) e (16), enquanto explica a diferença entre os vários tipos de 

arroz, o informante 1A, utilizando-se dos domínios-fonte ‘pelo’, no extrato (15), e 

‘cabelo’, no extrato (16), conceptualiza o domínio-alvo, ‘fibra vegetal’.  

Em (15), o informante 1A distingue o arroz lajeado de outras variedades pela 

presença de uma série de pequenas e finíssimas fibras vegetais por sobre a lerna 

(conhecida regionalmente por ‘escolha’ ou ‘casca’). Isto é, a parte que envolve o arroz 

propriamente dito e a partir da qual se prolongam essas microfibras ou filamentos 

vegetais. Portanto, o domínio-fonte ‘pelozin’ projeta-se, tendo como domínio-alvo a fibra 

vegetal que se encontra sobre a casca ou escolha do arroz. Essa projeção favorece a 

produção da metáfora conceptual FIBRA VEGETAL É PELO, que é percebida por meio da 

expressão linguística “o lajeado, porque ele é... tem// tem// tem// um um pelozin.”. Esse 

enunciado produzido pelo informante 1A e chancelado, em seguida, pelo informante 1B, 

quando este diz “Tem um pelozinho, ele aí; já os oto são liso, num têm pelo” é que ratifica 

que os pequenos filamentos vegetais ativam este domínio-fonte”, conforme se constata 

no extrato a seguir: 

  

(15)   
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694 Inform. 1A CE=stos tipo de arroz; tem muito tipo de arroz! 
695 Entrev. 1 Ah tá 
696  E// e// e// e //como é que você define assim como é que você 

reconhece que um arroz é isso e não aquilo? 
697 Inform. 1A Que tem diferença <dum+a pa ota> 
698 Entrev 1 Ah uh a como assim?... tá 
699  (inint) 
700 Inform. 1A Vo lhe mostrar o lajeado e o aguinha p’ocê vê a diferença 

duma pa ota 
701 Inform. 1B O lajeado, porque ele é... tem //tem// tem// um um pelozin 
702 Entrev. 1 O lajeado? 
703 Inform. 1B Hum um 
704 Entrev. 1 Tem um pelo, é? 
705 Inform. 1B Tem um pelozinho ele aí; já os oto são liso, num têm pelo 
706 Entrev. 1 Humm! 
707  Uh vo vê aqui esse arroz 
708  Pó/ botá aqui, deixa eu ver aqui, hun... deixa eu pegar ó 

 

                      (Inform. 1A / 35:50 / 694-708, Ap. (8)) 
 

Em (16), o informante 1A e o entrevistador conversam sobre como distinguir 

entre o arroz do tipo agulhinha e o do tipo lajeado. Para fazer referência a este, o 

informante 1A acessa o domínio-fonte ‘cabelin’, projetando-o sobre o domínio-alvo, a 

‘penugem sobre a casca do arroz lajeado, cuja fibra vegetal se assemelha a um cabelo, 

como se observa em “Esse aqui é mais grosso; grosso e é cabeludo; esse aqui é liso, num 

tem esse cabelin que esse aí”. É por essa via que a metáfora conceptual FIBRA VEGETAL 

É CABELO vem a lume. Ela é favorecida pela projeção do corpo humano (domínio-fonte) 

sobre um dos itens da experiência agrícola dos habitantes da Comunidade Quilombola 

de Cipoal dos Pretos, o arroz, como se exemplifica a seguir:  

 

(16)  

715 Entrev. 1 Então, aqui, à minha esquerda, tá o agulha e, aqui, o lajeado 
716 Inform. 1A É 
717 Entrev. 1 Qual dos dois é o melhor? 
718 Inform. 1A Esse aqui 
719 Entrev. 1 E// o// o// esse aqui é o o lajeado o agulhinha 
720 Inform. 1A [É esse aí é mior até po mercado] 
721 Entrev. 1 É? 
722 Inform. 1A É? 
723 Entrev. 1 Ah e onde é que tá a diferença aqui entre um e outro porque eu 

não tô vendo? 
724 Inform. 1A Esse aqui é mais grosso; grosso e é cabeludo; esse aqui é liso, 

num tem esse cabelin que esse aí. 
725 Entrev. 1 Ah! 
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726 Inform. 1A [O siô pega, é mermo <que tá pegan/ sua mão>] 
727 Entrev. 1 Ele... 
728 Inform. 1A [Ai, ó] 
729 Entrev 1 Han ram! 
730 Inform. 1A E esse aqui não 
731 Entrev 1 Esse aqui é //que é// o //o// 
732 Inform. 1A [O aguinha] 
733 Entrev 1 O agulhinha 
734 Inform. 1A É 

 
                            (Inform.1A / 36:58 /-715-734, Ap. (9)) 

 

Ressalta-se aqui que os casos (15) e (16) têm a mesma concepção quanto ao 

domínio-fonte e quanto ao domínio-alvo. Isto é, em ambos, o informante 1A utiliza-se 

do domínio-fonte ‘pelo’ e ‘cabelo’ respectivamente, a partir dos quais, distintamente, 

projeta o domínio-alvo “fibra vegetal”. Em ambos os casos, tem-se domínios-fonte 

concretos (pelo e cabelo), relacionados ao corpo humano, projetando-se sobre um 

domínio-alvo concreto (fibras vegetais), manifestadamente fruto da experiência da 

vivência dos informantes locais.   

O gráfico 6, logo a seguir, retrata como as projeções realizadas entre os 

domínios –fonte e –alvo, podem ocorrer, na conceptualização da metáfora FIBRA 

VEGETAL É PELO e FIBRA VEGETAL É CABELO, tomando-se os extratos (15) e (16) como 

base. 

 

GRÁFICO 6 
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O extrato (17) apresenta um recorte da informante 2A explicando ao 

entrevistador 1 como se planta o pepino, que tem característica o fato de enramar. 

Portanto, o pepino e as plantas similares, tais como o maxixe, o melão e a melancia. Por 

conseguinte, o que quer que tenha prolongamentos a partir de um eixo, tais como rios e 
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árvores, por associação, também são descritos como tendo ‘bracin’. Essa relação está 

vinculada diretamente ao eixo do corpo humano, como se observa a seguir: 

 

(17)   
174 Entrev. 1 Ah= então o pepino dá em rama? 
175  Dá na rama 
176 Entrev. 1 [Comé que //comé que faz assim?  eu nun//nunca plantei 

pepino comé que planta?] 
177 Inform. 2A Ora siô, a gente pega a sementinha dele, tchucu! Tchucu! no 

chão. Sai prantando; aí ele sai. Aí, quando ele nasce, fica a 
copinha, copinha. Aí, ele vai estirando, dando aqueles 
bracin, enramano, enramano, cum pouca tá como daqui 
acolá=, aí com pouco começa a enfulorÁ=, quando ele 
enfulóra já vem o// o coisinha naquela flozinha 

178 Entrev. 1 [Sim] 
179 Inform. 2A Aí, com pouca, ele vai crescendo. Se ele, de/ de //de//manhã, 

tiver um pepino na rama, tá dês tamanho, no oto dia. Ocê vai, 
já tá no ponto de tirar 

180 Entrev. 1 [E cresce rápido assim?] 
181 Inform. 2A Cresce 

          (Inform. 2A / 6:48 / 174-181, Ap. (10))  

 

Em (17), portanto, o que se pode constatar por meio do trecho “[...]. Aí, ele 

vai estirando, dando aqueles bracin, enramano, enramano, cum pouca tá como daqui 

acolá= [...].” é a emergência da metáfora TER RAMFICAÕES É TER BRAÇOS, que se 

demonstra como se dá essa relação no gráfico 7, a seguir. 

 

GRÁFICO 7 
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No extrato (18), a informante comenta sobre o processo de produção da 

farinha desde o momento em que as pessoas descascam a raiz e da sua trituração pelo 

catitu (nome dado ao motor que tritura a mandioca e sobre o qual se comenta no extrato 
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(14)) até a etapa em que a massa triturada é prensada, a fim de se minimizar o máximo 

possível a quantidade do líquido acumulado durante o tempo em que esteve de molho. É 

fazendo referência a esse líquido que a metáfora conceptual LÍQUIDO DA MANDIOCA É 

SANGUE é exposta por meio da expressão linguística “Gente, mais pa gente tirá a tapioca, 

a gente casca ela, crua e mete no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo 

pa caí o sangue dela ali”. Observe-se o seguinte trecho: 

 

(18)  

1038 Entrev  1 E a mandioca, dá bem aqui, né? 
1039 Inform. 2A A mandioca dá bem 
1040 Entrev  1 E far muita coisa 
1041 Inform. 2A Faiz 
1042 Entrev  1 Aqui o que é que cês fazem com a mandioca aqui? 
1043 Inform. 2A Ah noi far a farῖa, faiz a puba, tira a tapioca, faiz beju, 

far bolo... 
1044 Entrev  1 Tudo da mandioca? 
1045 Inform. 2A Tudo da mandioca. 
1046  Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela crua 

e mete no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha8 
debaixo pa caí o sangue dela ali 

1047 Entrev  1 Hum rum 
1048 Inform. 2A Que é que dá a tapioca e pa fazê a farῖa puba, joga ela na 

água, a entendeu, quando ela tá 
1049 Entrev  1 [Depois que lava é que espreme ela] 
1050 Inform. 2A É 

 
  (Inform. 2A/ 15:00 / 1038-1046, Ap. (18)) 

 

É a imagem desse líquido esbranquiçado, contido na mandioca ou na 

macaxeira, que cai diretamente em uma espécie de gamela, ao ser prensado, que a 

informante 2A acessa, para, pelo domínio-fonte “sangue”, projetar o domínio-alvo, que 

ela denomina de “líquido da mandioca”. Ilustra-se essa relação com o gráfico 8, logo a 

seguir: 

 

GRÁFICO 8 

 

 

 

                                                           
8 A banha a que a informante 2A se refere é uma espécie de gamela ou cocho, que, nessa comunidade, 
serve como receptáculo do líquido que se extrai da massa de macaxeira ou mandioca, quando está sendo 
prensada. 
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Na próxima seção, apresenta-se a análise das metáforas conceptuais cujo 

domínio-fonte esta pautado no corpo humano. 

 

4.1.3 Metáforas relacionadas com atividades físicas realizadas pelos seres humanos 

 

Os extratos (19), (20), e (21), a seguir, ilustram a correspondência metafórica 

denominada personificação, em que se atribuem características humanas a objetos e 

eventos, nos termos de Lakoff & Johnson (1980). Eles apresentam processos em que o 

domínio-fonte se estrutura a partir da atividade de ingerir alimentos, realizada pelo corpo 

humano.  

Em (19), o entrevistador 1A, a informante 2A e a informante 1B estão 

conversando sobre a produção de quiabo próximo às margens do rio Codozinho, cujo 

leito está localizado a quinhentos metros da residência da Informante 1A. Esta, 

questionada sobre a possibilidade de se plantar o quiabo próximo às margens do rio, 

responde: “a rente num planta nada na beira do rio, que água... quando o inverno chegar, 

a água come”. Exemplifica-se a seguir: 

  

(19)  

418 Entrev  1 Claro, claro, ah... 
419  E dá muito quiabo? 
420 Inform. 2A Dá=! dá muito! 
421 Entrev  1 [Quem é que é responsável por essa plantação, a senhora?] 
422 Inform. 2A É, eu mermo; a gente é que planta; a gente mermo colhe pa 

trazer quan/ a gente vai pa roça; aí, sai trazendo aquelas 
besterῖa... 

423 Entrev  1 [Hum rum!] 
424 Inform. 2A Ne? 
425 Entrev  1 É aqui, na beira do rio, não?  
426 Inform. 2A Não, a gente/ 
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427 Inform. 2B [Não, é do ôto lado do campo!] 
428 Inform. 2A [D’oto lado do campo!] 
429 Entrev  1 [Ah, d’oto lado do campo!] 
430 Inform. 2A A rente num planta nada na beira do rio, que água,... quando o 

inverno chegar, a água come. 
431 Entrev  1 Ah, porque cobre, é? enche muito, é? 
432 Inform. 2A Cobre; é. Enche muito! 
433 Entrev  1 É muito longe daqui, o rio? 
434 Inform. 2A É não! 

          
(Inform. 2A / 19:22 / 418-434, Ap. (23)) 

 
 

Trata-se de uma metáfora que ativa o domínio-fonte ‘comer’, cuja ação está 

vinculada a uma necessidade básica dos seres humanos – a manutenção da vida pela ação 

de comer – para projetá-lo na confecção do domínio-alvo, suscitado pela experiência 

advinda das recorrentes ações destruidoras das águas do rio, na medida em que lhe eleva 

o nível d’água. Dessa forma, tem-se a metáfora conceptual DESTRUIR É COMER. 

No extrato (20), em um processo similar ao de desaparecer pela ação de 

destruir, como se observou no extrato (19), há o de fazer sumir por evaporação, conforme 

se demonstra em seguida: 

 

(20)  

1097 Inform. 3A [É, é. Depois de tirado, tem que ferver... é... é... certo! Junta 
tudo,] 

1098   Bota pa ferver de novo 
1099   É pa ti//, pa que/ sair 
1100   Frevê//, come a água todinha fica só o ah// o azeite. 
1101 Entrev.1 É, eu sei 
1102 Inform. 3A Aí, depois que/ aí ele apura mesmo; aí cê pode derramá nota 

vazía; bota na (inint) no// no// bujão ô num litro 
                                                                         

            (Inform. 3A / 48:26 / 1097-1102, Ap. (24)) 
 

 

O informante 3A, ao explicar uma das etapas da produção do azeite extraído 

da amêndoa do coco babaçu (Orbignya speciosa), acessa o domínio-fonte comer e projeta 

o domínio-alvo sumir, por meio da sentença “Frevê//, come a água todinha fica só o ah// 

o azeite”, favorecendo a produção da metáfora conceptual SUMIR É COMER. A evaporação 

ocasionada pelo calor sugere ao informante 3A que o desaparecimento da água ocorre 

pelo mesmo processo de trituração dos alimentos. Observa-se um referente sólido e 
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contável (farelo) estruturando a conceptualização de um referente líquido e incontável 

(água). 

Em (21), as entrevistadoras 2 e 3 conversam com o informante 2A sobre o 

consumo de energia elétrica; ocasião em que o informante produz a metáfora conceptual 

GASTAR ENERGIA É COMER, por meio da expressão-vetor “Não uh// no// no// energia 

aqui... nóis tem uma forragera, tem uma geladera no=va, geladera nova num come 

energia, não. Muito não!”, para projetar o domínio-alvo gastar, consumir. É o que se 

observa a seguir: 

 

(21)  

146 Entrev. 2 [E como] 
147  Mas assim po 
148 Inform. 6B Vai lá chega lá é oto preço 
149 Entrev. 2 Mas, como assim, vocês gastam muita energia? 
150 Inform. 6A Não uh// no// no// energia aqui... nóis tem uma forragera, tem 

uma geladera no=va, geladera nova num come energia, 
não. Muito  não! 

151 Entrev. 3 Pois é 
 

      (Inform. 6A / 6:28 / 146-151, Ap. (25)) 
 
 

O exemplo acima suscita ainda a metáfora MÁQUINA É PESSOA, na medida 

em que impõe à geladeira a propriedade de comer alguma coisa. Constata-se a 

apropriação da capacidade da geladeira de consumir algo que é do domínio dos conceitos 

abstratos: a energia.  

Conforme se verifica no compêndio dos extratos (19), (20) e (21), o domínio-

fonte ‘comer’, comum a todos os exemplos, é utilizado por três informantes distintos, 

inclinando-se a favor da hipótese de que a criatividade metafórica é instrumentalizada 

pelo contexto, em especial, pelas atividades básicas do corpo humano.  

O mecanismo de triturar e mastigar o alimento, para que possa ser ingerido e, 

assim, ser (con)sumido é, por paralelismo, associado à destruição da plantação pela 

invasão da água (ex. 19), como se verifica em DESTRUIR É COMER, ao desaparecimento 

da água pelo processo de fervura (ex. 20), como se percebe em SUMIR É COMER, e ao 

consumo de energia pela geladeira (ex. 21), como se observa em GASTAR ENERGIA É 

COMER. 
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O gráfico 9, logo a seguir, sintetiza a relação do domínio-fonte comum aos 

extratos (19), (20) e (21), com os domínios-alvo distintos em cada um desse extratos 

mencionados.  

 

GRÁFICO 9 
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Ao que parece, pela análise dos extratos (19), (20) e (21), a ação de modificar 

o estado inicial da matéria, seja ela concreta ou abstrata, dá suporte à conceptualização 

das metáforas citadas, principalmente quando o domínio-fonte em questão está vinculado 

à manutenção da vida.  

Em (22), à medida que o informante comenta sobre o dano que as pragas 

podem causar à rizicultura, verifica-se manifestação da metáfora ARROZ É PESSOA, que 

vem a lume pelo processo de personificação, com pode se observar no trecho “Meu //mô// 

uh// meu dô//... oia pofessô... tem dias que ocê chega... assim ...quande ocê chega... que 

mexe no arroiz... cê vê ... chega, chega ronca”.  

O ruído atribuído ao arroz, em consequência da ausência do grão dentro da 

escolha e provocado pelo contato destas, pela força do vento, é que constitui o domínio-

fonte, a partir do qual o informante projeta o domínio-alvo ‘ronco’, como pode se 

observar contexto ampliado do extrato (22).  

 

(22)  

164 Inform. 3A Tem o// a purga danta ... e tem a lagarta e tem o chupão uh// uh// 
e cum quando ele começa.. sê pa encher ... no enchimento... se 
dé aquele purgão avoadô, o cacho fica chiando 

165 Entrev. 1 [fic/ [tem nada] ] 
166 Inform. 3A Isso é que é o mal 
167   Na verdade naquele ano, num tem nada! 
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168   Meu //mô// uh// meu dô//... oia pofessô... tem dias que ocê 
chega... assim ...quande ocê chega... que mexe no arroiz... cê vê 
... chega, chega ronca 

169   Naquele ano... num tem ... a safa 
170   Agora, tem ano não sinhô... tem ano que uh//... que a coisa é 

limpa do começo o fim. 
 

(Inform. 3A / 3:17 / 164-170, Ap. (22)) 
 

Devido ao ataque das pragas sobre essa cultura, principalmente na parte mais 

baixa da planta, o cacho não se desenvolve e fica chocho, murcho, de modo que favorece 

uma produção sonora similar a um ronco. É esse som, produzido pelo arroz, nessas 

circunstâncias (domínio-alvo), que o informante acessa a partir do domínio-fonte 

“pessoa”, para produzir a metáfora conceptual ARROZ É PESSOA, e que se demonstra no 

gráfico 10, logo a seguir. 

 

GRÁFICO 10 
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Nesta seção, demonstra-se que o corpo humano é, sem dúvidas, um dos 

parâmetros mais influentes para com a criatividade metafórica. Na comunidade 

quilombola investigada, em especial, as atividades e características físicas relacionadas 

ao corpo constituem importante base conceptual para o entendimento de produtos 

agrícolas variados e objetos cotidianos.  

Além desse núcleo de análise, efeitos do ambiente físico imediato (4.1), 

analisa-se na próxima seção (4.2), outro núcleo, gerador de grande parte das metáforas 

conceptuais detectadas nesse tipo de ambiente rural, denominado de: efeitos do contexto 

sociocultural, e que será exposto a seguir. 
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4.2 Efeitos do contexto sociocultural 

 

Este núcleo será examinado a partir de duas óticas: aquela cujo contexto 

cultural é mais amplo e outra, cujo domínio-fonte se dá a partir de um contexto cultural 

mais específico e local; o contexto cultural mais imediato. 

 

4.2.1 Efeitos do contexto sociocultural mais amplo 

 

O efeito do contexto sociocultural mais amplo ocorre quando a ativação da 

metáfora conceptual é influenciada por fatores externos ao ambiente onde se dá a 

metáfora. Portanto, nesse caso, os habitantes da Comunidade Quilombola de Cipoal dos 

Pretos acessam valores, crenças e atitudes linguísticas que, por meio das expressões 

linguísticas, conceptualizam as metáforas qua aqui se tipificam como mais amplas. O 

domínio acessado é mais universal e pode advir, em geral, tanto de um espaço mais 

próximo ao local onde é produzida a metáfora – nesse caso, o Maranhão – ou de um outro 

mais distante, nesse caso, o território brasileiro, ou ainda de um universo internacional, 

sem que haja necessariamente uma condição ou hierarquia quanto a essa categorização.  

Os extratos (23), (24) e (25) evidenciam o que se diz. Isto é, os domínios-

fonte ‘maridinho’, ‘capitão’ e ‘assinar’, respectivamente, advêm de um frame9 que está 

situado muito além das fronteiras de Cipoal dos Pretos. Todos são ativados a partir de 

uma realidade universal. O frame das relações sociais é que dá suporte para o termo 

‘maridin’ ser utilizado na concepção da metáfora conceptual em (23); o frame da 

hierarquia militar é que dá acesso à conceptualização da metáfora em (24) e o frame da 

‘escrita’ é que propicia o uso da metáfora em (25). Estes três tipos de metáforas são 

                                                           
9 Diferentemente do significado dado por Black (1955) ao nome frame (o termo metafórico propriamente 
dito é considerado o foco e a parte da sentença ou da expressão metafórica que sobra é o frame), conforme 
se explica nesse trabalho (ver p. 15), Ferrari (2011, p.50) retoma o termo frame, proposto por Fillmore 
(1982, 1988), para “designar um sistema estruturado de conhecimento, armazenado na memória de longo 
prazo e organizado a partir da esquematização da experiência”. Para esta autora, portanto, o processo de 
interpretação ativa estruturas de conhecimento que correlacionam elementos e entidades associados à 
experiência humana, cuja base fundamenta-se nos aspectos físicos e culturais dessa experiência. Dancygier 
& Sweetser (2014) acrescentam que além dos aspectos físicos e culturais, o conhecimento linguístico 
também participa da composição de um frame. Para Dancygier & Sweetser (2014), o frame ativa uma 
estrutra gestaltista, à medida que uma expressão que se refere a um aspecto específico de um frame favorece 
a compreensão de todo um frame maior. Para elas, a palavra marido, por exemplo, não pode ser entendida 
longe de um contexto de casamento, cuja convenção está arraigada na concepção heterossexual de 
casamento, uma vez que este modelo suscita termos como noivo, noiva, marido, esposa etc., implicações 
financeiras, sociais e familiares. Dessa forma, um frame também pode ser modificado ao longo do tempo. 
Dancygier & Sweetser (2014, p.18) afirmam: “frames are deeply engrained both in linguistic knowledge 
and in the cultural context, but also [...] they are potentially subject to change”.    
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exemplos muito expressivos de como o contexto sociocultural mais amplo pode ser usado 

nesse tipo de metáfora.   

Em (23), a informante 8A acessa o domínio-fonte ‘marido’ - um ser social 

que nunca lhe esteve próximo, que não faz parte de suas relações sociais, e sequer de sua 

vida, uma vez que nunca se casou - projetando-o para o domínio-alvo, cachimbo (objeto 

que lhe é inseparável), para produzir a metáfora conceptual CACHIMBO É MARIDO.  

 

(23)  
121 Inform 8A É, eu gosto de tá no meu barraquinho, que eu fumo meu 

cachimbin 
122 Entrev 1 ainda fuma, é? 
123 Inform 8A uh// é o jeito 
124  que+é  pa poder chegá o juí=zo 
125  Que, gente novo assim só vai com uma coisinha dum lado, 

quando num é fumá é é mascá e eu num sei masca. 
126 Entrev 1 eu se=i 
127 Inform 8A Deur me livre. 
128 Inform 8A Ihh 
129 Entrev 1 quer dizer que a senhora gosta de fumá? 
130 Inform 8A eu gosto, siô! 
131 Entrev 1 Cachimbin 
132 Inform 8A Ó, meu marido aqui! 
133 Entrev 1 <deixe-me ver> 
134 Inform 8A pra onde eu vou é com meu maridin. É! 
135  e aí muita gente num fu=ma 
136 Entrev 1 eu sei 
137 Inform 8A aí pega, as veiz, tô fedendo sarro, né? 
138 Entrev 1 Ham 
139 Inform 8A e aí, eu den do meu chique=ro, eu fumo meu sarrin e fedo lá. 

Num tem quem diz nada 
140 Entrev 1 é isso, tá certo! 

                                                                           
   (Inform. 8A / 5:45 / 121-140, Ap. (39)) 

 
 

Em (23), a metáfora conceptual CACHIMBO É MARIDO emerge por meio da 

expressão linguística “ó, meu marido aqui!”. A metáfora utiliza o frame de relação 

conjugal, que inclui papéis como esposa e marido, projetando esses papéis para a própria 

informante e para o cachimbo respectivamente. O gráfico 11 explicita essa relação. 

 

GRÁFICO 11 
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            DOMÍNIO-FONTE                           DOMÍNIO-ALVO  
           RELAÇÃO SOCIAL (CASAMENTO)             RELAÇÃO PESSOAL  

                      

O extrato (24) recorre a um papel social e hierárquico para estruturar o 

domínio-alvo “lama”. Ao comentar com o entrevistador 1 sobre a possibilidade de se 

entrar e sair de Cipoal dos Pretos durante o período chuvoso, a informante 2A, 

considerando a inexistência de estrada e o tipo de solo (um barro preto e liguento que 

dificulta a tração de qualquer tipo de meio de transporte), levanta a possibilidade de que 

chovendo, não há condições para que se possa deixar a comunidade. Tentando explicitar 

o tipo de dificuldades que se pode enfrentar nessas condições e fazendo referência à 

locomoção por meio de uma bicicleta, declara ao entrevistador, que a lama que se fixa 

nos raios da calha da bicicleta impossibilita qualquer tentativa de uso desse meio de 

transporte. Os capitães de barro que se agregam aos raios da calha da bicicleta dificultam 

qualquer tentativa de deslocamento, conforme se pode observar no extrato a seguir: 

 

(24)  
544 Inform. 2A E roda, se você tiver lá fora, muntado de bicicreta; tando 

choveno, você vem embo=ra; mas se dexar a chuva passar num 
vem não; a gente caça logo assim um / uma tora de pau e larga 
assim as quato <faxa>; roda, roda, aí quando ela num roda 
mais;  <sei>, pa tirar das calha 

545 Entrev  1 Sim 
546 Inform. 2A Aqueles capitã=o é mesmo que ser num sei o quê 
547 Entrev  1 Ah gruda né? 
548 Inform. 2A [Eh gruda; aí, é o massapé misturado com pedĩa miúda; a rente 

num pode nem andar descalço; doi demais nos pé da gente, 
MA=ssapé danado] 

549 Entrev  1 Eu sei 
550 Inform. 2A Ma esse ano tá bom, minino; um tempo desse tá tudo seco. Cês 

entraram aqui... hoje entrou um Ca /nunca nem vi 
551 Entrev  1 [Eu vi] 

 
(Inform. 2A / 23:19 / 544-551, Ap. (40))  
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Utilizando-se do frame associado à hierarquia militar, a informante 2A 

coceptualiza a metáfora LAMA É CAPITÃO. As qualidades próprias de um capitão, 

oponente difícil de ser superado e agregador são realces desse domínio-fonte, que são 

projetados por sobre a imagem da lama agarrada aos raios do pneu de uma bicicleta, o 

domínio-alvo. Essa relação é demonstrada no gráfico 12, logo a seguir. 

  

GRÁFICO 12 

 

 

 

 
   
      

         DOMÍNIO-FONTE                         DOMÍNIO-ALVO  
   HIERARQUIA MILITAR            SOLO INTRANSPONÍVEL  
 

No extrato (25), a seguir, a intenção é fazer referência, via discurso 

metafórico, a um bem, cuja característica é difícil de ser distinguida, em outras aves da 

mesma espécie, pelo simples ato de olhar. Para isso, o informante 1A utiliza-se do termo 

‘assinar’ por ‘marcar’, para dizer-se proprietário de um bem específico, nesse caso, um 

galináceo.  

Por se tratar de uma ação que todos devem reconhecer no animal marcado, o 

informante usa da técnica de cortar uma das unhas da ave e, deixa isso explícito na 

linguagem, por meio da metáfora conceptual MARCAR É ASSINAR. Essa metáfora brota 

da importância que o informante atribui ao letramento, uma vez que sabe apenas desenhar 

o próprio nome, e da consciência do papel que tal habilidade adquire no mundo da 

sociedade moderna.  

O domínio-fonte do letramento, ‘assinar’, projeta-se para o domínio-alvo, 

‘marcar’ e, assim sendo, tem-se um homem iletrado, que recorre a um sistema o qual não 

domina, mas do qual tem conhecimento através das relações socioculturais circundantes, 

utilizando-o a fim de produzir metáforas. A seguir, apresenta-se um extrato a partir do 

qual se pode perceber o uso da expressão linguística.  

 

(25)  
644 Entrev 1 Eu não sabia! Como é que ferra galinha? 
645 Inform. 1A A rente costa um dedin <uh uh> a unha dum dedo, num sabe? 
646 Entrev 1 [Han] 
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Lama 
 

 Poder de grudar 
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647 Inform. 1A Aí fico se/ aí todo mundo fica assinada, aí pode tá no meio 
de cem, as suas, conhece 

648  A gente assina um dedo, vizinha já assina oto 
649 Entrev 1 Ah já tá definido aqui eu vo=u para o primeiro você vai pro 

segundo, terceiro 
650  Ahh 
651 Inform. 1A Ai ta tudo misturado ai ma<na ho// que conhece a da gente> 

num sabe? 
652 Entrev 1 [Ah tô entendendo] 

    
(Inform. 1A / 33:22 / 644-652, Ap. (42)) 

 
 

No extrato logo acima, na alínea 645, o informante 1A deixa claro que o 

processo de reconhecimento da propriedade da ave se dá pelo corte de um de seus dedos, 

ao afirmar “A rente costa um dedin <uh uh> a unha dum dedo, num sabe?”. A prática do 

corte da unha da ave, em unha alternativa àquela que o vizinho já o fez, se repete e 

estabelece o padrão convencionado pelos próprios moradores de Cipoal dos Pretos. Dessa 

forma, portanto, a metáfora conceptual MARCAR É ASSINAR é utilizada no dia a dia como 

uma garantia de propriedade. 

O gráfico 13 demonstra a relação dos elementos da metáfora conceptual 

MARCAR É ASSINAR. 

 

GRÁFICO 13 

 

 

 

 
           

               DOMÍNIO-FONTE                      DOMÍNIO-ALVO  
                                        ESCRITA                         CRIAÇÃO DE GALINHAS  
 

No extrato (26), observa-se a metáfora conceptual ZANZAR DE PESSOAS É 

FOLE, por meio da seguinte sentença: “[é porque tem muita gente que não gosta desse fole 

num vai lá pra cima ai fica nem dorme, ne? nem vai”. A informante 7A comenta sobre 

como as pessoas que não ingerem bebidas alcóolicas são incomodadas por outras que 

ficam de um lado para outro, enquanto fazem uso de bebidas alcóolicas, em Cipoal dos 

Pretos. Para manifestar essa situação linguisticamente, ela acessa o domínio-fonte de 

instrumento musical (acordeon) para projetar o domínio-alvo: deslocamento de pessoas 
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Documento 
 

Caneta 

  Cortar a unha 
 

Galinha 
 

Objeto cortante 



83 
 

de um lado para o outro, dentro da comunidade de Cipoal dos Pretos ou simplesmente, 

zanzar de pessoas. É o que se vê a seguir: 

 

(26)  
715 Entrev1 ah e aí fica de+um lado pro outro... o pessoal 
716 Inform7A é fica <na festa> 
717 Entrev1 e aí fica fazendo zuada, né? Pra quem quer trabalhar no outro 

dia fica (inint) 
718 Inform7A [é porque tem muita gente que não gosta desse fole num vai 

lá pra cima; aí fica nem dorme, né, nem vai... 
719 Entrev1 não gosta desse fole que cê falou? 
720 Inform7A É, porque tem muita gente aqui que não bebe, as veiz dia de 

domingo mermo num tem nada pra, num tem programa bom 
pra gente assistir 

721 Entrev1 ham ram 
                                          

              (Inform. 7A / 34:24 / 715–718, Ap. (37)) 
 

A informante 7A utiliza-se do domínio-fonte de um instrumento musical 

muito comum no Brasil, principalmente no nordeste brasileiro, conhecido por acordeon, 

sanfona ou fole, para projetar o vai e vem de pessoas dentro da comunidade.  

O acordeon tem como princípio básico e domínio-fonte o vai e vem de uma 

de suas partes (o fole), que num processo de expansão e compressão de seu espaço 

interno, tem como consequência a absorção e a expulsão de ar respectivamente e, em 

sintonia com um conjunto de teclas modalizadoras do som, produz um som bem peculiar 

na produção de um dos estilos musicais brasileiros mais genuínos: o forró.  

O gráfico 14, a seguir, demonstra a projeção dos elementos do domínio-fonte 

em direção ao domínio-alvo. 

 

GRÁFICO 14 

 

 

 
 
      

    DOMÍNIO-FONTE                             DOMÍNIO-ALVO  
             INSTRUMENTO MUSICAL         DESLOCAMENTO DE PESSOAS 

 

Na próxima seção (4.2.2), analisa-se o efeito do contexto sociocultural mais 

imediato na produção das metáforas conceptuais na Comunidade Quilombola de Cipoal 

dos Pretos. 
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4.2.2 Efeitos do contexto sociocultural mais imediato 

 

O efeito do contexto sociocultural mais imediato na produção das metáforas 

conceptuais advém da interação entre as pessoas, a partir de suas crenças, de seus valores 

e de suas práticas cotidianas na comunidade onde estão situados. São esses aspectos que 

dão lastro à produção de expressões linguísticas que realçam as metáforas conceptuais 

utilizadas. Em Cipoal dos Pretos, esses fenômenos concorrem de tal forma que as 

expressões evidenciam não somente o modo de vida dos habitantes da comunidade, mas, 

sobretudo, seu modo de pensar.  

Em (27), a informante 8A utiliza-se do domínio-fonte das ‘armas’ 

(baladeira/estilingue), como se verifica pela sentença “na hora que eu embebedo eu pulo 

no+minha baladera, me deito”, projetando-o para o domínio-alvo ‘artefato usado para 

dormir’ (rede), para produzir a metáfora conceptual REDE É BALADEIRA.   

 

(27)  

581 Entrev 1 ainda hoje toma cachacinha 
582 Inform 8A Tomo 
583 Entrev 1 É 
584  e fica bêbada, não? 
585 Inform 8A na hora que eu embebedo eu pulo no+minha baladera, 

me deito 
586 Entrev 1 ah tá, vai na rede 
587 Inform 8A é se eu cair minha cumade me levanta 
588 Entrev 1 eu sei 
589  a senhora chama a a rede de baladeira é? 
590 Inform 8A essa é que é minha baladerinha 
591 Entrev 1 Ahh 
592 Inform 8A essa lá conforma uh// tudo quem qué deitá 
593 Entrev 1 Hum 
594 Inform 8A rede, ocê num vê dizê que rede na sala é descanso de 

malandro 
 

(Inform. 8A / 27:57 / 581-594, Ap. (43)) 
  
 

A imagem que sedimenta o uso e a transferência de um conceito para 

estruturar o outro se realiza, na medida em que as duas extremidades da rede são fixas a 

um suporte (em geral, são escápulas fixadas às paredes), do mesmo modo que a baladeira. 

A rede e a peça de couro onde se aloja o objeto a ser lançado, na baladeira, se equivalem. 

As cordas da rede equivalem às tiras de borracha da baladeira, que impulsionam o objeto 



85 
 

a ser lançado. O suporte ao qual as redes são amarradas equivale à forquilha de madeira, 

em formato de Y (ípsilon). Expõe-se, no gráfico 15, a projeção da metáfora conceptual 

REDE É BALADEIRA. 

 

GRÁFICO 15 

 

 

 

       

               
            
DOMÍNIO-FONTE                                        DOMÍNIO-ALVO  

                          ARMAS                          ARTEFATO USADO PARA DORMIR (rede)  
 

No extrato (28), observa-se como o domínio-fonte próprio do cativeiro dos 

suínos, um lugar sujo e fedorento, projeta-se para o domínio-alvo do descanso, do sono: 

a rede, de tal modo que, por meio da expressão linguística “chiqueiro”, no trecho “e aí, 

eu den do meu chiquero, eu fumo meu sarrin e fedo lá; num tem quem diz nada”, 

identifica-se a metáfora conceptual: REDE É CHIQUEIRO.  

 

(28)  
129 Entrev. 1 quer dizer que a senhora gosta de fumá? 
130 Inform. 8A eu gosto siô 
131 Entrev. 1 Cachimbin 
132 Inform. 8A ó meu marido aqui 
133 Entrev. 1 <deixe-me ver> 
134 Inform. 8A pra onde eu vou é com meu maridin. É! 
135  e aí= muita gente num fuma 
136 Entrev. 1 eu sei 
137 Inform. 8A Aí pega as veiz tô fedendo sa=rro, né? 
138 Entrev. 1 Ham 
139 Inform. 8A e aí, eu den do meu chiquero, eu fumo meu sarrin e fedo 

lá; num tem quem diz nada 
140 Entrev. 1 é isso, tá certo 
141 Inform. 8A meu marido é esse aqui. Mar premero esse ali 
142 Entrev. 1 quem? 
143 Inform. 8A que é o nosso pai 
144 Entrev. 1 Ahh 

                                                             
 (Inform. 8A/ 6:09 / 129 – 144, Ap. (44)) 
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No exemplo (28), a informante estabelece uma analogia entre o chiqueiro, 

local em que se confinam porcos, e a rede, local onde costuma fumar seu cachimbo. A 

analogia sustenta-se, ainda, pela associação do mau cheiro comum aos dois lugares. 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 
 

            DOMÍNIO-FONTE                   DOMÍNIO-ALVO  
                   ANIMAL                                   PESSOA  
 

No extrato (29), referindo-se à esposa e ao período de tempo que estão 

juntos, o informante 1A ativa o papel sociocultural da mulher no contexto de Cipoal dos 

Pretos, para manifestar a ideia de que, mesmo depois de 39 (trinta e nove) anos de vida 

conjugal, ainda fazem sexo. Ao declarar: “Tô dizeno, casei ni setenta e três e a/ e ela 

ainda tá cuziano feijão, ainda.”, na alínea 562, reafirma a metáfora conceptual SER 

SEXUALMENTE ATIVO É COZINHAR FEIJÃO, produzida na alínea 560.   

 

(29)  
558 Entrev. 1 Você nasceu no Piauí, e veio pra cá com quantos anos? 

(inint)? 
559 Inform. 1A Eu vim pra cá criança, menino ainda, quando eu vim aqui, 

<foi lá> do Codó <eu morava lá> e ela morava aqui, no 
Mearim, mar a mãe dela. E aí, do oto lado do Codó, nóis rimo 
aqui... po... esse lado aqui, né? Naquele temp// <eu terminei 
de me formar> ela lá= apareceu aqui. Aí nóis casemo; aí tamo 
runto, há trinta e oito ano pra cá. 

560 Inform. 1A Casei em setenta e três, ainda tá cuziano fejão, ainda. 
561 Entrev 1 Hum? 
562 Inform. 1A Tô dizeno, casei ni setenta e três e a/ e ela ainda tá cuziano 

feijão, ainda. 
            

       (Inform.1A / 27:17 / 588-564, Ap. (46)) 

 

 Em (29), o informante 1A acessa o domínio-fonte ‘cozinhar feijão’, para 

projetar o domínio-alvo ‘ser sexualmente ativo’. A culinária projeta-se sobre a ação de 
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fazer sexo. Diante da incredubilidade do entrevistador, ao dizer: ‘Hum?’, por causa da 

declaração enunciada na alínea 560, o informante 1A reforça a informação com mais 

veemência: “Tô dizeno, casei ni setenta e três e a/ e ela ainda tá cuziano feijão, ainda.”. 

Ora, se não houvesse a intencionalidade do informante de associar tal afirmativa às suas 

experiências sexuais, enquanto casal, por tanto tempo, ele, no mínimo, teria parafraseado 

a declaração inicial. Por ser um casamento de trinta e nove anos, o informante fez questão 

de marcar tal evento metaforicamente, uma vez que o entrevistador lhe era uma pessoa 

estranha e não tinha liberdade para falar de tais assuntos. Afinal, era a primeira vez que 

estavam tendo contato.  

O gráfico 17, demonstra as projeções interdominiais de modo a conceber a 

metáfora conceptual SER SEXUALMENTE ATIVO É COZINHAR FEIJÃO, logo a seguir. 

 

GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 
        

           DOMÍNIO-FONTE                              DOMÍNIO-ALVO  
                                         SEXO                                            CULINÁRIA  

 

Em (30), ao comentar sobre as relações interpessoais e o poder hierárquico 

na instituição familiar em Cipoal dos Pretos, o informante 3A produz a metáfora 

conceptual DAR LIBERDADE É LIBERAR CABRESTO, exposta pela sentença “E= ar fia da 

gente muié num pode liberá muito o cabresto, num sabe?”. É o que se observa no excerto 

a seguir:  

 

(30)  
1011 Inform 3A Porque hoje é assim... 
1012  A// a// ar mOça vai atrás dos home, né? 
1013 Entrev1 Hum= 
1014 Inform 3A Pois é, e vejo aí a// a// 
1015 Entrev1 [As meninas] 
1016 Inform 3A É// é //eu to sentado aí, as veiz, de noite, tô percebendo aí a...  
1017 Entrev1 [Eu sei] 
1018 Inform 3A Num tem jeito não, né? 
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1019  (inint) <infânça>, né? 
1020 Entrev1 É é... é isso 
1021 Inform 3A Agora isso+aí é que a gente diz, a gente tem que prestá atenção  
1022  E= ar fia da gente muié num pode liberá muito o cabresto, 

num sabe? 
1023 Entrev1 Eu sei 
1024 Inform 3A <tem que> cortar o razoável 

            
    (Inform. 3A / 45:29 /1011–1022, Ap. (45)) 

 

Em (30), o domínio-fonte é constituído por ‘liberar o cabresto’, que advém da 

experiência com animais, isto é, da prática de dominar e subjugar os equinos, 

principalmente, pelo uso de certos aparatos, tais como arreios e cabrestos10, e, por outro 

lado, pelo domínio-alvo abstrato “dar liberdade”. O informante 3A utiliza-se da 

experiência de soltar animais para projetar o domínio-alvo que envolve os valores 

socioculturais associados à criação de filhas.  

O gráfico 18 demonstra como se dá a relação interdominiais na metáfora 

conceptual DAR LIBERDADE É LIBERAR CABRESTO vem a lume. 

 

GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

     DOMÍNIO-FONTE                                   DOMÍNIO-ALVO  
                 CRIAÇÃO DE ANIMAIS                           CRIAÇÃO DE FILHOS 

 

Em (31), o informante 1A ao produzir a metáfora MARCAR É FERRAR, utiliza-

se do domínio-fonte ‘ferrar’, projetando-o para o domínio-alvo marcar. Em um ambiente 

sociocultural onde é comum se ferrar bovinos, caprinos, equinos etc. a fim de se 

publicizar a propriedade do animal, é natural também marcar os galináceos, ainda que se 

utilize de outros métodos para isso. Assim, ao dizer ‘a rente ferra’, o informante 1A está 

                                                           
10 O cabresto é um artefato utilizado para se ter maior domínio sobre a montaria. É, em geral, feito de 
corda ou couro. Introduz-se o focinho do animal em uma das partes de formato arredondado, enquanto 
a outra maior é perpassada por sobre as orelhas do animal. Amarradas ao centro desse primeiro 
segmento, partem as rédeas, a partir das quais, o cavaleiro pode dar sentido de direção e maior ou menor 
liberdade ao animal, conforme estejam mais ou menos tensas. 

    Prisão 
 

    Pessoas 
 

 Dar liberdade às filhas 

Cabresto 
 

Animais 
 

Dar liberdade aos animais 
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recorrendo e aplicando o seu conhecimento de práticas socioculturais específicas e 

comuns ao meio do qual faz parte.  

No extrato (31), logo a seguir, tem-se uma visão mais ampliada do contexto 

em que se dá a produção da metáfora MARCAR É FERRAR. 

 
(31)  

636 Entrev 1 Uh galinha é solta 
637 Inform. 1A Galinha é solta 
638 Entrev 1 E como é que reconhece que é sua? 
639 Inform. 1A As galinha? 
640 Entrev 1 Han 
641 Inform. 1A A rente ferra 
642 Entrev 1 Ah é? 
643 Inform. 1A É 
644 Entrev 1 Eu não sabia! Como é que ferra galinha? 
645 Inform. 1A A rente costa um dedin <uh uh> a unha dum dedo num 

sabe 
646 Entrev 1 [Han] 

    
   (Inform. 1A / 33:08 / 636-646, Ap. (47))  

 
O informante 1A afirma categoricamente que a propriedade sobre as galinhas, 

por exemplo, é reconhecida pelo fato de uma de suas unhas ter sido cortada. Essa é uma 

prática corriqueira. Todos se abastecem dos mesmos valores socioculturais, utilizando-

os em um processo de imersão, sem perceberem como o contexto sociocultural mais 

imediato pode refletir não somente nas ações cotidianas, mas, principalmente, como 

eclodem na linguagem, em forma de metáforas.  Nesse caso, em particular, tem-se um 

conhecimento cultural que reflete um conhecimento social. 

O gráfico 19, a seguir, estabelece a projeção do domínio-fonte em função do 

domínio-alvo, de modo se perceber como a metáfora conceptual MARCAR É FERRAR pode 

ser organizada.  

        

GRÁFICO 19 

 

    
 
 
   
 
 
          DOMÍNIO-FONTE                      DOMÍNIO-ALVO 
     CRIAÇÃO DE CAVALO            CRIAÇÃO DE GALINHA 

Ferrar 
 

Cavalo 

Cortar unha 
 
Galinha 
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A partir da análise dos dados realizada nesta seção, na perspectiva de 

Kövecses (2010), observa-se que o fenômeno metafórico tem como instância primeira e 

domínio-base, os aspectos intrínsecos à condição humana: seu corpo e o espaço físico 

imediato a que está circunscrito, além dos aspectos socioculturais que partilha 

harmonicamente e sobressaindo-se ora um ora outro. 

 

4.3. Discussão geral dos resultados 

 

As metáforas influenciadas pelo ambiente físico imediato apresentaram a seguinte 

distribuição: 

 

Tipo de efeito 
No. de 

ocorrências 

Valores 

percentuais 

Metáforas que têm a ver com o ambiente 

físico imediato 

Flora 2 5,71 

Fauna 3 8,33 

Metáforas que têm a ver com as características 

físicas relacionadas ao corpo humano 
17 47,22 

Metáforas que têm a ver com as atividades físicas 

realizadas pelos seres humanos 
14 38,88 

Total          36         100% 
 

Tabela 1- Distribuição de metáforas associadas ao ambiente físico imediato 

 

Como demonstram as frequências apresentadas na tabela, há uma maior 

prevalência de metáforas que sofrem o efeito das características físicas relacionadas ao 

corpo humano, equivalendo a 47,22% do total de metáforas produzidas na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos. 

Com relação ao efeito do contexto sociocultural, foram encontradas 15 

metáforas, com a seguinte distribuição: 
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Tipo de efeito 
No. de 

ocorrências 

Valores 

percentuais 

Efeitos do contexto sociocultural mais amplo 6 40,00 

Efeitos do contexto sociocultural imediato 9 60,00 

Total          15         100% 
 

      Tabela 2 – Distribuição de metáforas associadas ao contexto sociocultural 

 

Em relação às metáforas que sofrem o efeito do contexto sociocultural, tem-

se a prevalência das metáforas relacionadas ao contexto sociocultural mais amplo, 

representando um total de 60,00 do total de metáforas produzidas na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos. 

Da perspectiva da análise global dos dados, a pesquisa evidencia a ocorrência 

de 51 metáforas, com 36 ocorrências de metáforas que indicam efeito do ambiente físico 

imediato e 15 ocorrências de metáforas que indicam efeito do contexto sociocultural, 

conforme se verifica na distribuição da Tabela 3, a seguir: 

  

Tipo de efeito 
No. de 

ocorrências 

Valores 

percentuais 

Efeitos do ambiente físico imediato 36 70,58 

Efeitos do contexto sociocultural 15 29,41 

Total          51         100% 
       

      Tabela 3 – Distribuição global das metáforas produzidas em Cipoal dos Pretos.  

 

De acordo com as frequências observadas, pode-se concluir que o conjunto 

de metáforas associado ao ambiente físico imediato foi o fator que mais contribuiu para 

a criatividade metafórica observada nos dados, com uma prevalência da ordem de 

70,58%. Esse resultado pode ser explicado em função do papel primordial das atividades 

corporais e do trabalho braçal nas atividades agrícolas desenvolvidas na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos, e do papel desempenhado por essas atividades na 

caracterização do contexto sociocultural. 
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 5.                                     CONCLUSÃO 

 

 

Analisando-se a criatividade metafórica a partir de um corpus oral e sob o 

prisma sugerido por Kövecses (2010), percebe-se, com base nos dados analisados, que, 

dois tipos de metáforas são mais expressivos. Por um lado, observam-se aquelas que 

emergem como resposta a um estímulo relacionado ao ambiente físico imediato; por 

outro, aquelas cujo domínio-fonte está vinculado diretamente ao contexto sociocultural a 

que faz referência.  

O primeiro tipo contém as metáforas relacionadas ao ambiente físico imediato 

propriamente dito e, cujo domínio-fonte brota da experiência do homem do campo com 

a flora e com a fauna; aquelas cujo domínio fonte está intimamente interligado às 

metáforas que pautam-se nas características físicas relacionadas ao corpo humano; e 

aquelas cujo domínio-fonte tem como suporte as atividades realizadas pelos seres 

humanos. 

O segundo tipo evoca um domínio-fonte cujo fulcro se encontra no contexto 

sociocultural, podendo ser observado a partir de uma perspectiva mais ampla ou de uma 

perspectiva mais pontual, imediata.  

Ao se aproximar dos dados referentes às metáforas relacionadas ao ambiente 

físico imediato propriamente dito, por exemplo, pode-se observar com mais exatidão que 

raízes, flores e animais subsidiam o domínio-fonte do falante de áreas rurais de forma tão 

intrínseca à sua realidade que se torna inevitável utilizá-las. Dessa forma, metáforas 

conceptuais como FIXAR MORADIA É ENRAIZAR, SUPERFÍCIE É FLÔR, OPINAR SEM 

CONHECIMENTO FORMAL É RELINCHAR e MÁQUINA É ANIMAL , dentre outras, habitam a 

linguagem dos moradores da Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos.  

Quanto às metáforas que têm como domínio-fonte partes do corpo humano, a 

exemplo de pelo, cabelo, braço e sangue são bem típicas.  Metáforas como FIBRA 

VEGETAL É CABELO, RAMO É BRAÇO e LÍQUIDO DA MANDIOCA É SANGUE demonstram 

que o corpo humano participa diretamente da conceptuação das metáforas. Em se 

tratando de população cujo habitat é agrícola, como em Cipoal dos Pretos, não é raro o 

uso de expressões metafóricas que possam ilustrar a participação do corpo humano na 

produção metafórica. 
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Ainda quanto às metáforas relacionadas ao ambiente físico imediato, observa-

se que as atividades realizadas pelos seres humanos dão lastro para o domínio-fonte de 

metáforas conceptuais do tipo DESTRUIR É COMER, FAZER SUMIR É COMER, GASTAR 

ENERGIA É COMER e EMITIR RUÍDO É RONCAR. As atividades relacionadas à manutenção 

da vida, como comer, por exemplo, parecem estar muito presentes na concepção das 

metáforas, servindo-lhes regularmente de domínio-fonte. 

Além das metáforas relacionadas ao ambiente físico imediato, a analise se 

concentrou na perspectiva cuja metáfora conceptual se concretiza pela participação direta 

de elementos socioculturais, observada a partir de um contexto mais amplo e de um 

contexto mais específico, como o ambiente de Cipoal dos Pretos. 

Ao se analisar a criatividade metafórica dos informantes de Cipoal dos Pretos 

a partir dos efeitos do contexto sociolinguístico mais amplo, metáforas conceptuais como 

CACHIMBO É MARIDO, LAMA É CAPITÃO, MARCAR É ASSINAR, que resgatam o papel 

social da instituição do casamento, a hierarquia militar e o valor do letramento nas 

sociedades contemporâneas, salientam-se de um modo bem peculiar, a fim de marcar na 

linguagem a universalidade dos elementos do domínio-fonte que podem constituir suas 

produções metafóricas. Isto é, utilizando-se de domínios-fonte como ‘marido’, ‘capitão’ 

e ‘escrita’, concebem metáforas que advêm de ambientes bem mais distintos do que em 

Cipoal dos Pretos.      

Ao se submeter análise da criatividade metafórica dos informantes de Cipoal 

dos Pretos a partir dos efeitos do contexto sociolinguístico mais imediato, tem-se um 

imenso corolário de metáforas conceptuais de usos bem específicos, tais como REDE É 

BALADEIRA, SER SEXUALMENTE ATIVO É COZINHAR FEIJÃO, DAR LIBERDADE É LIBERAR 

O CABRESTO, MARCAR É FERRAR, dentre outros. Ao que parece, esse tipo de metáfora 

decorre do isolamento quase completo da Comunidade Quilombola de Cipoal dos Pretos 

e do relacionamento que os informantes têm com a natureza.  

A experiência corporificada e fundamentada na vivência das coisas da 

agricultura, do extrativismo vegetal, da horta caseira, da pesca e da produção de farinha, 

entre outras atividades, parecem subsidiar a gama de material conceptual e linguístico à 

disposição desse tipo de comunidade, de modo que possa produzir metáforas, que na vida 

cotidiana, possam ser o resultado da materialização do pensamento, expresso pela 

oralidade. As particularidades na produção das metáforas no contexto de Cipoal dos 

Pretos ao mesmo tempo que revela e reforça a teoria da corporeidade, deixa translúcido 

o caráter universal do processo metafórico.  
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APÊNDICE 
 

 

1 METÁFORAS SELECIONADAS POR CASO 

 

 

1.1 Efeitos do ambiente físico imediato 
 
 

1.1.1  Metáforas que têm a ver com o ambiente físico imediato 
 

1.1.1.1 Flora 
 
SUPERFÍCIE É FLOR 

(1) “[É=, só morde na fulô d’água; lá embaixo ela num morde, não; mas, na fulô 
d’água, ela tchowco!]” 

                                             (Inform. 2A - 145) 
 

138 Entrev  1 Tem muita piranha aí? 
139 Inform. 2A Ave Maria, moço! 
140 Entrev  1 E n’é perigoso, não? 

141 Inform. 2A 
É perigoso, uh// a... meu namorado o// o//, a piranha quase 
<ejeitava> ele. Passou um mêis sem trabalhar 

142 Entrev  1 Vixi <Maria> 

143 Inform. 2A 
Ela n’é de... a gente tá qui, ela num morde; A gente pegar 
nela, NÃO; O perigo é no levantá do braço; aí é a hora 

144 Entrev  1 Ahh ela... 

145 Inform. A 
[É=, só morde na fulô d’água; lá embaixo ela num morde, 
não; mas, na fulô d’água, ela tchowco!] 

146 Entrev  1 Ah= tá 
147  Uh num sabia desse perigo, NÃO! 

148 Inform. 2A 
É pode <correr> mão nela ali. Num tem nadinha. Cê puder 
segurar, segura, num pudé=, quan/ alevanta a mão mar é 
sabendo 

 
 
FIXAR MORADIA É ENRAIZAR 

(2) “Que é pa botá pa fora, porque se enraizá=” 
                                                                (Inform. 3A –  981) 

 

973 Inform. 3A 
O= pa=de, Orlan=do falô, inclusive ele terre até um debate 
cum rapaz dacolá=, alí na igreja por car de droga, que o caba 
vendia droga e ele viu ele aqui, ele chega discutino 

974 Entrev. 1 Eu sei 

975 Inform. 3A 
Ai ele pediu, diz: “oia, na comuniDADE, o vigi=a,  samo 
vocês 

976 Entrev. 1 Todo mundo né? 
977 Inform. 3A tem que vigiá  
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978 Entrev. 1 [é] 

979 Inform. 3A 
porque carqué um que ocês vê que tá mexeno com droga ocês 
tem que dá em cima 

980 Entrev. 1 É verdade 
981 Inform 3A Que é pa botá pa fora, porque se enraizá= 

 
 

1.1.1.2 Fauna 
 
OPINAR SEM CONHECIMENTO FORMAL É RELINCHAR 

(3)  “ Você cunvésa, eu faço é rinchá”  
(Inform. 8A – 78) 

 
78 Inform 8A Você cunvésa, eu faço é rinchá. 
79  É 
80 Entrev 1 Por que isso? 

81 Inform 8A 
E aí cundo tivé uma coisa aí ar muié corre aonde a  
Denora mar Nazu que é vé=i, que é novo 

82 Entrev 1 Sim 
84 Inform 8A Vão se entende, Não! Mar novo com novo, sabe o quê? 
85  É 

86 Entrev 1 
Deixa e tirar uma formiga que ta bem aqui no seu... isso! mas 
por que que a senhora falou que tá rinchando? 

87 Inform 8A É que+ai eu num sei leitura né? 
 
  
 MÁQUINA É ANIMAL 

(4) “Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela, crua e mete no catitu; aí 
lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo pa caí o sangue dela ali” 

(Inform. 2A - 1046) 
  

1038 Entrev  1 E a mandioca, dá bem aqui, né? 
1039 Inform. 2A A mandioca dá bem 
1040 Entrev  1 E far muita coisa 
1041 Inform. 2A Faiz 
1042 Entrev  1 Aqui, o que é que cês fazem com a mandioca aqui? 
1043 Inform. 2A Ah noi far a farῖa, faiz a puba, tira a tapioca, faiz beju, far 

bolo... 
1044 Entrev  1 Tudo da mandioca? 
1045 Inform. 2A Tudo da mandioca. 

1046 
 Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela crua e 

mete no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo 
pa caí o sangue dela ali 

1047 Entrev  1 Hum rum 

1048 Inform. 2A 
Que é que dá a tapioca e pa fazê a farῖa puba, joga ela na água, 
a entendeu, quando ela tá 

1049 Entrev  1 [Depois que lava é que espreme ela] 
1050 Inform. 2A É 
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1051  Aí a puba, a farῖa, é que você tira, uh joga com casca e tudo; aí 
rente só vai é só tirando, que ela amolece; aí pega, roga pra 
acolá em cima dum plástico, dumas paia, fede a bo=sta <pa 
danado> 

1052 Entrev  1 Risos 
                                                                                         

 
 MELANCIA PEQUENA É CABEÇA DE GATO 

(5) “Dá mermo, só mermo aquelas coisinha, aquelas cabecῖa de gato” 
                                                                                               (Inform. 3A – 656) 

 
650 Inform3A Ai pranta a melancia, a veiz dá muito, mar +a veiz num dá 

651   
Aqui ... nunca eles usa um prantí assim mê certo poque tem muito 
lugá que faiz a área pa planta só ela, mais qui, nóis temo ára 
suficiente pa fazê isso aqui 

652   
Agora o que falta, é o tratô pa aradar poque toda terra aradada... 
né? 

653 Entrev 1 Produz mais, né? 
654 Inform3A [produz uh] 
655   Maise nessa terra dura aí, num dá 
656   Dá mermo, só mermo aquelas coisinha, aquelas cabecinha de gato 

657   

Agora e se aprepará a área, né... porque, cumo eu ouvi o menino 
falano acolá no na Bacabĩa es têm aquela área ali... chega, mete o 
tratô, vivira aquela terrona ali todinha... aí, tem aquele adubo pa 
plantá aquelas semente (inint)... larga o adubo... aí sim, aí produr 
mermo... lá tira é carradas e carrada 

 

 

1.1.2 Metáforas que têm a ver com as características físicas relacionadas ao corpo 
humano 
 
 

            CANO DE ARMA É BOCA  
(6) “As armas com umas boca deste tamanho assim; eles corriam os dedo assim 

‘cralalarr’. Chega estralarra em cima”. 
(Inform. 1A - 187) 

 
182 Entrev  1 Então eles tavam ameaçando pra vocês saírem da terra, é? 
183 Inform. 1B Era 
184 Entrev  1 Já pensou  que/ ter que sair disso aqui? 
185 Inform. 1A Largar tudo aí num tinha desse negócio não uh// uh// uh// uh 
  Inda dizia assim o que num sai <ele> que sabe que não sai 
186 Entrev  1 Já pensou? 

187 Inform. 1B 
As armas com umas boca deste tamanho assim eles corriam os 
dedo assim cralalarr. Chega estralarra em cima 

188  
Caba que se// se// só segura mermo sem peidar porque se 
segurava... mar a vontade era toda hora 
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             DESENVOLVER-SE FISICAMENTE É FORMAR-SE 

(7) “Eu vim pra cá criança, menino ainda, quando eu vim aqui, <foi lá> do Codó <eu 
morava lá> e ela morava aqui, no Mearim, mar a mãe dela. E aí, do oto lado do 
Codó, nóis rimo aqui... po... esse lado aqui, né? Naquele temp// <eu terminei de 
me formar> ela lá= apareceu aqui. Aí nóis casemo; aí tamo runto, há trinta e oito 
ano pra cá.” 

(Inform. 1A - 559) 
 

558 Entrev 1 Você nasceu no Piauí, e veio pra cá com quantos anos? (inint)? 

559 Inform. 1A 

Eu vim pra cá criança, menino ainda, quando eu vim aqui, <foi 
lá> do Codó <eu morava lá> e ela morava aqui, no Mearim, 
mar a mãe dela. E aí, do oto lado do Codó, nóis rimo aqui... 
po... esse lado aqui, né? Naquele temp// <eu terminei de me 
formar > ela lá= apareceu aqui. Aí nóis casemo; aí tamo runto, 
há trinta e oito ano pra cá. 

560 Inform. 1A Casei em setenta e três, ainda tá cuziano fejão, ainda. 
561 Entrev 1 Hum? 

562 Inform. 1A 
Tô dizeno, casei ni setenta e três e a... e ela ainda tá cuziano 
feijão, ainda. 

 
 

FIBRA VEGETAL É PELO 
(8) “O lajeado porque ele é... tem //tem// tem// um um pelozin.” 

(Inform. 1A - 701) 
 

694 Inform. 1A CE=stos tipo de arroz; tem muito tipo de arroz! 
695 Entrev. 1 Ah tá 

696  
E// e// e// e //como é que você define assim como é que você 
reconhece que um arroz é isso e não aquilo? 

697 Inform. 1A Que tem diferença <dum+a pa ota> 
698 Entrev 1 Ah uh a como assim?... tá 
699  (inint) 

700 Inform. 1A 
Vo lhe mostrar o lajeado e o <aguinha> p’ocê vê a diferença 
duma pa ota 

701 Inform. 1B O  lajeado porque ele é... tem //tem// tem// um um pelozin 
702 Entrev. 1 O lajeado? 
703 Inform. 1B Hum um 
704 Entrev. 1 Tem um pelo, é? 
705 Inform. 1B Tem um pelozinho ele aí; já os oto são liso, num têm pelo 
706 Entrev. 1 Humm! 
707  Uh vo vê aqui esse arroz 
708  Pó/ botá aqui, deixa eu ver aqui,  hun deixa eu pegar ó 
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FIBRA VEGETAL É CABELO 
(9) “Esse aqui é mais grosso, grosso e é cabeludo esse aqui é liso num tem esse 

cabelin que esse aí” 
                      (Inform. 1A - 724) 

 
715 Entrev. 1 Então, aqui, à minha esquerda, tá o agulha e, aqui, o lajeado 
716 Inform. 1A É 
717 Entrev. 1 Qual dos dois é o melhor? 
718 Inform. 1A Esse aqui 
719 Entrev. 1 E// o// o// esse aqui é o o lajeado o agulhinha 
720 Inform. 1A [É esse aí é mior  até po mercado] 
721 Entrev. 1 É? 
722 Inform. 1A É? 

723 Entrev. 1 
Ah e onde é que tá a diferença aqui entre um e outro porque eu 
não tô vendo? 

724 Inform. 1A 
Esse aqui é mais grosso  grosso e é cabeludo esse aqui é liso 
num tem esse cabelin que esse ai 

725 Entrev. 1 Ah 
726 Inform. 1A [O siô pega é mermo <que tá pegan/ sua mão>] 
727 Entrev. 1 Ele 
728 Inform. 1A [Ai ó] 
729 Entrev 1 Han ram 
730 Inform. 1A E esse aqui não 
731 Entrev 1 Esse aqui é //que é// o //o// 
732 Inform. 1A [O aguinha] 
733 Entrev 1 O agulhinha 
734 Inform. 1A É 
735 Entrev 1 Ah tá 
736  E na hora de //de cozinhar tem um melhor que do que outro? 
737 Inform. 1A Tem 
738 Entrev 1 Qual que é o melhor? 
739 Inform. 1A Esse  aguinha 
740 Entrev 1 [O agulhinha aqui o da esquerda] 
741 Inform. 1A É 

 
 
 TER RAMIFICAÇÕES É TER BRAÇOS 

(10)  “Ora siô, a gente pega a sementinha dele; tchucu! Tchucu! no chão. Sai 
prantando; aí ele sai. Aí, quando ele nasce, fica a copinha, copinha. Aí, ele vai 
estirando, dando aqueles bracin, enramano, enramano; cum pouca, tá como daqui 
acolá=, aí com pouco começa a enfulorÁ=, quando ele enfulóra já vem o// o 
coisinha naquela flozinha”  

  (Inform. 2A - 177) 
 

174 Entrev. 1 Ah= então o pepino dá em rama? 
175  Dá na rama 
176 

Entrev. 1 
[Comé que //comé que faz assim?  eu nun//nunca plantei 
pepino comé que planta?] 
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177 

Inform. 2A 

Ora siô, a gente pega a sementinha dele, tchucu! Tchucu! no 
chão. Sai prantando; aí ele sai. Aí, quando ele nasce, fica a 
copinha, copinha. Aí, ele vai estirando, dando aqueles bracin, 
enramano, enramano, cum pouca tá como daqui acolá=, aí 
com pouco começa a enfulorÁ=, quando ele enfulóra já vem 
o// o coisinha naquela flozinha 

178 Entrev. 1 [Sim] 
179 

Inform. 2ª 
Aí, com pouca, ele vai crescendo. Se ele, de/ de //de//manhã, 
tiver um pepino na rama, tá dês tamanho, no oto dia. Ocê vai, 
já tá no ponto de tirar 

180 Entrev. 1 [E cresce rápido assim?] 
181 Inform. 2A Cresce 

 
 

SATISFAZER-SE É MATAR A VONTADE 
(11)  “que eu saí mais ele, pra mim fazer um cigarro; chegou bem acolá, o cigarro 

apagou; aí, num de/ num matou nem a rontade; aí, eu peguei ele, joguei no 
ma=to” 

(Inform. 2A -343) 
 

341 Entrev. 1 Aí, botou o jiqui lá e foi vê? 
342 

Inform. 2A 
[A//  aí, eu fui olhá mais ele e ia dizendo pa ele caminho; eu 
digo, “eu vou compar balinha pra mim largar de fumá] 

343 
 

que eu saí mais ele, pra mim fazer um cigarro; chegou bem 
acolá, o cigarro apagou; aí, num de/ num matou nem a 
rontade; aí, eu peguei ele, joguei no ma=to 

344  “Uh eu vou te largar...” 
              
 

VAPOR É SUOR 
(12)  “A rente come com as foinha quan tira aquele suozin cheroso, né?” 

(Inform. 2A - 463) 
 

451 Inform. 2A 
Cê á//  cê já viu a gente... rente cozinhá com as tora de pau debar 
da panela? 

452 Entrev  1 Sim 
453 Inform. 2A E é bom de comê, num é? 
454 Entrev  1 Fica gostoso a comida 
455 Inform. 2A E é miÓ de que no gás, né não? 
456 Entrev  1 [Com certe/ eu acho, eu acho] 
457 Inform. 2A É é hum 
458  A gente bafa aquela panela com um 
459 Inform. 2A [Mas eu num acho diferença nẽuma se tudo é cunzido] 
460 Inform. 2A [Não, mas tem] 
461 Entrev  1 [Tem o cheirinho, o gosto é] 
462 Inform. 2A É= uh 
463  A rente come com as foinha quan tira aquele suozin cheroso né? 
464 Inform. 2A É 
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  COBRA PEQUENA É PESSOA 

(13)  “[Assim ó, molequinho assim grande vez em quanto a gente a gente anda nor 
mato quebrando coco é com coidado]” 

(Inform. 2A - 625) 
 

618 Entrev  1 É aí// a//... aqui tem muita cobra? aqui? 
619 Inform. 2A Aqui? Cobra cascavele? 
620 Entrev  1 Sim! 
621 Inform. 2A Ave Maria, siô! Aqui, a gente anda é com coidado 
622  Ói, o ano passado tinha mais, mar a gente mata muito 
623 Entrev  1 [Aqui, é?] 

624 Inform. 2A 
A gente mata muito aqui só no meu terreiro, a gente tem 
matado 

625  
[Assim ó, molequinho assim grande vez em quanto a gente a 
gente anda nor mato quebrando coco é com coidado] 

626 Entrev  1 Ah é? 
627 Inform. 2A É que vale que elas, é assim... 

628 
 Elas passa a noite todinha andano, e de dia, elas tão dormindo; 

é muito difícil cê achar uma cobra cascavele, ela estirada; elas 
tão enroladi=nha 

629 
 mas tem que, naquele bolo, na hora que cê triscar, ela já foi; 

mer que onça. Aqui tem bastante cobra, mas, agora, esse ano 
tá mais pouco. Acho que divido a gente matar muito, né? 

 
 

PLANTA É PESSOA 
(14) “Tá sentino. Hoje eu oiei pra ele eu digo “ah, meu bichinho, vou te moía; ele tá 

com sede, Tá sentino”.” 
(Inform. 2A - 980) 

 
977 Entrev  1 Não tem água, né? 

978  Inform. 2A 

Num tem água, num pode crescê. Siô, tem uns pé de pimenta 
ali que eu pranto; prantei pimenta de chero; ar bichĩa tão 
assim de bolo. Pimenta tá de bolo. Siô, mar da manhã em 
diante vô começá a moiá ele, que ele tá sentino. Rá tá caino 
as pimenta, né? Sentino mode o verã/ 

979 Entrev  1 [Sim é é] 

980 Inform. 2A 
Tá sentino. Hoje eu oiei pra ele eu digo “ah, meu bichinho, 
vou te moía; ele tá com sede; tá sentino”. 

981 Entrev  1 É verdade porque tá muito quente 

982 Inform. 2A 

[Ah, siô, mas se tivesse choveno; Ave Maria, tava uma coisa 
muito impostante; mar mode falta de chuva... mar nor (inint) 
merece assim mermo. Pois é, siô nunca no mundo, esse tan de 
temp/] 

 
 

PRIMEIRA PRODUÇÃO É CABEÇA  
(15) “Aí (inint) você tem que quebrá  ó... quato li de coco e pinicar ele bem pinicadin, 

e torrá pa poder dá um lito e ói lá! Se a cabeça sê boa, se num sê, tem veiz que é 
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cinco lito pa dá um li/ de azeite, e é só sei reais... ai <digamo> rente ganha porque 
o dois li de coco que a rente vende, é doi real né? a gente vendendo um lito de 
azeite já é seis” 

(Inform. 2A - 672) 
 

660 
Entrev  1 [Uh eu vejo que é muito aqui é o é o pessoal fazer o azeite de 

coco né?] 
661 Inform. 2A ocê acha comum? 

662 Entrev  1 
É eu já uh// eu// já andei conversando as pessoas fazem  o 
azeite né=? 

663 Inform. 2A Hum hum 
664 Entrev  1 É num sei se... 

665 Inform. 2A 
[Eu, eu tenho um ali... eu comprei um moinhozinho assim 
pequininin, que é só d’eu tirá azeite; eu tiro pa mim cumê; eu 
tiro pa mim vendê ] 

666 Entrev  1 Eu sei 
667 Inform. 2A É, mar é barato demais um lito de azeite 
668 Entrev  1 Quan/ quanto é que é o li de azeite? 
669 Inform. 2A [Só sei reais] 
670 Entrev  1 É mermo? 
671 Inform. 2A É 

672  

Ai (inint) você tem que quebrá  ó... quato li de coco e pinicar 
ele bem pinicadin, e torrá pa poder dá um lito e ói lá! Se a 
cabeça sê boa, se num sê, tem veiz que é cinco lito pa dá um li 
de azeite, e é só sei reais... ai <digamo> rente ganha porque o 
dois li de coco que a rente vende, é doi real né? a gente 
vendendo um lito de azeite já é seis 

673 Entrev  1 É. 
674 Inform. 2A Né? 
675  Entrev  1 É. 
676 Inform. 2A Aí, a gente aqui memo num vende não. A gente, a gente leva 

pa cidade pa vend//  
677  [Esse rapaz bem aqui meu vizin, ele tira de quarenta lito de 

azeite] 
 
 
BATATA GRANDE É CABEÇA 

(16) “Hum, ó o tamanho da cabeça?” 
(Inform. 2A - 723) 

 
712 Entrev  1 Qual é a bla// a batata? 
713 Inform. 2A Aquela batatinha véa, aquela batatinha doce num tem? 
714 Entrev  1 A batata-doce é? 
715 Inform. 2A É é é 
716 Entrev  1 [Ah ta] 
717 Inform. 2A A gente <traz ela> 
718 Entrev  1 [Ela dá em rama?] 
719 Inform. 2A É na rama, dá na rama aí... 
720 Entrev  1 [Faz a //a//] 
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721 Inform. 2A 
Aí, enrama por o chão... por +acolá tudo... aí que, quando ela// 
ela mucha a// amucha a foia, uh a gente vai caçá, aí ela far 
aquele mongurunzin no chão assim ó 

722 Entrev  1 Ham ram 

723 Inform. 2A 
Aquela faz part/ do cipó e, aqui acolá, ela unr monguruzin 
assim no chão; aí gente escacaveia; assim, vem o sinalzinho 
dela, aí mete o facão 

724  Hum, ó o tamanho da cabeça? 
725 Entrev  1 Risos 

726 Inform. 2A 
É... a vida do// do// do// do //do// lavador é pesa=da né siô? 
Num é não? 

 
 
FALTA DE RECURSOS É FRAQUEZA 

(17) “Aí, mas a comunidade aqui quan um tá mais fraco os oto ajuda, gente tem 
que ir,” 

(Inform. 2A - 740) 
 

712 Inform. 2A 

Mas nóis sobevevemo só do nosso trabaio; só disso. Só 
fazendo só pa cume, né? Aí, ali na nossa roça, nóis tem que 
botá pa nóis cume, compá uma muda de ro=upa, comprar um 
vi/ de reme=de; tem vez, quem vê assim ô (inint) uh, leva pa 
cidade hum  uh//;  a condição tá pó=uca 

713 Entrev  1 Hum rum 

714 Inform. 2A 
Aí, mas a comunidade aqui quan um tá mais fraco os oto 
ajuda, gente tem que ir, 

715 Entrev  1 Hum rum 

716 Inform. 2A 
se num puder ir de Ca=rro, que no inverno, eles bota na rede, 
leva pra fora, mas aqui tem que medicamento 

717  Mas 
718 Entrev  1 [E a comunidade é 
719   ajuda né?] 
720 Inform. 2A Ajuda, ajuda graças a / 
721 Entrev  1 [O povo é unido< graças a Deus né?>] 
722 Inform. 2A É graças a Deus que nóis samo quase cumo irmão 

 
 
             MANDIOCA É SER VIVO 
             LÍQUIDO DA MANDIOCA É SANGUE 

(18) “Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela, crua e mete no catitu; aí 
lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo pa caí o sangue dela ali” 

(Inform. 2A - 1046) 
 

1038 Entrev  1 E a mandioca, dá bem aqui, né? 
1039 Inform. 2A A mandioca dá bem 
1040 Entrev  1 E far muita coisa 
1041 Inform. 2A Faiz 
1042 Entrev  1 Aqui o que é que cês fazem com a mandioca aqui? 
1043 Inform. 2A Ah noi far a farῖa, faiz a puba, tira a tapioca, faiz beju, far bolo... 
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1044 Entrev  1 Tudo da mandioca? 
1045 Inform. 2A Tudo da mandioca. 
1046  Gente, mais pa gente tirá a tapioca, a gente casca ela crua e mete 

no catitu; aí lava, aí côa num pano, ali tá a banha debaixo pa caí 
o sangue dela ali 

1047 Entrev  1 Hum rum 
1048 Inform. 2A Que é que dá a tapioca e pa fazê a farῖa puba, joga ela na água, a 

entendeu, quando ela tá 
1049 Entrev  1 [Depois que lava é que espreme ela] 
1050 Inform. 2A É 

 
 
PROTUBERÂNCIA  É  OLHO 

(19)  “Ele fura o arroz aqui o ôi do arroz morre pra cima” 
                                                                              (Inform. 6A – 598) 
 

592 Entrev 2 Que praga que tinha lá? 
593 Inform. 6A Purgão 
594 Entrev 2 Ela tava... 
595 Inform. 6A [fura o arroz ai o arroz num bota cacho não, far+é morrer 
596 Entrev 2 Ahhh 
597 Inform. 6A Um cascudim des tamain ó, roxin 
598  Ele fura o arroz aqui o ôi do arroz morre pra cima 
599  Ai fica os pé mar+ai fica  o ôi morto 
600 Entrev 3 Humm 

 
 

SALÁRIO BAIXO É MAGREZA 
(20)  “Salarin ma=go”  

      (Inform. 6A – 260) 
 

252 Entrev 2 Não? 
253  Mas on/ onde que você estudou? 

254 Inform. 6A 
Do oto lado do Codó. A gente, naquele tempo professor, num 
ganhava era micharia naquele tempo né? 

255  Cuma hoje um salaro duma professora e muito pouco 

256 Inform. 6A 

Não não uh// uh professor de de// que nem aquele ali uh é// de de 
// escola do governo federal ganha um troco né? Que nem 
professora efetiva também ganha mais um pouco, agora 
professorinha contratada coitada 

257  Salarinho é fraco né mermo? 
258 Entrev 2 Morre de trabalhar e ganha pouco 
259 Inform. 6A Hum um 
260  Salarin ma=go 

261  
Professora (inint) contratada era pra ganha meno uns três mil 
reais nera não? 

262 Entrev 3 Com certeza 
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 AUSÊNCIA DE LETRAMENTO É FRAQUEZA 
(21) “Mei fraco mais escrevo” 

           (Inform. 6A – 243) 
  

239 Entrev 2 Sabe ler? 
240 Inform. 6A Rapá eu leio um pouco 
241 Entrev 2 É né? 
242 Entrev 3 Escrever também? 
243 Inform. 6A Mei fraco mais escrevo 
244  Quarta-sé=rie 
245 Entrev 3 E a senhora? 
246 Inform. 6B Só sei mer/ assinar meu nome 

 
 
            ARROZ É PESSOA (personificação) 

(22)  “Meu //mô// uh// meu dô//... oia pofessô... tem dias que ocê chega... assim 
...quande ocê chega... que mexe no arroiz... cê vê ... chega, chega ronca” 

 (Inform. 3A – 168) 
 

164 Inform3a 
Tem o// a purga danta ... e tem a lagarta e tem o chupão uh// uh// e 
cum quando ele começa.. sê pa encher ... no enchimento... se dé 
aquele purgão avoadô, o cacho fica chiando 

165 Entrev 1 [fic/ [tem nada] ] 
166 Inform3a Isso é que é o mal 
167   Na verdade naquele ano, num tem nada 

168   
Meu //mô// uh// meu dô//... oia pofessô... tem dias que ocê chega... 
assim ...quande ocê chega... que mexe no arroiz... cê vê ... chega, 
chega ronca 

169   Naquele ano... num tem ... a safa 

170   
Agora, tem ano não sinhô... tem ano que uh//... que a coisa é limpa 
do começo o fim 

    
 

 
1.1.3 Metáforas que têm a ver com as atividades físicas realizadas pelos seres 

humanos 
 

 
DESTRUIR É COMER 

(23)  “a rente num planta nada na beira do rio, que água... quando o inverno chegar 
a água come” 

(Inform. 2A - 430) 
 

418 Entrev  1 Claro, claro, ah... 
419  E dá muito quiabo? 
420 Inform. 2A Dá= ! dá muito! 
421 Entrev  1 [Quem é que é responsável por essa plantação, a senhora?] 

422 Inform. 2A 
É eu mermo a gente é que planta; a gente mermo colhe pa trazer 
quan/ a gente vai pa roça; aí sai trazendo aquelas besterῖa... 
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423 Entrev  1 [Hum rum] 
424 Inform. 2A Ne? 
425 Entrev  1 É aqui na beira do rio, não?  
426 Inform. 2A Não, a gente 
427 Inform. 2B [Não, é do ôto lado do campo] 
428 Inform. 2A [D’oto lado do campo] 
429 Entrev  1 [Ah, doto lado do campo!] 

430 Inform. 2A 
a rente num planta nada na beira do rio, que água,... quando o 
inverno chegar, a água come 

431 Entrev  1 Ah, porque cobre, é? enche muito, é? 
432 Inform. 2A Cobre, é; Enche muito 
433 Entrev  1 É muito longe daqui, o rio? 
434 Inform. 2A É não! 

  

 
SUMIR É COMER 

(24) “ Frevê//, come a água todinha fica só o ah// o azeite” 
                                                                        (Inform. 3A – 1100) 
 

1097 Inform 3ª [É é, depois de tirado tem que ferver, é é, certo! Junta tudo,] 
1098   Bota pa ferver de novo 
1099   É pa ti//, pa que/ sair 
1100   Frevê//, come a água todinha fica só o ah// o azeite 
1101 Entrev1 É eu sei 

1102 Inform 3a 
Ai depois que ai ele apura mesmo ai cê pode derramá nota vazía  
bota na (inint) no// no// bujão ô num litro 

 
 
GASTAR ENERGIA É COMER 

(25)  “Não uh// no// no// energia aqui nóis tem uma forragera, tem uma geladera 
no=va, geladera nova num come energia não, muito não.” 

      (Inform. 6A – 150) 
 

146 Entrev 2 [E como] 
147  Mas assim po 
148 Inform. 6B Vai lá chega lá é oto preço 
149 Entrev 2 Mas como assim vocês gastam muita energia? 

150 Inform. 6A 
Não uh// no// no// energia aqui nóis tem uma forragera, tem uma 
geladera no=va, geladera nova num come energia não, muito não 

151 Entrev 3 Pois é 
 

          
SER MAIS DESENVOLVIDO (SOBRESSAIR-SE) É SURRAR 

(26) “se fosse unido aqui, se aqui fosse unido, era o melhor lugar que tinha como   
   aqui, ele surrarra  o Codó” 

                                            (Inform. 8A – 36) 
 

28 Inform 8A 
é// precisa é// a dilicadeza e a// e o cuiDADO, e os povo se unir, 
mas que aqui não tem unição 
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29 Entrev 1 é? 
30 Inform 8A hum um 
31 Entrev 1 e o que que tá faltando? 
32 Inform 8A é unição! 
33 Entrev 1 É. e se fosse unido precisaria de que? 
34 Inform 8A se fo/ 
35 Entrev 1 [fazer o que?] 

36 Inform 8A 
se fosse unido aqui, se aqui fosse unido, era o melhor lugar que 
tinha como aqui, ele surrarra  o Codó 

37 Entrev 1 É? 
38 Inform 8A É 
39 Entrev 1 e ai faria o quê? 
40 Inform 8A fa/ maise, os pessoal, uns qué unição 
41 Entrev 1 hum rum 

 
 
 MOVIMERTAR-SE HORIZONTALMENTE É DESCER 

(27)  “Num tem previsão de chuva; hoje, o tempo mudou, mas a chuva desceu toda 
pra ali, cê viu?” 

(Inform. 2A - 810) 
 

801 Inform. 2A É. não, aí, cê vai embora, dexa ele pra nóis. 
802 Entrev  1 Aí eu num posso embora.. 
803 Inform. 2A Aí// aí// no verão cê vem busca. 
804 Entrev  1 É, vem buscar, né? 
805 

Inform. 2A 
Do jeito que a casa do bechor é grandona ocê uh manda ele 
abri uma vaguinha “bota ele ai meu carro rapaá, pa num 
pegar chuva.” 

806 Entrev  1 Ah! 
807 Inform. 2A Poque se chovê mermo, chuva violência, sai mermo, não. 
808 Entrev  1 [É!] 
 809 Inform. 2A Num vai chover agora, não. 

810  
Num tem previsão de chuva hoje o tempo mudou mas a chuva 
desceu toda pra ali, cê viu? 

811 Entrev  1 Eu vi. Armou, ficou... 
812 Inform. 2A [Hum hum, desceu todinha.] 

813 Entrev  1 
Porque ventou, aí, ... eu disse “não, essa chuva com esse 
vento, vai sair!” 

813 Inform. 2A 
[É, é, é,] saiu todinha, desceu. Mai, eu sei que num choveu na 
Lagoa do mato não; <eu venho>... de lá pa frente! 

 
 
 RECITAR DE MEMÓRIA É TIRAR DE CABEÇA 

(28) “Já tira da cab=eça, daqueles tronco vé=i só é rezona pesa=da, né?” 
(Inform. 2A – 41:33 - 873) 

 
869 Entrev  1 Aquelas rezas antiga, num tem mais? 
870 Inform. 2A E=las// aqui é quelas rezona anti=ga 
871 Entrev  1 Latim aquele... 
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872 Inform. 2A É= poque, esse que tira reza de li=vro, num é? Só reza no=va 
873 

 
El/ tira da cab=eça, daqueles tronco vê=i só é rezona pesa=da 
né? 

874 Entrev  1 Ahhhh interessante 
875 Inform. 2A [Né mermo?] 
876 Entrev  1 É 

 
 
COLOCAR (PERFURAR) É SENTAR   

(29)  “Se um dia eles sentar um poço ertesiano aqui.” 
                                                                (Inform. 3A – 274) 
 

271 Inform3a 
A muié... durante o verão... ela nunca... ela nunca passou sem o 
dinhero da carne 

272   

aí é ... é um ... é o <dito> ... que eu digo, o pade Orlando sempe 
dizia; diz “isso aqui... se você tiver sua vazante ô// o o seu quarto 
de //de// verdura, você... tem a sua despesa garantida” ...  e é isso 
mermo 

273   

Ó a// //a vinageira, o quiabo, o pipino ... eu, eu ta/ trazia... era 
muito, sô, lá da bera da lagoa, mas é lon=Ge ! mas, muito 
buraco... caboco chegarra lá, invadia e coisa... e nós ... eu num vô 
trabaiá mar assim não 

274   Se um dia eles sentar um poço ertesiano aqui 
275 Entrev 1 [Ahh aí tem como puxá água] 

 
 
PERCORRER (UM CAMINHO) É APANHAR (UM CAMINHO) 

(30) Aí, eu sô... eu fui dormir... digo... rapaz... tu sabe que é isso mermo. No oto dia 
eu panhei o caminho do Codó cheguei lá, fiz o negóço lá... e voltei aqui, vendi, 
levei um bucado do arroz lá e cheguei lá... vendi.... num deu... depois mandei pedi 
mais... ela mandou... eu vendi... compretei, paguei. 

        (Inform. 3A – 197) 
 

197 Inform3a 

Aí, ontrõi... eu fui dormir... digo... rapaz... tu sabe que é isso 
mermo. No oto dia eu <panhei>o caminho do Codó cheguei lá, 
fiz o negóço lá... e voltei aqui, vendi, levei um bocado dum, arroz 
lá e cheguei lá... vendi.... num deu... depois mandei pedi mais... 
ela mandou... eu vendi... compretei, paguei. 

198   
Condo foi no oto ano...  o sô sabe quantos saco de arroiz eu 
pánhei? panhei doze saco de arroiz, se eu num tivesse pagado, 
tava a// a contona lá 

199 Entrev 1 [É verda/ e banco num brinca] 
200 Inform3a [e banco num//num...] 

201   

Aí eu ví o cara dizendo lá.... pra um que num era da// da// gent da 
nossa aqui... era de fora ... aí o caboco diz assim: o Ribamá diz// 
disse// “rapaiz uh eu vou te/ ... João, eu vô te dizê uma coisa ... só 
uma coisa eu vou te dizê ... banco tem cofe, num tem coração, 
não” 

202 Entrev 1 Risos 
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203 Inform3a 
Rapá, siô e... parece que foi assim... as horas... que’u ôvisse 
alguém, eu corri, paguei... graças a Deus 

 
 

SUBMETER-SE É VIR DEBAIXO DO PÉ 
(31)  “ Era de trinta e cinco mil... aí... mais o pofessô sabe, a casse pobe sempe vem 

debaxo do pé do grande, né?” 
                                                                (Inform. 3A – 424) 

 
419 Entrev1 Fa/ o que... que melhorô bastante, a usina? 

420 Inform3a 

A a usina dispois que chegou... é... melhorô bastante; pois é, poque 
isso foi um sonho que a gente tῖa// quer dizer ... a gente num tinha, 
isso é que ... eu digo... professô, que <isso+é>... tudo é o sentido 
dos oto 

421   Professor, só po siô tê a ideia] 
422 Entrev 1 Hum 

423 Inform3a 
Entrou daí numa confusão aí... nóis aí com seu Antero,  e aí... 
inclusive... da CPT aí ... conseguimo ele pagá o prejuízo aqui do 
campo ... que or bicho dele invadiu, 

424   
Era de trinta e cinco mil... aí... mais o pofessô sabe, a casse pobe 
sempe vem debaxo do pé do grande, né? 

425 Entrev 1 Hum rum 
426 Inform3a Nóis fumo pa debaxo... 
427   [chegô lá] num foi e=le... a juíza pediu um acordo 
428   E que nóis fizesse um acordo 

429   
Porque no meu pensar era// era// foi o que ela pensou mermo... se 
no// no// num existir o acordo 

 
 
ACOLHER É ABRAÇAR 

(32) Panhemo conhecimento lá dento ... que... na hora que a gente chega, vai lá ... e 
o que é o mais importante seu Haroldo ... eu já intendo outra coisa na comunidade 
... a coisa mais importante é// é que eu... a gente abraça esse povo que vem lá 
de fora... que chega aqui e apenetra a gente lá fora, porque as veiz... daqui.. o 
nome da gente tá lá e nóis aqui num sabe nem cumo as porta abre e o nome tá lá... 

                                                                   (Inform. 3A – 230) 
 

223 Entrev 1 
É é... agora, se conseguir... porque ... teve um ano... parece que 
veio um trator aqui, né? 

224 Inform3a 
Vei, vei uh eles falaro, aí ... vei da escola agroteca, foi bom 
dema=is 

225 Entrev 1 É né? 

226 Inform3a 
<fez os serviço aqui> tudo bom e... foi o o ano que.... foi nesse ano 
mermo, num foi? 

227   Hem hein? 
228   Foi nesse ano mermo 

229   
Siô, foi uma coisa muito bem elaborada uh uh... conseguiro esse 
trato aí na escola agroteca e vei e// uh fez o o serviço, umas gente... 
tudo gente... só gente bom 
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230   

Panhemo conhecimento lá dento ... que... na hora que a gente 
chega, vai lá ... e o que é o mais importante seu Haroldo ... eu já 
intendo outra coisa na comunidade ... a coisa mais importante é// é 
que eu... a gente abraça esse povo que vem lá de fora... que 
chega aqui e apenetra a gente lá fora, porque as veiz... daqui.. o 
nome da gente tá lá e nóis aqui num sabe nem cumo as porta abre 
e o nome tá lá... 

231 Entrev 1 [Eu sei claro... claro] 
232 Inform3a [[Isso é que é o importante e pra mim é um prazer grande 
233 Entrev 1 E o// o// [pra comunidade também é importante], né? assim 
234 Inform3a [Com certeza, quer dizer] 
235   Pois é 

 
 

AVALIAR É OLHAR 
(33)  “Rapaz, a gente olhando no olho é, né?” 

                                                                   (Inform. 4A – 174) 
 

169 Entrev1 Neah? aqui faz muito calor, num tem, num teve mortandade por 
conta de calor? Até agora não, né? Eu esqueci o tamanho do, do 
quadrado que você falou do do espaço. 

170 Inform. 4A Rapaz, dá uns dez metros 
171 Entrev1 Dez metros, né? Equivalente a três mais ou menos por... 
172 Inform. 4A Isso. 
173 Entrev1 Alguma coisa, né? três por três por aí, três em fração. É pa 

quarenta é um bom espaço? Pra quarenta aves?  
174 Inform. 4A Rapaz, a gente olhando no olho, é, né? 
175 Entrev1 Ham..num... 
176 Inform. 4A Mas caso aumentar, tem que aumentar a casa 

 
 

 CONVIVER BEM É SE CHEIRAR 
(34) “Já pra ali, a gente num se chera assim num sei por quê”    

                                                                                           (Inform. 5A – 257) 
 

248 Inform.5A Ai tem uma casa aqui 
249  Deixa eu ver onde é<meu Deus>... 
250  E não sei dizer onde é mas tem umar menina ai 

251 
 Aqui porque a única que a gente se dá bem só é minha duas ti=a 

que é a mais nova 

252 
 Uma de catoze e ota de dezoito<que essa>estuda comigo, minha 

irmã e amiga que é minha prima 
253 Entrev1 Ah 
254 Inform.5A Só essas que a gente se dá bem assim 
255 Entrev1 Aqui é? 
256 Inform.5A É pra cá [eu sei] 
257  Já pra ali, a gente num se chera assim num sei porque 
258 Entrev1 Ahn 
259 Inform.5A É tipo rivalidade assim de 
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260 Entrev1 [Ah é?] 
261 Inform.5A É de...[É que a gente chegou assim tipo é] 

262 
 É porque os pessoal já tinha visto os menino, principalmente os 

meninos, acho mais por car dor menino assim 
 
 

ESPANTAR-SE É CAIR EM SI (CONSCIENTIZAR-SE) 
(35) “Siô eu não sei, porque ela só disse que: “mãe eu to trabalhando na casa, eu vou 

trabalhar na casa da mulher lá no Pará”. Eu digo: “mermã num vai, num conhece 
ninguém”. “não mãe eu vou; a mulher já comprou a passagem”. <quando 
espantei que não, a menina já tinha isso>  (inint) foi quinta-feira, sexta-feira, não, 
quarta-feira à noite eu falei com ela.” 

                                                                                 (Inform. 7A – 312) 
 

311 Entrev1 Eu sei; e ela foi pra//lá pro Pará pra onde exatamente? 

312 Inform7a 

Siô eu não sei, porque ela só disse que: “mãe eu to trabalhando 
na casa, eu vou trabalhar na casa da mulher lá no Pará. Eu digo: 
“mermã num vai, num conhece ninguém. – “não mãe eu vou; a 
mulher já comprou a passagem <quando espantei que não a 
menina já tinha isso>  (inint) foi quinta-feira, sexta-feira, não, 
quarta-feira à noite eu falei com ela 

313 Entrev1 Ham 

314 Inform7a 
Ela disse que ta se dando bem, só que ela disse que vai mudar 
de cidade... 

315 Entrev1 Eu sei 
 
 
 TER CONHECIMENTO FORMAL É ALISAR BANCO DE AULA 

(36)  “Não, não! Eu entendo tudo, eu nunca lisei <banca de ala> meu amigo mas 
tem hora que eu do/ dou lição pra quem <lisou banca de ala>.” 

                                                               (Inform. 8A – 66) 
 

61 Inform 8ª é aqui tarra bonito, viu? 
62 Entrev 1 hum rum 

63 Inform 8ª 
bonito tudo mas eu to achando fraco. Uma menina nova cuma 
eu uh// que ta// que sô// que nasci agora de ano 
cumo+é+que+tá? 

64  e eu// eu sou cega da vista, mar daqui, num sou não 
65 Entrev 1ª da cabeça não né 

66 Inform 8ª 
Não, não! Eu entendo tudo, eu nunca lisei <banca de ala> meu 
amigo mas tem hora que eu do/ dou lição pra quem <lisou 
banca de ala> 

67 Entrev 1 pois não 
68 Inform 8ª tá entendendo? 
69 Entrev 1 ham ram 

 
 
1.2 Efeitos do contexto sociocultural 
 
1.2.1 Efeitos do contexto sociocultural mais amplo 
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ZANZAR DE PESSOAS É FOLE 
(37)  “[é porque tem muita gente que não gosta desse fole num vai lá pra cima ai 

fica nem dorme ne nem vai” 
                                                    (Inform. 7A– 718) 
 

715 Entrev1 ah e aí fica de+um lado pro outro... o pessoal 
716 Inform7a é fica <na festa> 

717 Entrev1 
e aí fica fazendo zuada, né? Pra quem quer trabalhar no outro 
dia fica (inint) 

718 Inform7a 
[é porque tem muita gente que não gosta desse fole num vai lá 
pra cima ai fica nem dorme ne nem vai 

719 Entrev1 não gosta desse fole que cê falou? 

720 Inform7a 
é porque tem muita gente aqui que não bebe, as veiz dia de 
domingo mermo num tem nada pra, num tem programa bom 
pra gente assistir 

721 Entrev1 ham ram 
 
 
MARCAR É ASSINAR  

(38) “A gente assina um dedo, vizinha já assina oto.” 
 (Inform. 1A - 649) 

 
644 Entrev 1 Eu não sabia! Como é que ferra galinha? 
645 Inform. 1A A rente costa um dedin <uh uh> a unha dum dedo num sabe 
646 Entrev 1 [Han] 

647 Inform. 1A 
Ai fico se aí todo mundo fica assinada aí pode tá no meio de cem 
as suas conhece 

648  A gente assina um dedo, vizinha já assina oto 

649 Entrev 1 
Ah já tá definido aqui eu vo=u para o primeiro você vai pro 
segundo, terceiro 

650  ahh 

651 Inform. 1A 
Ai ta tudo misturado ai ma<na ho// que conhece a da gente> 
num sabe? 

652 Entrev 1 [Ah tô entendendo] 
 

 
  CACHIMBO É MARIDO 

(39) “ó meu marido aqui” 
                                             (Inform. 8A – 132) 
 

121 Inform 8A é eu gosto de tá no meu barraquinho que eu fumo meu cachimbin 
122 Entrev 1 ainda fuma é? 
123 Inform 8A uh// é o jeito 
124  que+é  pa poder chegá o juí=zo 

125  
que gente novo assim só vai com uma coisinha dum lado, quando 
num é fumá é é mascá e eu num sei mascá 

126 Entrev 1 eu se=i 
127 Inform 8A Deur me livre 
128 Inform 8A ihh 
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129 Entrev 1 quer dizer que a senhora gosta de fumá? 
130 Inform 8A eu gosto siô 
131 Entrev 1 cachimbin 
132 Inform 8A ó meu marido aqui 
133 Entrev 1 <deixe-me ver> 
134 Inform 8A pra onde eu vou é com meu maridin. É! 
135  e aí muita gente num fu=ma 
136 Entrev 1 eu sei 
137 Inform 8A ai pega as veiz to fedendo sarro, né? 
138 Entrev 1 ham 

139 Inform 8A 
e aí, eu den do meu chique=ro, eu fumo meu sarrin e fedo lá. Num 
tem quem diz nada 

140 Entrev 1 é isso, tá certo 
 

 
LAMA É CAPITÃO (patente) 

(40) “Aqueles capitã=o é mesmo que cê num sei o quê” 
(Inform. 2A - 546)  

 

544 

Inform. 2A E roda, se você tiver lá fora muntado de bicicreta; tando choveno 
você vem embo=ra, mas se dexar a chuva passar num vem não; 
a gente caça logo assim um / uma tora de pau e larga assim as 
quato <faxa>; roda, roda, aí quando ela num roda mais, <sei>, pa 
tirar das calha 

545 Entrev  1 Sim 
546 Inform. 2A Aqueles capitã=o é mesmo que ser num sei o quê 
547 Entrev  1 Ah gruda né? 

548 
Inform. 2A [Eh gruda ai é o massapé misturado com pedĩa miúda; a rente 

num pode nem andar descalço; doi demais nos pé da gente, 
MA=ssapé danado] 

549 Entrev  1 Eu sei 

550 
Inform. 2A Ma esse ano tá bom, minino; um tempo desse tá tudo seco. Cês 

entraram aqui... hoje entrou um Ca /nunca nem vi 
551 Entrev  1 [Eu vi] 

 
 
 TRABALHO É LUTA 

(41) “Nóis samo aqui todo mundo trabalhador, luta num ba/ numa batalha só 
entonce ũa coisa que eu achava que nóis tinha muita percisão também aqui= era 
um tratô pa ajudar nóis fazer inint.” 

(Inform. 1A - 274) 
 

270 Entrev 1 Hum rum 

271  
É mas uh cê pensa o que poderia ser bom ou não, né? [sim] Em 
relação à comunidade que que cê acha que poderia ser bom pra 
comunidade 

272 Inform. 1A 
Pra comunidade eu achava que era bom também, como agente 
aqui trabalha de agricultura, né? 

273 Entrev 1 Hum rum 
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274 Inform. 1A 
Nóis samo aqui todo mundo trabalhador, luta num ba/ numa 
batalha só entonce ũa coisa que eu achava que nóis tinha muita 
percisão também aqui= era um tratô pa ajudar nóis fazer inint 

275  
Quais todo tipo de serviço pode, um trator faz, né? entonce nóis 
nóise percisamo, de ũa coisa que nós percisamo também é esse 
tipo 

276 Entrev 1 Eu sei, e que tipo de trator seria esse? 

277 Inform. 1A 
Pel ũa parte, premero lugar, um trator de estera; que um trator 
um trator de pineu ele num dirmata  

278 Entrev 1 Ah trator de esteira 
 
 

MARCAR É ASSINAR 
(42)  “Muitas vezes a gente assina também.” 

                                                               (Inform. 4A – 234) 
 

227 Entrev1 Também tem muita galinha. Como é que vocês reconhecem que 
a galinha é de vocês?  

228 Inform. 4A Rapaz, isso aí é... 
229 Entrev1 Hein!?  De repente se eu to passando bem ali, eu pego uma 

galinha, “assim, essa galinha aqui é minha” Como é que eu sei 
que é minha e que não é? 

230 Inform. 4A Nada, a gente conhece, vivendo desde pequeno... 
231 Entrev1 Aham... 
232 Inform. 4A O cara conhece. 
233 Entrev1 Ah... 
234 Inform. 4A Muitas vezes a gente assina também. 
235 Entrev1 Como que é assinar?  
236 Inform. 4A Assina, arranca uma unha, ela tem trê/ três uninha, o cara arranca 

uma para saber que ela é da casa. 
237 Entrev1 Ah= ta, e a da casa qual// qual que é o=, o quando vocês assinam 

é, recorta, né? 
238 Inform. 4A Isso, corta.  

 
 

1.2.2 Efeitos do contexto sociocultural mais imediato 
 
 
REDE É BALADEIRA 

(43) “na hora que eu embebedo eu pulo no+minha baladera, me deito” 
 (Inform. 8A – 585) 

 
581 Entrev 1 ainda hoje toma cachacinha 
582 Inform 8a tomo 
583 Entrev 1 é 
584  e fica bêbada não? 
585 Inform 8a na hora que eu embebedo eu pulo no+minha baladera, me deito 
586 Entrev 1 ah ta, vai na rede 
587 Inform 8a é se eu cair minha cumade me levanta 
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588 Entrev 1 eu sei 
589  a senhora chama a a rede de baladeira é? 
590 Inform 8a essa é que é minha baladerinha 
591 Entrev 1 ahh 
592 Inform 8a essa lá conforma uh// tudo quem qué deitá 
593 Entrev 1 hum 
594 Inform 8a rede, ocê num vê dizê que rede na sala é descanso de malandro 

 
 

 REDE É CHIQUEIRO 
(44) “e aí eu den do meu chiqueiro eu fumo meu sarrin e fedo lá num tem quem diz 

nada” 
(Inform. 8A – 139) 

 
129 Entrev 1 quer dizer que a senhora gosta de fumá? 
130 Inform 8A eu gosto siô 
131 Entrev 1 Cachimbin 
132 Inform 8A ó meu marido aqui 
133 Entrev 1 <deixe-me ver> 
134 Inform 8A pra onde eu vou é com meu maridin. É! 
135  e ai muita gente num fuma 
136 Entrev 1 eu sei 
137 Inform 8A ai pega as veiz to fedendo sarro, né? 
138 Entrev 1 Ham 

139 Inform 8A 
e ai eu den do meu chiqueiro eu fumo meu sarrin e fedo lá. 
Num tem quem diz nada 

140 Entrev 1 é isso, tá certo 
141 Inform 8A meu marido é esse aqui. Mar premero esse ali 
142 Entrev 1 quem? 
143 Inform 8A que é o nosso pai 
144 Entrev 1 Ahh 

 
 
 DAR LIBERDADE É LIBERAR O CABRESTO 

(45) “E= ar fia da gente muié num pode liberá muito o cabresto num sabe?” 
                                                                                                        (Inform. 3A – 1022) 

 
1011 Inform 3a Porque hoje é assim... 
1012   A// a// ar mOça vai atrás dos home né? 
1013 Entrev1 Hum= 
1014 Inform 3a Pois é e vejo ai a// a// 
1015 Entrev1 [As meninas] 
1016 Inform 3a É// é //eu to sentado ai as veiz de noite  to percebendo ai a...  
1017 Entrev1 [Eu sei] 
1018 Inform 3a Num tem jeito não né? 
1019   (inint) <infânça> né? 
1020 Entrev1 É é... é isso 
1021 Inform 3a Agora isso+ai é que a gente diz, a gente tem que prestá atenção  
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1022   
E= ar fia da gente muié num pode liberá muito o cabresto num 
sabe? 

1023 Entrev1 Eu sei 
1024 Inform 3a <tem que> cortar o razoável 

 
 
 SER SEXUALMENTE ATIVO É COZINHAR FEIJÃO 

(46) “Casei em setenta e três, ainda tá cuziano fejão, ainda.” 
(Inform. 1A - 560) 

  
558 Entrev. 1 Você nasceu no Piauí, e veio pra cá com quantos anos? (inint)? 

559 Inform. 1A 

Eu vim pra cá criança, menino ainda, quando eu vim aqui, <foi 
lá> do Codó <eu morava lá> e ela morava aqui, no Mearim, 
mar a mãe dela. E aí, do oto lado do Codó, nóis rimo aqui... 
po... esse lado aqui, né? Naquele temp// <eu terminei de me 
formar> ela lá= apareceu aqui. Aí nóis casemo; aí tamo runto, 
há trinta e oito ano pra cá. 

560 Inform. 1A Casei em setenta e três, ainda tá cuziano fejão, ainda. 
561 E Entrev 1 Hum? 

562 Inform. 1A 
Tô dizeno, casei ni setenta e três e a... e ela ainda tá cuziano 
feijão, ainda. 

  
 

 MARCAR É FERRAR 
(47) “A rente ferra.” 

(Inform. 1A - 641)  
 

636 Entrev 1 Uh galinha é solta 
637 Inform. 1A Galinha é solta 
638 Entrev 1 E como é que reconhece que é sua? 
639 Inform. 1A As galinha? 
640 Entrev 1 Han 
641 Inform. 1A A rente ferra 
642 Entrev 1 Ah é? 
643 Inform. 1A É 
644 Entrev 1 Eu não sabia! Como é que ferra galinha? 
645 Inform. 1A A rente costa um dedin <uh uh> a unha dum dedo num sabe 
646 Entrev 1 [Han] 

 
 

 PRODUZIR O SUFICIENTE E SEM PROBLEMAS É SER (COISA) LIMPA(O) 
(48) Agora, tem ano não sinhô... tem ano que uh//... que a coisa é limpa do começo 

o fim 
                                                                                                        (Inform. 3A – 170) 

 

168  Inform3A 
Meu //mô// uh// meu dô//... oia pofessô... tem dias que ocê chega... 
assim ...quande ocê chega... que mexe no arroiz... cê vê ... chega, 
chega ronca 

169  Inform3A Naquele ano... num tem ... a safa 
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170  Inform3A 
Agora, tem ano não sinhô... tem ano que uh//... que a coisa é limpa 
do começo o fim 

171  Inform3A 
Mais sempe a rente faiz, não faiz ... assim... pá... vendê mundos e 
fundos, poque a condição do caboco ... o siô sabe como é ... é fraca 

172 Entrev 1 Hum sim 
173 Inform3A Tem ano que que produz mais... 
174 Entrev 1 [Que dá] 
175 Inform3A Tem ano que produz mais pouco 
176   Mai sempre vai dá, sempe vai dá pa despesa né? 

 
 

DESCASCAR É PELAR 
(49)  “Pelar arroz!” 

            (Inform. 1A - 334) 
 

330 Inform. 1B Num tĩa uma máquina de pilar arroz, tinha que pilar lá fora 
331 Inform. 1A É= 
332 Inform. 1A Temos hoje aqui dento 
333 Entrev. 1 O o uma máquina de= ...? 
334 Inform. 1A Pelar arroz! 
335 Entrev. 1 Ah, tá! 
336  Então a energia favoreceu isso, né? 
337 Inform. 1A Foi. 

338 Entrev. 1 
E e// como é e// co// e... assim, de que modo a// a// máquina é de// 
de// de// do arroz ela// ela melhorou a comunidade? Por que? 

339 Inform. 1A 

Porque= nóis aQUI, pá nois mandar pelar um arrose, nóis ia lá 
na aquela estrada que eu lhe falei agora que você sai lá pá (inint). 
Aí, dali pa frente, nóis viajava quarrum, quase três quilômetro 
pa... onde a gente vai pelar arroz, né? 

 
 
PINGO É FARELO  

(50) “[Aí fica só o azeite, em cima da borra; aí você só faz panhar o azeite; aí, fica a 
borra, mermo enxutinha, sem nem um farelo d´agua]” 

(Inform. 2A - 696) 
 

688 Inform. 2A E bota no fogo, mais tem que botá água 
689 Entrev. 1 Ah, tem que botá água? 

690 
Inform. 2A É, bota a borra lá; aí bota água e mexe; e bota água e mexe; aí ele 

começa a ferver: “poropopô”; aí, ele solta todin daquela borra 
691 Entrev. 1 Sim! 
692 Inform. 2A Solta todinho da borra; solta da borra, aí a água seca, 
693 Entrev. 1 Sim fica o= azeite 

694 
Inform. 2A [Aí fica só o azeite, em cima da borra; aí você só faz panhar o 

azeite; aí, fica a borra, mermo enxutinha, sem nem um farelo 
d´agua] 

695 Entrev. 1 Torna botá água de novo? 
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MATAR A CRIAÇÃO É LIMPAR O TERREIRO 

(51)  “uh// ê pa o siô sabê que cutia alimpa o terrero” 
                                                                               (Inform. 8A – 511) 
 

499 Inform 8A siô cutia vem bem aqui no terrero siô 
500 Entrev 1 aqui! 
501 Inform 8A o quê! Cutia derrubou foi o menino da da cumade Índia estror dia 
502 Entrev 1 foi mesmo? 
503 Inform 8A hum um 
504 Entrev 1 mais siô 

505 Inform 8A 
ia passando na carrera ai. É eles mataro uma cutia bem aqui, ali ai 
no terrero 

506 Entrev 1 é? 
507 Inform 8A é du/ uma não! Já matô duas. 
508 Entrev 1 mas elas tão vindo aqui já 

509 Inform 8A 
<toma> que o menino viu a cutia estor dia que derrubô ele, que 
ele rá, ele conhece o que é cutia 

510 Entrev 1 Ham 
511 Inform 8A uh// ê pa o siô sabê que cutia alimpa o terrero 
512 Entrev 1 ah é? 

513 Inform 8A 
o quê? Num queira saber uma cutia véia em seu terrero siô, ocê 
fica sem um pinto. 

514 Entrev 1 
ah quer dizer que limpar o terreiro significa que ela come todos os 
pintos é? 

 

696 
Inform. 2A Aí, quando acaba, ocê panha aquele, e torna botá água de novo 

pá sai aquele po cima; aí, você panha, aí já bota nota vasiá, pa 
purar e aquela borra joga no mato 


