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Este trabalho apresenta resultados preliminares de um estudo sobre a linguagem 
metafórica utilizada por professores de diferentes áreas do conhecimento no 
desenvolvimento do processo ensino–aprendizagem. Para Clandinin (1986), as 
metáforas comumente usadas na sala de aula emergem das experiências de 
professores e alunos e podem auxiliar no estudo de conceitos teóricos. Revelam 
também, de forma analógica, a própria prática do professor, fazendo aflorar seus 
conhecimentos conceituais intuitivos. A partir de uma abordagem sócio–cognitiva 
(Vygotsky,1988), o objetivo deste trabalho é investigar as metáforas que aparecem 
no discurso de professores, “buscando discutir as concepções de ensino–
aprendizagem que subjazem a essas escolhas discursivas, bem como que práticas 
pedagógicas tais crenças favoreceriam”(Almeida,2005,p1). Segundo Kress (1989, 
p.450), os “textos são locais de emergência de complexos de significados sociais, 
produzidos numa história particular de situação de produção e guardando em vias 
parciais as histórias tanto dos participantes na produção do texto quanto das 
instituições que são evocadas”. Nessa etapa inicial da pesquisa, a abordagem 
metodológica será intencionalmente eclética, inspirada em Berber Sardinha (2007), 
cruzando as várias vertentes existentes sobre a metáfora, desde a visão tradicional, 
mais ligada à definição de ornamento da linguagem e desenvolvida posteriormente 
por Black como teoria da interação, a visão conceitual e cultural desenvolvida por 
Lakoff e Johnson (1980), até a visão sistemática, cujos estudos iniciaram–se em 
Cameron (2000), que enfatiza a relevância do uso das expressões metafóricas e a 
sistêmico–funcional por meio do estudo das metáforas gramaticais. Neste trabalho 
será apresentada uma análise da transcrição da linguagem oral e escrita, utilizada 
por 2 professores, um de Biologia e outro de Língua Portuguesa, no 
desenvolvimento de aulas expositivas. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta resultados obtidos numa pesquisa piloto que pretende 
verificar a influência das escolhas lingüísticas do professor no processo de ensino 
aprendizagem. Baseada em Clandinin & Connelly (1995) os quais colocam que "o 
conhecimento do professor interfere em todos os aspectos do ato de ensinar", 
inclusive nas suas relações/interações com os alunos e na sua interpretação sobre o 
conteúdo da disciplina. Vigotsky e a teoria sócio- interacionista é a base teórica dos 
conceitos educacionais usados neste trabalho, quando este autor coloca que a

   

 
interação social e o instrumento lingüístico são decisivos para o 
desenvolvimento do indivíduo. A criança, neste ponto de vista, apresenta dois 
níveis de desenvolvimento, um real, já adquirido ou formado, e um potencial, 
baseado na capacidade de aprender com outra pessoa. A aprendizagem na escola 
interfere no desenvolvimento, produzindo abertura no que é chamado de zona de 
desenvolvimento proximal, que é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real e o potencial, interagindo entre os processos de 
aprendizagem e de desenvolvimento a partir do plano social - relações 
interpessoais - para o plano individual interno - relações intra-pessoais. Ou 



seja, a escola e os professores são elementos explícitos que desencadeiam o 
processo ensino-aprendizagem. 
Este trabalho, a partir da observação de professores de diferentes disciplinas, 
procura desvendar alguns recursos lingüísticos que interferem positivamente neste 
processo de ensino-aprendizagem. O foco é a Análise Crítica da Metáfora. 

De modo geral, a Análise Crítica do Discurso vem enfatizando  os efeitos sociais da 
linguagem, especialmente aqueles relacionados à comunicação mais persuasiva 
e/ou manipulativa. Deste ponto de vista, a escolha de certas formas lingüísticas 
nunca é arbitrária, mas é sempre motivada no âmbito de um grupo social e em um 
momento social específico. Como diz Kress (1989:450) 

 ... "textos são locais de emergência de complexos de significados sociais, 
produzidos numa história particular de situação de produção e guardando em vias 
parciais as histórias tanto dos participantes na produção do texto quanto das 
instituições que são evocadas".  

  

Discussões específicas sobre a linguagem metafórica não são discussões atuais. A 
Retórica de Aristóteles já afirmava que metáfora é dar a alguma coisa um nome 
que pertence a outra coisa, ressaltando o caráter de mudança de sentido no nível 
lexical. Mas, nesses dois milênios, muito se falou sobre isso. No século XX, a 
metáfora teve alteradas as perspectivas sobre o seu campo de atuação, no início 
puramente lingüístico, como queriam Aristóteles e centenas de filósofos posteriores 
a ele, que consideravam como finalidade básica do discurso retórico agradar e 
persuadir

Contudo, se examinarmos criticamente a metáfora no contexto, veremos que ela é 
mais que isso, pois influi no tipo de julgamento de valor que fazemos, comunicando 
ideologias do autor do texto. Charteris-Black (2004) chama atenção para o fato de 
serem as metáforas instrumentos cognitivos, na medida em que a interação entre 
pensamentos de dois domínios da metáfora - leva a um novo entendimento. O 
autor ressalta a importância retórica do papel da metáfora na construção de 
avaliação implícita pelo autor. Ela afirma que a coerência de textos, re(construída) 
pelo leitor, é o resultado de uma interação complexa de contexto lingüístico e 
conhecimento não-lingüístico (

, passando a ter, mais recentemente, um caráter  de recurso cognitivo, 
ligado ao pensamento e apenas refletido na linguagem, aproximando-se da 
Gramática Sistêmico-Funcional, que trata itens lingüísticos como agrupamentos 
relevantes de significado (Halliday, 1994).  

frame

            Segundo Zanotto (1995), a partir dos anos 70, desenvolveu-se um forte 
questionamento sobre o conceito de objetividade, até então associado à ciência, 
sendo que cabia às linguagens especiais, como as linguagens persuasiva e poética, 
uma característica de desvio da linguagem usual, de ornamento. Desenvolveu-se, 
então, um questionamento em virtude da mudança de paradigma em estudos 
dessa área, que passam a tratar a metáfora como uma operação cognitiva.  

). A análise da metáfora deveria ser um 
componente central da Análise do Discurso Crítica, pois as metáforas são usadas 
persuasivamente para expressar avaliação e, por isso, constituem parte da 
ideologia dos textos. Kress & Hodge (1993:15) dizem que "a ideologia envolve uma 
apresentação sistematicamente organizada da realidade". Assim, Charteris-Black 
afirma que "a metáfora é vital na criação dessa apresentação da realidade"; é o que 
Fairclough (1995:71) descreve como "a configuração total das práticas discursivas 
de uma sociedade ou uma de suas instituições". 



             Na visão mais recente sobre a metáfora, que a considera como operação 
cognitiva e não meramente como um  jogo de palavras, os estudos mais 
representativos são os de Black, Reddy e Lakoff e Johnson.  

            Black (1962/1979) salienta uma visão mais interativa da metáfora, em que 
diferentes pensamentos são ativados conjuntamente e interagem para produzir um 
significado. Uma sentença metafórica, segundo este autor, teria dois sujeitos 
distintos, um primário e um secundário. O ato de fala metafórico trabalha 
projetando sobre o primeiro sujeito um conjunto de implicações associadas, 
compreendidas no complexo implicativo que é sugerido pelo sujeito secundário, 
como no exemplo O homem é um lobo, em que o sujeito secundário lobo opera 
sobre o sujeito primário homem interferindo na nossa visão de ser humano, que 
recebe os atributos do animal lobo

            Reddy (1979) em seus estudos sobre a comunicação, coloca como função 
da linguagem a capacidade de agir como um conduto ou canal, que transfere 
pensamentos e sentimentos humanos para a realidade. Essa transferência supõe 
que o que foi transferido possa ser retirado exatamente como foi enviado. Segundo 
Zanotto (1998:16), "essa metáfora do canal está enraizada na nossa língua e na 
nossa cultura, influenciando nossa ação sem termos consciência dela". Na fala e na 
escrita, as pessoas colocam pensamentos e sentimentos em palavras. As palavras, 
por sua vez, realizam a transferência por conter os pensamentos/sentimentos e as 
divulgam para os outros. Escutando ou lendo, as pessoas extraem os pensamentos 
novamente das palavras. Usando metáfora é feita transferência de posse, tendo, 
portanto, esta figura um lugar no pensamento e não apenas na linguagem. 

, reorganizando e modificando nossos conceitos.  

            Lakoff e Johnson (1980), inspirados no trabalho de Reddy, ressaltam o 
caráter da metáfora como uma matéria de pensamento. Entender e perceber uma 
coisa em termos de outra coisa é a essência da metáfora para estes autores, os 
quais enfatizam também o papel importante que ela tem na nossa vida diária, 
fazendo parte dos nossos pensamentos e ações e não apenas da linguagem: 

"We have found, on the contrary, that metaphor is pervasive in everyday life, not 
just in language but in thought and action... Since communication is based on the 
same conceptual system that we use in thinking and acting, language is an 
important source of evidence for what that system is like". (1980: 3) 

  

            Quando Lakoff e Johnson falam em metáforas comuns da nossa vida diária, 
referem-se principalmente a metáforas convencionais, como a que associa, por 
exemplo, o conceito argumento à metáfora conceitual Argumento é Guerra, 
normalmente utilizada em nossa linguagem por inúmeras expressões como Ele 
atacou cada ponto fraco em minha argumentação; Eu devolvi seu argumento; Suas 
propostas soam indefensáveis, etc. (1980: 4). Essas metáforas fazem parte da 
nossa vida diária e foram definidas culturalmente, formando-se dentro do discurso, 
constituindo o que Kress (1985) chama de prática discursiva

  

. Segundo este autor, a 
análise de uma prática discursiva implica na análise de uma prática social em que 
co-ocorre uma variedade de discursos que pertence a um mesmo domínio social. O 
texto é a expressão destes discursos: 

"Certain of the range of linguistic forms that make up the text are determined, 
selected, by the characteristics of the discourse. Consequently, the presence of any 



linguistic feature in a text always point to some aspect of the discourse of which the 
text is an expression". (Kress, 1985:28) 

  

            Para Halliday (1994), embora na teoria Sistêmico-Funcional a metáfora 
seja geralmente descrita como uma variação no uso das palavras, ela é tratada não 
no nível lexical, mas como uma variação na expressão dos significados

            Entre as chamadas figuras do discurso, que são expressões que 
apresentam esse 

. "Um 
significado pode ser realizado por uma seleção de palavras diferente da seleção 
realizada em sentido normal ou não-marcado" (HALLIDAY,1994:341). 

significado marcado, há uma série delas que se relacionam com 
transferência verbal de várias espécies, às quais Halliday chama de metáfora.

Hoje 

 Este 
autor coloca que uma metáfora acontece quando uma palavra é usada para algo 
lembrando aquilo a que ela usualmente se refere. Isto envolve a passagem de um 
sentido abstrato a um sentido concreto. Uma grande quantidade de exemplos vem 
da transferência do Processo Material[1] para o Processo Mental, como, por 
exemplo, nos exemplos: 

o gás já move

O 

 todos os setores da indústria, automóveis, ônibus e caminhões.  

gás natural contribui

O 

 para a melhoria dos processos de fabricação dos produtos. 

serviço 0800 permite 

            Sabe-se que os termos assinalados em itálico, nos exemplos acima, 
constituem metáforas porque produtos e serviços não são seres que trabalham, 
movem, investem. São apenas epítetos que reúnem os trabalhadores de uma 
empresa. No entanto, estas metáforas já estão cristalizadas pelo uso e o 
consumidor aceita com naturalidade o fato de que serviços e produtos praticam 
ações que o favorecem. Essas metáforas velhas são formadas, dentro de uma 
perspectiva hallidayana, por um processo de transferência de processo material 
para mental, em que 

a transferência das ligações automaticamente. 

mover, contribuir

            Goatly (1997) considera que tanto a linguagem literal como a metafórica 
são construídas mentalmente pelos mesmos processos. A congruência vai depender 
das nossas experiências materiais pré-conceituais

, não têm um significado de ações concretas, 
mas, por envolverem movimento e manipulação de objetos, a partir de nossas 
experiências pré-conceptuais, receberam um aparente significado concreto. 
(Goatly, 1997). A metáfora não seria, então, apenas uma variação no uso das 
palavras, mas seria um modo de expressão do significado.            

. Processos Materiais de ação, 
ocorrência, transformação e comportamento tornam-se metafóricos em termos de 
recolocação e movimento a partir de experiências infantis pré-conceptuais de 
mover e manipular objetos. Por exemplo, muitos processos/atividades, 
literalmente, envolvem movimento e são reproduzidos metaforicamente como 
movimento linear ou metas por meio de etapas, como 

            A nossa própria gramática congruente considera a sentença que apresenta 
um Processo Material como um composto de ator/agente (sujeito), que está 
motivando um processo (verbo) que afeta um alvo (objeto). É uma maneira 
metafórica de se representar exatamente um agente externo aplicando a força em 
um objeto para colocá-lo em movimento.  

a produção corre; 
movimento político, etc. 



            Retomando os conceitos que dão origem a metáforas convencionais, 
orientacionais e ontológicas, como Tempo é dinheiro; Felicidade é algo que está no 
alto, apresentados por Lakoff e Johnson, Goatly constrói uma série de analogias de 
raízes (root analogies

1. humano = planta (flor da juventude; verde/imaturo); 

) consideradas como forjadoras de metáforas. Seguem-se 
alguns exemplos: 

2. desenvolvimento/sucesso = movimento para (corrida por dinheiro, ir longe 
na carreira); 

3. entender/saber = ver (caminhar para a luz; look at = think about
4. atividade = lugar (

); 
stay in a job; take place

5. atividade = viagem (piratear uma invenção; 
); 

plain sailing
6. organização = navio (capitão da indústria); 

); 

7. emoção = tempo (tempestade de risos).  

            O processo metafórico, diacronicamente vem deixando marcas no 
vocabulário de uma língua, pois muitas extensões e transferências metafóricas 
foram lexicalizadas, ou seja, encontraram um lugar no dicionário como um segundo 
significado convencional. 

       Goatly classifica as metáforas em mortas, mortas e enterradas, inativas 
(adormecidas ou cansadas) e metáforas ativas (novas), dependendo do grau de 
lexicalização que elas possuem. As mortas são aquelas às quais já foi atribuído um 
significado fixo e conhecido e, em conseqüência, elas já fazem parte do vocabulário 
de uma língua. As inativas referem-se ao campo de polissemia de um significado, 
podendo já ser conhecidas e ter significado fixo, dependendo do contexto de 
situação em que está sendo usada. Trata-se de significados anteriormente 
atribuídos a uma palavra que já não são muito conhecidos que podem ser 
reativados. As novas ou ativas trazem novos sentidos para uma língua, significados 
imprevisíveis e ainda não fixados. 

            As metáforas mortas ou adormecidas mostram que é possível realizar uma 
equação entre literal e convencional, pois seu significado já é normalmente 
estabelecido. Com metáforas ativas ou novas, o referente do veículo é inteiramente 
não convencional. Existe uma escala de metáforas inativas, estendidas a partir de 
metáforas mortas e enterradas num extremo, metáforas adormecidas e cansadas 
no meio da extensão até as metáforas novas e originais que se encontram em 
outro extremo. Observa-se, então, que metáforas não convencionais podem 
adquirir, aos poucos, status 

            Forceville (1994), na mesma linha de Lakoff e Johnson (1980), coloca a 
metáfora como matéria do pensamento também para a linguagem visual. O autor 
enfatiza que tanto as metáforas verbais como as visuais são 

convencional e lexical. 

culturalmente 
determinadas e que este deve ser o ponto de partida. É comum encontrarmos uma 
combinação de imagem com texto em que subjaz o conhecimento de mundo do 
escritor e do leitor. Este autor coloca que alguns elementos, como aparência física e 
tamanho, podem ser mais bem visualizados em metáforas visuais do que em 
metáforas verbais.  

   

  

METODOLOGIA 



A pesquisa pretende avaliar dez aulas de diferentes áreas do conhecimento, 
ministradas por diferentes professores. Numa primeira fase estão sendo gravadas e 
transcritas aulas de Biologia, Português, Turismo e Eletrônica. Uma segunda fase 
vai analisar aulas de Inglês, Física, Matemática e Construção Civil. A inclusão de 
três áreas técnicas, Turismo, Eletrônica e Construção Civil é devida à pesquisa estar 
sendo desenvolvida em escola técnica, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo. Este artigo vai apresentar dados preliminares de uma 
pesquisa piloto que gravou e transcreveu  duas aulas de biologia do sétimo ano, 
com um corpus de 3642 palavras, acompanhada pela análise de material usado 
pelo professor em exibição de slides com auxílio de datashow.O tema das aulas foi 
"Principais Características dos Vírus". 

  

O professor recebeu um gravador que deveria 
permanecer ligado durante o período de uma aula de quarenta e cinco minutos, 
usado como um colar e entregue à pesquisadora no final da aula. Os arquivos de 
áudio foram gravados em computador, transcritos e analisados qualitativamente. 

  

ANÁLISE 

A análise demonstrou um exemplo que se repetiu nove vezes no texto transcrito. 
Tratava-se da metáfora de "ataque", ou de "invasão" sugerida pelo verbo 
transmitir

1. A gente pode 

, como pode ser observado nos exemplos 1 a 3: 

transmitir de uma pessoa pra outra

  

...  

2. (...) uma pessoa contaminada pode transmitir para outra

  

 via relação sexual, 
também acontece pela saliva, então olha só, eu tomo água no copo...  

3. Ele vai e toma a água no mesmo copo que eu. E aí o QUE VAI ACONTECÊ, 
PESSOAL? Ele ( ) como minha feridinha está exposta ( ) eu vô transmitir meu vírus

  

 
pra ele. 

A mesma metáfora é construída pelas figuras 1 (anexo 1), 2 (anexo 2) e 3 (anexo 
3) que acompanham a fala do professor. 

 Na figura 1 observa-se os vírus, em azul, atacando a bactéria, em vermelho. 

Na figura 2 o vírus é representado por uma figura que lembra muito um foguete 
prestes a atacar. 

Na figura 3 são demonstradas as diversas fases percorridas pelo vírus para sua 
instalação na célula hospedeira, também caracterizadas pela "invasão", "instalação" 
do vírus e reprodução pela apropriação do DNA da bactéria. 

Encontrei também metáforas construídas a partir do conceito de pessoas 
"recipientes" ou "depósitos", como é demonstrado nos exemplos 4,5 e 6: 



  

•4.      (...) Aí eu pego vamos imaginar que eu tenho herpes, certo? Eu estou... 
com a feridinha exposta na minha boca porque às vezes aparece... 

•5.      A herpes aparece na pessoa várias vezes ao longo da vida, à medida que a 
pessoa tá em épocas com a imunidade baixa, então ela tá ( ) deu uma caída na 
imunidade...dá... 

  

•6.      A gente tem aí hoje vacina tá pra se prevenir as pessoas tomaram a vacina, 
tomam ao longo de muitos e muitos anos aí (...)  

  

Outra ocorrência é a de criação de metáforas novas pela construção mental da 
imagem do personagem Iceman,

  

 de desenhos animados e revistas em quadrinhos, 
associado ao fenômeno da mutação genética, tema complexo para os alunos do 
sétimo ano: 

•7.      (...) Relembrando, o que é mutação, mesmo? 

•8.      Isso, transformação genética, mudança genética, lembra  que eu falei que 
mutação é como ...se compara que nem o ICEMAN, né. O iceman o que ele faz? Ele 
fica mudando ( ) -- -- tem um dos icemans lá que fica aquela mulher como é que o 
nome dela? que ficava mudando de cara toda hora mudando a forma dela então. Eu 
ficava comparando ela toda hora. 

•9.      Eu costumo compará-la ...eu comparo ela ( )com os vírus e as bactérias que 
também fazem mutações. Ela não muda toda a forma dela? né, então as bactérias 
também. 

  

Um exemplo um pouco diferente dos demais é a presença de metáforas de invasão 
com representação de ação, reação e interação: 

•10.  (...) A gente tem aí hoje vacina ta pra se prevenir as pessoas tomaram a 
vacina, tomam ao longo de muitos e muitos anos aí, ( ) então a gente conseguiu 
acabá com o foco de varíola no mundo todo, ta? Mas a gente tem sempre o vírus, a 
gente guarda no laboratório... Se de repente acontece um novo foco de 
contaminação a gente tem o vírus no laboratório pra estudar a constituição 
genética dele, pra tenta criar novas vacinas sem sofrer mutações.  

•11.  Pessoal, a febre amarela a gente tem vacina. É uma vacina que tem 
durabilidade de 10 anos, ta? Depois de 10 anos tem de tomar. Só que a gente toma 
vacina quando vai para locais onde tem focos de febre amarela. Então em locais 
onde.. ( ) principalmente no meio do mato. Quando você vai pra região do 
Amazonas, quando você vai pro Mato Grosso, vai pro Pantanal, né, são locais onde 
tem mais foco, tá certo? -- -- Por que por que é o seguinte: o que acontece ...o 
macho sempre se alimenta de seiva dos vegetais, a fêmea é que se alimenta de 



sangue e no caso do aedes egipti 

  

já o que acontece aí. Quando ele vai... quando ele 
vai se alimentar do nosso sangue quem vai na verdade é a fêmea tá, é a fêmea que 
se alimenta, o macho se alimenta sempre de seiva, tá? 

  

CONCLUSÕES 

Apesar de apresentar uma análise de um corpus ainda pequeno, pode ser 
observado, nos exemplos encontrados nas duas aulas de Biologia, que os 
professores desta disciplina parecem usar com freqüência metáforas para facilitar a 
compreensão dos alunos, tornar a aula mais atrativa e auxiliar no processo ensino 
aprendizagem. As metáforas de invasão/transmissão da ação do vírus, de pessoas 
representadas como recipientes e depósitos de vírus demonstram as metáforas 
como instrumentos cognitivos (Charteris-Black, 2004), que interagem no 
pensamento e constroem um novo entendimento. Evidentemente, trata-se de uma 
interação complexa, elaborada pelo professor a partir de contexto lingüístico e 
conhecimento não-lingüístico e reconstruída pelos alunos no ato de compreensão e 
aprendizagem dos conceitos reais, apresentados figurativamente. 

Outras aulas já estão sendo gravadas em transcritas, e poderei verificar, em outras 
áreas do conhecimento, as hipóteses inicias apresentadas neste artigo, de que as 
metáforas que emergem das experiências pessoais dos professores podem ser 
consideradas bons instrumentos na aprendizagem de conceitos teóricos. 
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[1] Segundo Halliday (1994), uma propriedade fundamental da linguagem é que 
ela permite aos seres humanos construírem uma representação mental da realidade 
para entenderem sua experiência do que acontece a seu redor ou em seu íntimo. A 
oração funciona como a representação de processos. Estes consistem de atividades 
de fazer, acontecer, sentir, ser, existir, dizer, comportar-se. Estes processos 
aparecem acompanhados de participantes que experienciam os processos e, 
opcionalmente, estão acompanhados de elementos circunstanciais. 
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