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 CAPÍTULO 1 
 

TRAJETÓRIAS DA METÁFORA: 
RETÓRICA, PENSAMENTO E DISCURSO  

 
Solange Coelho Vereza  

 

 

Introdução 

 

Tópico presente – e frequente - em vários estudos no campo da literatura e da 

retórica, a metáfora, até pouco tempo, não formava, em torno de si, uma área disciplinar 

independente acadêmica e institucionalmente reconhecida. Mais recentemente, no entanto, 

o grande número de estudos que vem elegendo a metáfora como objeto central de 

investigação tem levado à formação de uma área de pesquisa que, de tão produtiva, já vem 

sendo conhecida como metaforologia (Perelman, 1982, Steen, 1996). Prova desse novo 

estatuto da metáfora, como área do conhecimento, é a formação de uma associação 

internacional para a pesquisa em metáfora (Raam), com sede na Inglaterra, além das 

inúmeras publicações sobre o tema nas últimas três décadas, inclusive um periódico 

internacional (Metaphor and Symbol). Uma rápida pesquisa, em um sítio eletrônico de uma 

grande editora inglesa1, que publica 420 revistas acadêmicas, em diversas áreas das ciências 

sociais e humanas (inclusive várias na área de linguística e análise do discurso), identifica 

112.943 entradas para o termo language, enquanto que o termo metaphor, a princípio muito 

mais específico do que linguagem/língua (as duas possibilidades lexicais para language em 

português), apresenta 21.293 entradas2 . Mesmo sendo um número aproximadamente cinco 

                                                
1 http://online.sagepub.com/ 
2 As entradas referem-se a ocorrências do termo nos periódicos, principalmente nos títulos. 
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vezes menor, ele impressiona, se considerarmos que a metáfora, enquanto objeto de 

investigação, era, até recentemente, restrita a alguns poucos campos teóricos. 

 

 

 

A retórica e os tropos: trajetórias 

 

O que podemos ver como a “ascensão” atual da metáfora é fruto, na verdade, da sua 

gradual libertação do paradigma da retórica clássica, de base tropológica, que, nos últimos 

dois séculos, foi rejeitado por filósofos e linguistas, de várias tendências, por sua redução à 

taxionomia, segundo Genette, citado em Dubois (1974, p.17), uma “fúria de dar nomes” e, 

por outro lado, pelo que podemos conceber como um certo normativismo (normas do “bem 

falar”: ars bene dicendi3). Essa retórica que herdamos – e aprendemos, de certa forma, a 

desprezar pela sua “não cientificidade” - trata a metáfora como um tropo a mais, 

coabitando, com várias outras figuras, um universo formado por listas classificatórias. Ou 

seja, imaginando uma loja de roupas, a metáfora estaria em uma prateleira específica, 

localizada em uma estante, também específica, contendo todos os acessórios possíveis, com 

etiquetas próprias, usados para embelezar ou realçar o que seria básico em termos de 

vestuário. Nessa perspectiva, a metáfora, como um dos elementos dessa retórica, 

estigmatizada pelo seu reducionismo, que legava um papel secundário às figuras diante da 

“real” produção de sentidos, encontrava-se, até a sua “reabilitação” atual, em estado de 

claro desprestígio. Vitor Hugo, usando uma metáfora, decretou a sua morte, “pondo em 

fuga os tropos amedrontados” (Dubois, 1974, p.17) e unindo-se às vozes que, a partir de 

meados do século XIX, proclamavam o exílio das listas classificatórias de figuras, tão 

características da retórica pós-aristotélica. 

 Além de ser condenada por seu foco quase que exclusivo nas figuras, a retórica era 

também vista, por um outro viés, talvez de natureza mais discursiva do que semântica, 

como a “arte de manipulação”; um conjunto de recursos, lógicos e/ou linguísticos, que 

fomentariam a “distorção da verdade” em direção às nem sempre honestas intenções do 

                                                
3 Nessa perspectiva, essas normas, acopladas àquelas de base gramatical (ars recte dicendi) e de raciocínio 
dialético (ars vere dicendi), garantiriam as qualidades retórico-linguístico-textuais fundamentais da linguagem 
(em seus três níveis: a inventio, a dispositio e a elocutio). 
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falante, promovendo o embuste e a mentira. Essa visão, de algum modo, parece ter se 

inscrito na linguagem, construindo e reificando a visão popular pré-teórica sobre o que é ser 

retórico, como podemos observar nos exemplos abaixo, retirados de um corpus eletrônico 

de busca, tendo a palavra “retórica” como termo chave: 

 
§ Não só eu, mas toda a sociedade brasileira está ficando cansada dessa 

retórica vazia(...)  
§ O país está cansado da retórica vazia do MST, diz ministro . 
§ Educação: uma prioridade efetiva ou apenas retórica ? 
§ O que está em jogo é como se pode constituir dispositivos que sejam 

funcionais numa desracialização que não deve ser apenas retórica.  
Isto não é apenas retórica. Existem três áreas específicas nas quais os 

Estados Unidos estão profundamente envolvidos na criação de oportunidades(...) 
§ Isso sim seria uma atitude digna e não somente retórica e demagoga. 

Pense nisso Sr. Deputado.  
§(...), havendo logo depois um alívio absoluto quando nos apercebemos que 

a pergunta era somente retórica. 
§ Querer se dizer autoridade, não pode ser somente retórica, é preciso 

colocar em prática. 
§ O governo Lula está se aproveitando das comemorações de 7 de setembro 

para estimular uma propaganda patriótica, essencialmente retórica. 
§ Preferimos terminar assim, para, na nossa argumentação, evitarmos cair 

na tentação, elegante talvez, mas essencialmente retórica, de citar L. Carrol. 
 

 O termo aparece em funções substantiva e adjetiva, acompanhado, muitas vezes, de 

outros termos, que podem ser denominados colocações ou coligações, por representarem 

coocorrências frequentes, como “vazia”, “apenas” e “somente”. Esses sugerem um valor 

pejorativo atribuído à “retórica” (tanto o nome como o adjetivo): discurso vazio, uma 

questão (pergunta) que não indica uma dúvida efetiva, uma frase de efeito, um discurso 

superficial e/ou manipulador. Essa desconfiança em torno da retórica, já presente em 

Platão, perpetua-se, assim, até hoje, no discurso cotidiano e mesmo naqueles mais 

supostamente “letrados”, como podemos observar na fala de um Senador da República: .  

 

Nas hostes do governo, a retórica não tem servido como elemento de persuasão 
da linguagem para o convencimento de suas reais ideias e intenções. Como não 
há o objetivo de convencer pela racionalidade, ou razão absoluta, uma vez que o 
desejo mesmo é de confundir, elas permanecem ocultas não apenas pelo "fator 
surpresa" que lhes interessa, mas porque a sua manifestação seria um espantalho 
a deixar em polvorosa toda a sociedade, de tão nefastas que são. Por isto mesmo 
é que a dialética não se faz presente nas diversas ações desse governo, deixando 
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de ser o elemento a lastrear a retórica na sua forma mais sublime, a lhe dar 
embasamento e argumentos de convencimento, pois, para essa gente, a retórica 
serve, apenas, de instrumento do embuste, da verborragia, da mentira fácil e do 
jogo de palavras e de tudo mais que a expressão representa em seu sentido 
pejorativo, como a arte de enganar pelo uso de palavras empoladas, trejeitos e 
ilusionismo. Governar sem fazer uso da dialética que, no dizer de Friedrich Hegel 
é a essência da razão, é enganar e trazer a sociedade permanentemente iludida, 
distante da racionalidade 4. 
 

Aqui, a retórica “boa” é aquela “lastreada pela dialética”; sem essa última, ela “serve, 

apenas, de instrumento do embuste, da verborragia, da mentira fácil(...)”. As “reais razões e 

intenções” são escondidas, em um movimento que vilaniza a retórica, transformando-a em 

ferramenta “do mal”. A dicotomização entre dialética e retórica, problematizada e 

descartada por Perelman (1982, p.ix), é aqui usada através de uma hierarquização que 

coloca a dialética como um recurso lógico-discursivo próprio da razão, enquanto que a 

retórica, desprovida dessa última, promoveria a “arte do engano”, da ilusão. No entanto, 

como vimos nos exemplos mais acima, o uso cotidiano da retórica parece não fazer 

distinção entre a “boa” ou a “má” retórica: há apenas uma, e ela deve ser vista com 

desconfiança. Nessa perspectiva, a distinção feita pelo senador, ironicamente, sugere um 

uso retórico da retórica: será que o seu discurso segue a retórica-dialética, própria da 

racionalidade, enquanto que o do governo se restringiria ao seu papel de “confundir” e/ou 

“manipular” as massas, por meio de um discurso ilusório e vazio?  

Outro exemplo dessa visão da retórica como “discurso vazio”, calcado na 

superficialidade conceitual e argumentativa, pode ser observado no comentário do 

Deputado Federal Fernando Gabeira5, em entrevista ao jornalista Arnaldo Bloch6, ao se 

referir à divulgação feita pelo Ministro Mangabeira Unger7 de um conjunto de propostas, 

ainda não formalizadas como projeto de governo, para o desenvolvimento da região 

amazônica, divulgado na imprensa, na semana anterior:  

 

                                                
4. Trecho do artigo A Retórica da Impostura, do Senador Almeida Lima (PMDB). 
http://alertatotal.blogspot.com/2007/03/retrica-da-impostura.html, acessado em abril de 2007. 
 
5 Deputado pelo PV-RJ, 2006-2010 
6 Jornal O GLOBO, 20/01/2008 
7Ministro Roberto Mangabeira Unger, Ministro de Assuntos Estratégicos, Governo de Luiz Inácio Lula da 
Silva.  



 8 

Ele (o ministro) temia não ter repercussão, então se valeu da retórica8 para 
consegui-la ....a repercussão não é importante. Importante é a profundidade do 
debate.  
 

Em parágrafo introdutório à entrevista, o jornalista Arnaldo Bloch assim resume essa 

visão, expressa por Fernando Gabeira, a respeito das propostas apresentadas pelo Ministro: 

“....uma enxurrada de frases de efeito midiático que mais anseiam por repercussão do que 

por viabilidade e profundidade.”  

A tal “enxurrada de frases de efeito midiático”, sem profundidade, que visa apenas à 

repercussão, “que não é importante”, é a maneira pela qual o jornalista interpreta o que 

Fernando Gabeira se refere como “retórica”.  

Se seguirmos a definição clássica de Aristóteles, que atrela a retórica à persuasão, 

“descobrindo o que é próprio da persuasão,”9, não é difícil concluirmos que, segundo esse 

pensamento, todo discurso persuasivo utilizar-se-ia da retórica. Porém, segundo Garsten 

(2006), 
Se por um lado, os políticos não abandonaram a persuasão (e como poderiam fazê-lo?), eles 
preferem não reconhecer essa arte em seus discursos. Eles entendem que quando ouvem um 
argumento sendo descrito como “retórico”, esse está sendo taxado de manipulador ou descartado 
como superficial. Tanto na teoria como na prática, hoje em dia, a visão reinante do discurso 
retórico é a de que ele é uma força corruptora e uma ameaça para a deliberação democrática 
(Garsten, 2006, p.3).10 

 
Como vimos anteriormente, porém, a rejeição por parte de escritores e filósofos que 

fomentou o declínio da retórica não era calcada apenas nessa visão mais popular e 

pejorativa, de viés discursivo-argumentativo, da retórica. Essa, de alguma forma, como 

veremos adiante, pode ser relacionada à perspectiva mais abrangente, não restrita à 

tropologia, proposta por Aristóteles. Foi, fundamentalmente, a redução da retórica a uma 

taxionomia de figuras que a afastou do interesse daqueles teóricos que, devido à natureza 

de seu objeto de estudos, “tinham o maior interesse em defendê-la” (Dubois, 1974,p. 15). 

De acordo com Dubois, “o fato é que essas nomenclaturas intermináveis constituíram, se 

não a causa profunda, pelo menos o sinal manifesto do declínio da retórica” (Dubois, 1974, 

p. 17).  

                                                
8 Grifo meu 
9 Aristóteles, Retórica, Cap. II, livro 1 Nota: todas as citações de Aristóteles são traduções minhas da edição 
em inglês: Rhetoric and Poetics. New York: Modern Library College Editions 1954/1984. Tradução para o 
inglês de Roberts, W.R e Bywater. 
10 Tradução minha. 
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A trajetória da retórica, segundo Barthes (1975), inicia-se por volta de 485 A.C., 

como uma prática oratória que visava à “eloquência”, exercida em júris populares em torno 

do direito de propriedade. Poucos séculos mais tarde, com Córax, já como metalinguagem 

relativamente autônoma e, principalmente, como objeto de ensino, surge como “uma 

grande sintagmática”, centrada nos “diversos planos do discurso oratório” (ibid., p.151), ou 

seja, a dispositio. E ainda segundo Barthes, essa retórica do discurso é classificada 

avaliativamente por Platão como “boa”, aquela ligada à filosofia e à dialética, ou “má”, 

cujo objetivo e, ao mesmo tempo, efeito, seria a ilusão. Essa abordagem 

valorativa/normativa, principalmente na sua vertente “negativa” ou pejorativa, é aquela que 

parece ainda predominar na visão popular ocidental, linguisticamente legitimada e 

reproduzida, como vimos nos exemplos acima.  

Quanto à retórica de Aristóteles, não é incomum atribuir a esse filósofo a origem da 

retórica clássica, que predominou até pouco tempo. Isso se deveu, principalmente, ao fato 

de ter ele trazido para a filosofia e, portanto, sistematizado teoricamente, uma reflexão que 

era, até então, abordada como uma prática oratória pertencente ao saber popular, o qual, 

segundo Ricoeur (1978), representava “uma fala selvagem”, cujos “poderes perigosos” 

eram alvos de um “desejo de domá-los por uma técnica especial” (Ricoeur, 1978, p.10). Por 

essa razão, atribui-se, não raramente, a Aristóteles os “pecados” que levaram à condenação 

da retórica, confundindo a retórica aristotélica com a tradicional, de base tropológica. 

Vários estudiosos, no entanto, apontam o grande equívoco de pensar a retórica de 

Aristóteles como apenas de natureza paradigmática, classificatória, característica da 

“retórica restrita” (Genette, 1975). [Implico um pouco com o gerúndio, daí, quando não é 

imprescindível... tiro!!! Acho que a frase fica mais leve] 

Ricoeur (1978) nos alerta para esse equívoco, mostrando que “um simples exame do 

sumário da obra Retórica de Aristóteles evidencia que recebemos a teoria das figuras de 

uma disciplina (a retórica) que não está meramente morta, mas também amputada”11 

(Ricoeur, 1978, p. 9). Segundo o filósofo francês, a retórica aristotélica caracterizou-se, 

fundamentalmente, por uma teoria da argumentação (inventio), baseada na lógica 

demonstrativa. Essa dimensão da retórica, na verdade, representaria dois terços do tratado, 

o que mostra a grande ênfase que recebeu na obra clássica. O restante da obra aborda os 

                                                
11 Minha tradução para o texto em inglês (The Rule of Metaphor), também já traduzido do francês 
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aspectos relacionados às partes do discurso e à léxis. Esses três eixos são responsáveis por 

diferentes operações mestras (Barthes, 1975) da techné retórica, cuja função primordial 

seria, segundo o próprio Aristóteles, “discernir os meios de persuadir a propósito de cada 

questão” 12, nos três gêneros do discurso: judiciário, deliberativo e epidíctico. A inventio 

consistiria em “achar o que dizer”; a dispositio, em “pôr em ordem o que se encontrou” e, 

finalmente, a elocutio, em acrescentar o ornamento (ornatum) às palavras e às figuras 

(Barthes, ibid., p. 182). Seria necessário compreender a natureza e articulação desses três 

eixos, explorados, com ênfase nos dois primeiros, por Aristóteles, na Arte Retórica e Arte 

Poética, para se ter uma ideia mais fiel à visão de retórica desenvolvida pelo filósofo grego. 

O que é importante destacar, para o momento, é que a retórica grega tinha uma agenda bem 

mais abrangente e filosoficamente, mais complexa (Ricouer, 1978), do que a teoria de 

figuras normalmente a ela associada. Em seu foco no lógos, interpretando esse conceito 

seguindo Cassin, “não à maneira hegeliana, como racionalidade, mas como 

discursividade”(Cassin, 1997, p.47), a retórica de Aristóteles poderia ser considerada até 

mesmo de natureza sofística (Cassin, 1997, p. 48).  

O percurso da retórica, em direção ao reducionismo e ao consequente “anti-

retoricismo”13 (Fernandes, 2004, p. 7), representou um processo gradual de apagamento ou 

esvaziamento dos eixos mais diretamente relacionados aos aspectos lógico-discursivos da 

retórica, ou seja, a inventio e a dispositio. Esse processo inicia-se tímido, em Quintiliano, 

que ainda desenvolve a sintagmática em suas obras, mas já com foco significativo nos 

aspectos paradigmáticos da retórica, solidificando-se na Idade Média. Assim, a elocutio 

ganha espaço, indo ao mesmo tempo para os holofotes e “microscópios” dos retóricos 

renascentistas, até ser visto como a causa mortis de uma disciplina cuja metamorfose, 

através dos tempos, em vez de ampliá-la teórica e analiticamente, conduziu-a ao quase 

humilhante papel de conteúdo, em forma de classificações exaustivas, de manuais 

prescritivos. Esses, voltados para a arte da “eloquência”, encontrados ainda hoje14, dão 

grande destaque às figuras de um modo geral. 

                                                
12 Aristóteles, 1954, I, 1, 1955b. 
13 Fernandes (2004, p.7 ) ilustra esse antirretoricismo, com a seguinte afirmação de Ramalho Ortigão, 
colocada como epígrafe em seu texto: 
Não somos dos beatos das palavras, dos gulosos de figuras e de tropos, que dão à eloquência – no sentido 
vulgar desta palavra -, uma adoração que ela não merece. 
14 Alguns exemplos: 
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A “metáfora reduzida” ? 

 

É justamente a partir da versão “reduzida” da retórica que a percepção da metáfora 

como um ornamento supérfluo da linguagem se cristaliza: por muitos considerada a rainha 

das figuras, a metáfora reina no palácio dos tropos. Como todos os nobres, seus pares 

figurados, a soberana reveste-se de luxo, ofuscando os olhos ao seu redor e mascarando, 

assim, o que de verdadeiro estaria por trás de tanta ostentação, brilho e superficialidade.  

Nesse sentido, decretar a morte da retórica, como muitos o fizeram a partir do século 

XIX, é, por uma analogia metonímica, condenar os personagens principais, as figuras, do 

projeto retórico vigente à época, levando-os, se não ao extermínio completo, ao franco 

ostracismo, excluindo-os de qualquer proposta que pudesse ter um mínimo de legitimidade 

intelectual. 

Essa visão de metáfora como ornamento ainda é bastante disseminada, abrangendo, 

metaforicamente, diferentes domínios da percepção, principalmente o da visão (cores). 

Como todo elemento da elocutio, a metáfora, segundo a retórica de Quintiliano (Barthes, 

1975, p.213), estaria no plano secundário (o primário seria o estado “próprio”, não 

figurado, inerte) da linguagem, que seria “vivo”, caracterizado por “cores, luzes e flores”, 

incitando o desejo e a paixão (páthos). Essa visão de metáfora como “cor” pode ser 

evidenciada pelas marcas linguísticas presentes em algumas citações, novamente 

encontradas em um sítio eletrônico de busca, a partir das entradas “linguagem colorida, 

metáfora”:  

 
§ Sua linguagem é tradicional e mais austera. Já o americano emprega 

uma linguagem colorida e chamativa, tudo com brilho e cores. As próprias 
gerações jovens (...) 

§ As pessoas magnéticas enriquecem o seu discurso com linguagem 
colorida(...) 

Metáforas ousadas, oxímeros, personificações, hipérboles (...)  
(...) marcada pela utilização de uma linguagem “colorida”, assente (...) 

                                                                                                                                               
Plebe, A. e Emanuele, P., Manual de retórica, S. Paulo: Martins Fontes, 1992. 
Romera, A. Manual de retórica y recursos estilísticos. Text pattern, 2007. 
Punjate, D. Manual de retórica, Madrid, Castalia Universidad, 2003. 
Our Own Online Rhetoric and Style Manual. On 
http://cla.calpoly.edu/~SMARX/courses/134/onlinerhetoricstyle.html. 2007. 
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§A descrição do real é, (...) marcada pela utilização de uma linguagem 
colorida Uso frequente de figuras de estilo como a metáfora, ironia imagem 
comparação 

§ Simbolismo nele refulge na sua linguagem colorida, exótica e vigorosa; 
(...) proliferam as insinuações verbais; a metáfora é atribuída à facilidade de (...) 

§ Com uma nova linguagem, colorida, rica e marcada por metáforas, a 
obra traz personagens reais e que fizeram parte da nossa história. (...) 

§ Linguagem colorida é importante. Uma técnica para realçar uma (...) 
empregam-se metáforas, alegorias, e linguagem exaltada. Assim (...) 

§ (...) do macho latino" (para utilizar a linguagem colorida de um juiz 
português, uma metáfora, aliás, perfeitamente adequada à situação). 

 
 

Ainda na questão da metáfora como “cor”, encontramos em Hobbes (1839, [2005], p. 

8), a seguinte afirmação: “A verdadeira filosofia rejeita declaradamente não apenas a tinta e 

as falsas cores da linguagem, mas até seus próprios ornamentos e encantos”.  

Como elemento do ornatum, a metáfora também pertenceria ao domínio do paladar. 

Segundo Lausberg (2004), essa seria a origem da própria designação do ornatum. Sendo o 

discurso uma “iguaria a ser consumida” (ibid., p. 146), a metáfora seria um condimento, 

que daria um “tempero” especial a esta iguaria. A associação não só da metáfora, mas da 

retórica como um todo, com a culinária, é evocada por Platão, em Górgias (465), quando 

Sócrates afirma que “a retórica é a contraparte da culinária”15. Exemplos retirados de um 

corpus autêntico16 sugerem, novamente, essa associação (condimento-estilo), apesar de não 

fazerem referência explícita à metáfora, como nos casos anteriores: 

§ Sua música é entremeada com histórias sobre seu pai, relatadas em uma 
linguagem condimentada de expressões Iddishes modernas. Ele vivia, ela 
conta(...) 

§ Diga-se de passagem que, apesar da linguagem bem condimentada de 
arcaísmos patrióticos, o grupo se distancia de extremismos. 

§ Aquilino foi sobretudo um estilista e, por isso, a sua linguagem vernácula 
e sem estrangeirismos é arejada, frequentemente condimentada nos diálogos (...) 

 

Novamente, ressalta-se a qualidade do ornatum de ser algo agradável aos sentidos 

(cor, brilho, tempero), porém não essencial diante da realidade verdadeira e “básica” 
                                                
15 Citado em Herrick (2005, p.75). Segundo esse autor, quando Aristóteles abre a sua Retórica com a 
afirmação “a retórica é a contraparte (antistrophos) da dialética”, ele estaria respondendo à afirmação de seu 
professor de que a retórica não passaria de uma “arte” meramente análoga à arte menor da culinária (Herrick, 
2005, p.75).  
16 A breve pesquisa também revelou que os sintagmas “sabor das palavras”, “sabor de palavras” e “sabor da 
palavra” aparecem frequentemente no corpus, inclusive dando nome a alguns sítios eletrônicos e blogs.  
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daquilo que está sendo ornado, condimentado. Vai-se o tempero, fica a essência; vão-se as 

cores, fica a substância, na qual a matéria, ontologicamente, se fundamenta. E como cor, 

tempero e brilho (às vezes excessivos: o excesso de cores pode tornar o objeto vulgar, o 

excesso de tempero torna a comida não palatável), a metáfora trivializa-se, perdendo 

qualquer função verdadeiramente relevante na construção de sentidos.  

Ser concebida como um elemento supérfluo não é, necessariamente, o único aspecto 

que retirou da metáfora a possibilidade de compartilhar a legitimidade das formas 

supostamente literais de significação. Na verdade, a linguagem figurada foi, e ainda é, vista 

como um desvio, uma anomalia, um equívoco, como afirma Hobbes (1839, [2005], p.8): 
Nomes são usualmente unívocos ou equívocos. Unívocos são aqueles que na mesma sequência 
discursiva significam sempre a mesma coisa; equívocos são aqueles que ora significam uma coisa, 
ora outra. Toda metáfora é, por sua própria natureza, equívoca17 (Hobbes (1839, [2005], p. 8). 

 
Vários teóricos contemporâneos, inclusive aqueles (Cohen, Barthes, Fernandes, 

Laursberg, Genette, entre outros) que não compartilham uma visão antirretoricista, 

empregam esses termos (desvio, anomalia, equívoco) em suas definições de metáfora e de 

vários outros tropos. Lausberg (2004), inclusive, refere-se à “cura” da metáfora, sua 

“resolução”, como se fosse uma patologia: “O tropo está acometido de uma equivocidade 

que só pode curar-se por meio de um sinal” (Lausberg, 2004, p.181, grifos meus). Se “A” 

está no lugar de “B”, por um processo de transferência (a definição clássica de metáfora), 

“A” será sempre “o outro do próprio” (Genette, 1975, p.131), aquele que é um arremedo, 

uma distorção ou, no mínimo, um distanciamento daquele que simplesmente, e 

legitimamente, é o que é.  

 

A “ressurreição” da retórica 

 

Parece-nos coerente referirmos ao processo de revalorização ou resgate da retórica 

usando a metáfora do “renascimento” (Dubois, 1974, p.17), ou até mesmo da 

“ressurreição”. Afinal, a retórica não foi dada, por muitos, como morta, ou pelo menos, 

“quase morta” ou moribunda? Sua rejeição, formalizada desde Platão, em Górgias (XVIII, 

                                                
17 Como discutiremos mais adiante, Hobbes irá relativizar essa afirmação: “...esta distinção (unívoco –
equívoco) diz respeito menos aos nomes, do que aqueles que os empregam” (Hobbes, 1839, [2005], p. 8). 
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p. 17)18, que, através da voz de Sócrates, a considerava “feia”, um “simulacro”, foi sendo 

revisitada através dos séculos, ganhando força no século XIX. Isso resultou em seu declínio 

(Dubois, 1974, p. 17; Herrick, 2004, p. 198), que culminou na “abolição do próprio estudo 

da retórica, sobretudo no nosso século19” (Fernandes , 2004, p.7). 

Como vimos, no entanto, a retórica condenada era, por um lado, a retórica restrita 

(Genette, 1975, p. 129), reduzida a uma teoria dos tropos, focada na elocutio, com 

classificações exaustivas e, por outro, a retórica normativa, com seus manuais prescritivos 

focados na arte da eloquência (Fernandes, 2004, p. 8). 

Entretanto, como todas as metáforas, as do renascimento e da ressurreição aqui 

usadas trazem, em seu uso, elementos do domínio-fonte que não são, necessariamente, 

apropriados ou, pelo menos, devem ser problematizados, dentro do domínio-alvo. A 

“ressurreição” implicaria a volta do mesmo ser que havia morrido: não há, necessariamente, 

mudanças na natureza do ser ressuscitado, somente a reapropriação de sua condição de 

vivo. Já no processo de renascimento, ao contrário, algo totalmente novo surgiria. No caso 

da retórica, não podemos dizer que ela seja exatamente a mesma de antes, a retórica restrita, 

nem uma retórica totalmente nova. Talvez fosse mais razoável entendermos o processo 

como um movimento de releituras e novas articulações, a partir de outras teorias 

contemporâneas, ou de resgate de aspectos da retórica clássica, submersos pela retórica de 

base tropológica.  

Dentro do primeiro movimento, Fernandes (2004, p. 8) aponta a apropriação de 

importantes elementos da retórica pela área dos estudos linguísticos e literários, que passou 

a ser conhecida como estilística. Segundo o autor, a estilística, como “ciência literária” 

nessa apropriação, rejeitou, inicialmente, os aspectos normativos da retórica, cunhando 

nova terminologia e novos critérios a serem usados para a análise descritiva, e não 

prescritiva, de “como o escritor tenta esteticamente valorizar o seu estilo” (ibid). Fernandes 

adverte, porém, que a estilística não pôde abrir mão de vários termos, conceitos e 

                                                
 
18 Platão: Górgias,Versão eletrônica 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv000034.pdf 
Tradução: Carlos Alberto Nunes. Grupo de discussão Acrópolis  
Página do grupo: : http://br.egroups.com/group/acropolis/ 
 
19 O autor refere-se ao século XX. 
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classificações da retórica para a compreensão do “núcleo tradicional que existe, como 

substrato, na língua de qualquer artista”, uma vez que, segundo o autor, “os processos 

retóricos são assimilados, de geração em geração, por todos que leem e escrevem, muitas 

vezes inconscientemente” (Fernandes, 2004, p.8). Assim, seria dentro dos moldes “mais 

científicos” da estilística que, de acordo com Fernandes, “a retórica dos tempos modernos” 

(ibid.) viria, aos poucos, perder o seu estigma como uma disciplina puramente normativa ou 

técnica “com um fim em si mesma” (ibid., p.7).  

Dubois (1974, p. 16), por sua vez, enfatiza a natureza da retórica atual como “ciência 

do futuro”, até mesmo como uma “ciência da moda”, sendo que a “moda” aqui referida 

seria o estruturalismo. O autor se vale de uma citação de Roland Barthes para apoiar sua 

afirmação: “a retórica deverá ser pensada em termos estruturais” (Roland Barthes, 1964, 

citado em Dubois, 1974, p. 16).  

O que significaria essa remodelagem da retórica, em termos do estruturalismo, e da 

estilística, uma “ciência” literária? Para entendermos essa nova “roupagem”, seria 

interessante remetermos, novamente, a uma das possíveis explicações para o “declínio” da 

retórica: a falta de adequação epistemológica, diante dos novos paradigmas científicos 

característicos da virada do fim do século XIX e início do século XX; ou seja, o período 

auge do intenso desprestígio (ou rejeição) da retórica20. Assim, segundo Herrick (2004), 
Os métodos de raciocínio e de divulgação de questões contingentes que tradicionalmente tinham 
sido estudados e ensinados sob o nome de retórica passaram a ser considerados muito inferiores 
aos do método científico. O positivismo lógico, ou o esforço intelectual para aplicar padrões 
científicos à resolução de todos os assuntos, acabou tornando a retórica obsoleta (Herrick, 2004, 
p.198).  

 
Dessa forma, é mesmo de se esperar que a retórica ressurja mais fortalecida no século 

XX, com trajes (terminologia, métodos) que, de alguma forma, possam garantir-lhe a 

inclusão e a legitimação dentro dos paradigmas científicos vigentes. Uma das causas 

aparentes do declínio da retórica emerge, assim, como um conjunto de parâmetros para o 

seu “renascimento”. A adaptação da retórica a esses parâmetros garantiria não só a sua 

sobrevivência como o seu crescente prestígio .  

                                                
20 Para Perelman (1982), o declínio da retórica está, a partir de uma perspectiva mais abrangente, relacionado 
ao fortalecimento do conceito burguês de “evidência” a partir do século XVII: “a evidência pessoal do 
protestantismo, a evidência racional do cartesianismo e a evidência sensível do empirismo” (Perelman, 1982, 
p. 7). 
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Além disso, segundo Herrick (ibid), houve uma constatação crescente de que os 

métodos científicos, diretamente aplicados às ciências humanas e sociais, não resultaram 

em avanços substanciais nessas áreas. Começou-se a perceber, também, que o discurso 

dessas ciências, por não ser tão objetivo, previsível, estável e “formulaico” como se 

imaginava – ou se desejava - mas, fundamentalmente, “estratégico e argumentativo” 

(Herrick, 2004, p.198), não se colocava como um objeto adequado aos padrões formais e 

cientificistas de investigação. É aqui que entraria a retórica.  

Herrick descreve esse processo de “reabilitação” da retórica nos meios científicos, a 

partir da percepção da face argumentativa, “humana” e, portanto, institucional do discurso 

da ciência: 
A teoria que “ganhava” de outras teorias concorrentes, em debates científicos, era, com frequência, 
a teoria apresentada da maneira mais persuasiva, e não aquela apoiada pelo maior peso de 
evidência. Além disso, motivações humanas passaram a ser vistas como um importante fator na 
interpretação de dados, criando arranjos institucionais a partir de que a ciência era praticada, 
alocando verbas para pesquisa e até mesmo no processo de formular teorias. A ciência, assim, após 
mais de um século de domínio intelectual, seria, de várias maneiras, retórica. Estudiosos em 
campos tão diversos como a economia, a astronomia, a psicologia, a literatura e até mesmo a 
biologia e a matemática começaram a reconhecer o fato de que a retórica exerce um papel 
determinante em suas vidas profissionais (Herrick, 2004, p.199)21. 

 

O retorno, então, da retórica, no século XX, pode ser entendido como um duplo 

processo. Por um lado, a retórica articula-se a novas propostas teóricas de cunho 

estruturalista, que de uma certa forma, a resgatam e a adaptam a seus critérios e propósitos, 

como é o caso das propostas de Lausberg (2004), Barthes (1975) e Dubois (1974). Esse 

último autor preconiza a sistematização das figuras a partir de uma “retórica geral”, atrelada 

à poética, em que “as principais figuras aparecem, em um esquema ortogonal, como 

engendradas por algumas operações fundamentais” (Dubois, 1974, p. 39). Vê-se aqui, 

nitidamente, o clamor estruturalista na tentativa de buscar “estruturas formais” (ibid., p. 

42), estabelecendo assim “uma retórica fundamental” (ibid. p.46). O mesmo foi feito por 

Ascombre e Ducrot (1993), ao abordar a argumentação, a partir de uma perspectiva 

linguística de base estruturalista, “linguistificando” (Fiorin, 200722), assim, o seu objeto de 

estudo.  

                                                
21 Tradução minha. 
22 Em comunicação pessoal, dezembro de 2007. 
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Por outro lado, mas não contraditoriamente, uma outra vertente da retórica que vem 

sendo resgatada é aquela de caráter menos “restrito”, distanciando-se bastante daquela 

voltada para o estudo taxionômico, e não “estrutural”, como no caso das tendências 

discutidas no parágrafo anterior, dos tropos, com base em uma teoria de estilo de viés 

normativo23. A retórica que ressurge é uma retórica de resgate: resgata a dialética e a lógica 

(a retórica da sintagmática); resgata a inventio e a dispositio, tão promovidas em 

Aristóteles, mas sufocadas pelo tropologismo e excessivo foco na elocutio.  

A Nova Retórica desenvolvida por Perelman e Olbrechts-Tyteca (1971) explicita, em 

seu próprio nome, a proposta de “rapprochement” com a retórica clássica, de base 

aristotélica, principalmente no que esta se refere às “provas dialéticas que são examinadas 

nos Tópicos e cuja utilização é indicada na Arte Retórica” (Perelman e Olbrechts-Tyteca, 

1971, p.5). Os autores justificam a reaproximação com a retórica antiga, principalmente 

pelo “próprio espírito com que a Antiguidade se interessava pela dialética e pela retórica”, 

não apenas como fonte de raciocínio lógico-analítico, mas em relação ao papel da 

audiência, ou público, em função de que uma argumentação se desenvolve (ibid.). A Nova 

Retórica, no entanto, pressupõe uma audiência24 bem mais abrangente do que aquela 

pressuposta na retórica antiga (uma multidão em uma praça pública), em que o discurso 

enfocado era predominantemente oral. A proposta teórico-analítica de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca incluiria a análise dos argumentos presentes em várias formas de discurso 

e de interação verbal. Isso é, seus corpora seriam bem mais vastos e complexos. Além 

disso, seus pressupostos incluiriam uma visão de discurso e de alguma forma de alteridade, 

uma vez que o “outro”, sob a forma de audiência, seria peça imprescindível no próprio 

desenvolvimento argumentativo. Segundo os autores, é principalmente nesse sentido que a 

retórica e a dialética seriam inseparáveis e, portanto, a dicotomização entre os dois planos, 

mesmo sendo um colocado por Aristóteles (1954, I, 1, 1354a), como a contraparte do outro, 

é rejeitada pela Nova Retórica. 

                                                
23 “Estilo”, neste caso, visto a partir da visão clássica de “desvio em relação a uma norma: torta de creme de 
toda uma estilística” (Dubois, 1974, p. 32). 
24 Segundo os autores, haveria três tipos básicos de audiência: a universal (toda a humanidade), cujos 
pressupostos estariam sempre presentes ou acessíveis em toda argumentação; o(s) interlocutor(es) em uma 
interação específica e o próprio falante (ou escritor). Em todas as formas, evidencia-se a questão dos valores e 
da (inter)subjetividade (citados em Herrick, 2004, p. 200). 
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Outra proposta nessa direção, ou seja, um certo reencontro com a Retórica clássica, é 

aquela desenvolvida por Toulmin (1958/2003), que propõe um modelo para os “usos da 

argumentação”, título de sua obra já clássica. Um dos pilares do modelo é a rejeição da tese 

de que haveria normas universais para a avaliação da argumentação e de que essas normas 

seriam fornecidas pela lógica formal. De acordo com o filósofo anglo-americano, a 

validade de um argumento dependeria não apenas de sua dimensão lógico-formal, mas da 

natureza do assunto ou questão em foco na própria argumentação. Portanto, a lógica formal 

teria que ser redirecionada, para dar conta tanto de aspectos invariáveis da lógica 

argumentativa (field invariant), quanto daqueles dependentes do campo (field-dependent), 

ou da área em que a argumentação se dá, e do caso específico tratado. Segundo van 

Eemeren, Grootendorsdt e Henkemans (1996), uma implicação importante dessa 

abordagem é a seguinte: 
A lógica seria menos uma ciência a priori para se tornar mais empírica e historicamente orientada. 
Empiricamente orientada significa que os lógicos devem começar a observar as formas de 
argumento que ocorrem de fato nos vários campos da ciência; historicamente orientada significa 
que a lógica deverá incorporar a história das ideias. De acordo com Toulmin, as grandes 
descobertas científicas do passado mudaram não apenas os campos dos descobridores, e nosso 
estado geral de conhecimento, mas também as formas pelas quais argumentamos e as normas para 
a argumentação eficiente (van Eemeren, Grootendorsdt e Henkemans,1996, p. 134).  

 

Como no caso da teoria de argumentação de Perelman, Toulmin, apesar de propor um 

modelo ainda um tanto formal para análise da argumentação, aponta para o papel decisivo 

do que podemos entender, de um modo bem geral, como contexto (empírico e histórico), 

sinalizando, assim, a tendência de se considerar a argumentação e, portanto, a retórica sob a 

perspectiva do discurso. Toulmin (ibid.) não explicita em seu livro qualquer tentativa de se 

reaproximar da retórica clássica, mas em seu prefácio, na reedição da obra de 2003 (p.xiv), 

admite essa influência, referindo-se a uma observação de Otto Bird, de que o seu livro seria 

um “revival” dos Tópicos, considerado o primeiro tratado da argumentação sob o prisma da 

dialética. Como muitas das teorias contemporâneas da argumentação não distinguem 

dialética de retórica, a ligação fica então evidente. 

A trajetória, assim, da retórica, a partir do século XX, tem sido caracterizada pelo 

movimento que vem sendo chamado renascimento (Dubois, 1974), ressurreição 

(Whitburn, 2000), reabilitação (Pacheco, 1995) ou, como foi aqui proposto, reencontro ou 
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releitura. Essa tendência, no entanto, não significa, ou não deve significar, um retorno, 

como adverte Dubois: 

 
Se a antiga retórica é menos tola do que disseram os estilistas, ninguém pensa seriamente em 
recuperar todos os seus resíduos: é preciso evitar bricollages (Dubois (1974, p.17). 

 

Se por um lado não podemos, para usar o dito popular, “jogar fora o bebê junto com a 

água da banheira”, por outro, não precisamos manter a água suja para salvar o bebê. O 

retorno, nesse caso, seria um retrocesso. Cada novo reencontro com a retórica, promovido, 

principalmente, por diferentes disciplinas dos estudos linguísticos, filosóficos, semióticos e 

literários, deve se empenhar em dar conta da identificação do que, para cada caso, seria 

água e do que seria o bebê. Parece haver um certo consenso de que o normativismo e a 

taxionomia excessiva da retórica restrita seriam resíduos a serem descartados. Quanto ao 

que manter, uma tendência que se tem verificado nas propostas aqui discutidas seria o que 

podemos entender como uma perspectiva discursiva, por contemplar, de diferentes formas, 

aspectos como contexto, valores, heterogeneidade e intersubjetividade. Afinal, como 

argumenta Fiorin (no prelo), ao propor uma “incorporação da retórica na semiótica” (p. 6), 

“a retórica, é sem dúvida, a disciplina que, na História do Ocidente, deu início aos estudos 

do discurso” (p. 2). 

 Outro aspecto importante desse movimento seria a integração entre os níveis 

sintagmáticos e paradigmáticos da retórica, ou seja, entre a inventio, a dispositio e a 

elocutio, sem priorizar esse último nível, como no caso da retórica restrita. Afinal, a léxis, 

na retórica aristotélica, com todas suas redes de figuras, é vista como um dos elementos 

centrais da argumentação, que, juntamente com a disposição (ordem) da argumentação, 

viabiliza, linguística e discursivamente, os argumentos selecionados pelo raciocínio 

(inventio). Abordar a léxis por si só, como um elemento voltado apenas para o 

embelezamento e não para o próprio funcionamento dos argumentos, é uma característica 

da retórica restrita e não da retórica clássica, nem daquela que hoje se anuncia como mais 

nitidamente comprometida com as questões próprias do discurso. 

 

A “ressurreição” da metáfora 
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Novamente, falar em “ressurreição” da metáfora implica a pressuposição de que ela 

estaria “morta”; ou seja, teria caído em estado praticamente irrecuperável de desprestígio. 

Essa aparente rejeição, ou no mínimo desconfiança, estaria relacionada à mesma crítica 

direcionada à retórica, mas a retórica, como vimos anteriormente, voltada exclusivamente 

para os tropos; ou seja, a retórica “restrita”. E se houve uma condenação sistemática a essa 

retórica, não é de estranhar que a metáfora tenha sido alvo das mesmas críticas; afinal, não 

seria a metáfora a “rainha de todos os tropos”?  

O gradual deslocamento da léxis e da elocutio da retórica geral, com foco na 

paradigmática, retirou das figuras, de um modo geral, a sua importância como elementos na 

argumentação. Figuras seriam que nem bordados e outras peças acessórias da indumentária: 

enfeitavam, mas não teriam qualquer função relevante; ao contrário, com seu brilho 

excessivo, poderiam ofuscar a peça central, e de fato importante, que ornamentavam.  

Seria razoável esperar que, se a reabilitação da retórica na contemporaneidade 

implicou o seu gradual afastamento da retórica restrita ou paradigmática, a metáfora, como 

elemento central desse paradigma, caísse também no ostracismo enquanto objeto legítimo 

de interesse intelectual. Mas não foi o que aconteceu. Ainda mais do que a retórica geral, a 

história da metáfora nos últimos anos, como vimos na introdução deste trabalho, tem sido a 

de uma ascensão surpreendente: uma verdadeira “celebridade” nas diversas áreas das 

ciências. Não seria esse crescente prestígio uma contradição, se olharmos para a decadência 

do paradigma que por tanto tempo a acolheu e a alimentou?  

A metáfora que hoje se encontra sob os holofotes intelectuais, na verdade, não é a 

mesma metáfora que habitava as listas classificatórias dos tropos da retórica restrita. A sua 

ascensão foi impulsionada por reconceituações e redefinições que, na maioria das vezes, 

implicavam sua promoção ou valorização, como fenômeno de natureza não só linguística, 

mas também cognitiva e, mais recentemente, discursiva. 

Como no caso da retórica, essa trajetória implica também revisitar Aristóteles, que foi 

quem introduziu e cunhou o termo “metáfora”. Muitos teóricos, como, por exemplo, 

Johnson (1981, p. 5), creditam ao filósofo grego a introdução formal do que seria para eles 

uma visão restrita e equivocada de metáfora, que se baseia na visão de “substituição” (a 

metáfora estaria no lugar do sentido literal, este mais próximo da “verdade”) e de 

semelhança (uma semelhança inerente entre os domínios comparados). Leezenberg (2001) 
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discorda dessa crítica, não por achar que Aristóteles apresente uma visão de metáfora bem 

mais positiva e conceitualmente enriquecedora, mas por acreditar que : 
as observações de Aristóteles não são suficientemente detalhadas e precisas para permitir qualquer 
certeza na identificação de tal doutrina de metáfora: suas breves discussões sobre o assunto não 
levam a qualquer teoria elaborada sobre a linguagem metafórica (Leezenberg, 2001, p. 29). 
 

Apesar dessa pouca elaboração e enfoque de uma certa forma incipiente no 

tratamento da metáfora, Aristóteles introduz uma das primeiras definições desse tropo, na 

Poética (II,20, 1457b): “a transposição do nome de uma coisa para outra: do gênero para a 

espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra por via de analogia”. A 

conceituação atual de metáfora não incluiria os dois primeiros tipos indicados, que seriam 

consideradas, provavelmente, sinédoques ou metonímias. Segundo Leezemberg (2001), 

essa definição não implica qualquer identificação da metáfora como algo “impróprio” ou 

desviante, como também não a identifica como um fenômeno apenas semântico, mas 

também pragmático: a transposição seria um efeito da enunciação, e não do sentido das 

palavras?  

Nessa perspectiva, Leezenberg (ibid., p. 31) ressalta o fato de que é na retórica que 

Aristóteles explora a “pragmática” da metáfora, ou seja, seu emprego na prosa 

argumentativa. E é somente neste sentido que a questão da “propriedade” ou não da 

metáfora surgiria: o bom uso desta poderia trazer força e clareza ao argumento, além de 

uma certa “estranheza”, que seria bem-vinda, mas cuja possível artificialidade teria que ser 

“disfarçada”. Haveria, por parte de Aristóteles, uma certa prescrição para o “bom” uso da 

metáfora, como de qualquer mecanismo da elocutio e até mesmo da dispositio, mas essa 

tendência normativa é reconhecida como característica de sua retórica.  

O que deve ser ressaltado aqui é que a metáfora, em si, não é de modo algum 

condenada por Aristóteles, nem considerada um desvio indesejável. Ser um elemento do 

ornatum não implicaria superficialidade ou irrelevância, uma vez que o ornatum, como 

parte da elocutio, seria uma dimensão da retórica. 

Portanto, a reabilitação da metáfora implicaria a reabilitação da léxis e das figuras 

como elementos legítimos da argumentação. No entanto, o que vemos aqui como ascensão 

da metáfora passaria não somente pela sua função pragmática, mas também pelo 

reconhecimento e valorização do que podemos chamar de função cognitiva da metáfora. 
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Ainda de acordo com Leezenberg (2001), Aristóteles já propunha que a metáfora, 

quando bem empregada, isto é, em “harmonia” com o todo do discurso, teria um importante 

papel, ao trazer ao mesmo tempo deleite e clareza para um determinado raciocínio: 
Palavras estranhas simplesmente nos intrigam; palavras ordinárias expressam somente o que já 
sabemos; é pela metáfora que melhor podemos apreender algo novo (Retórica, III, cap.10,1410b). 
 

E mais: 
A melhor coisa é ser um mestre da metáfora: é algo que não se pode aprender com outro. É uma 
marca de genialidade pois implica a percepção de similaridades no que não é similar (Poética, cap. 
XXII,1459ª). 
 

De acordo com Kittay (1993, pp 9-13), essas observações de Aristóteles implicam o 

reconhecimento de que a metáfora requer e, ao mesmo tempo, resulta em uma operação 

cognitiva de grande significância. Dessa forma, segundo a autora, a abordagem da metáfora 

como um recurso linguístico, de função apenas decorativa, não teve a sua origem em 

Aristóteles, mas sim nas versões reducionistas que viriam fazer parte de sua retórica. 

A recuperação da dimensão cognitiva da metáfora, ausente nos tratados 

taxionômicos, pode ser identificada em dois momentos. O primeiro, que Herrick (2005, p. 

177) chamou de “retórica iluminista”, teve em Vico o seu principal defensor. O filósofo 

italiano promove a primazia da metáfora ao associá-la ao mito, como parte da “sabedoria 

poética”, conceito-chave de sua teoria sociocognitiva, por meio da qual o homem apreende 

e constrói a realidade para si mesmo (Haskell,1987, p.70-76). Nesse processo, a capacidade 

de estabelecer analogias seria imprescindível, e a metáfora, “a operação mestra da mente” 

(Herrick, 2005, p. 177).  

Após Vico, a dimensão cognitiva da metáfora seria, mais direta e sistematicamente, 

retomada por Richards (1936) e Black (1962), cuja visão de metáfora ficou conhecida como 

a teoria da interação, segundo a qual a metáfora introduz um nível de significado 

inexistente em sua “versão” ou paráfrase literal. Portanto, uma metáfora não poderia ser 

parafraseada literalmente, sem haver uma perda substancial de significado. Haveria, assim, 

algum ganho, ou diferencial de natureza cognitiva, no uso de uma metáfora: o seu efeito de 

sentido transcenderia o do sentido literal. 

 Dessa forma, a metáfora deixa de ser vista apenas com um substituto dispensável ou 

totalmente desnecessário da linguagem literal. Além disso, a metáfora não pressuporia uma 

similaridade necessariamente pré-existente entre o alvo e a fonte; ela criaria, 
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cognitivamente, essa similaridade. Na clássica metáfora Julieta é o sol, muito usada como 

exemplo nos estudos da metáfora, não partimos da ideia da similaridade real entre Julieta e 

o sol; essa é criada pelo efeito cognitivo da metáfora, que ressaltaria os aspectos de calor, 

luz e vida, associados ao astro-rei, apagando outros, como o seu tamanho, distância, 

explosões solares, etc. E é na interação, e não na comparação entre “A” e “B” que esse 

efeito se produz. Assim, a noção de comparação, como a de substituição, tão cara à visão 

tradicional de metáfora, é desmontada. 

A teoria da interação, acima discutida, foi essencial para o desenvolvimento de uma 

nova visão de metáfora, por ressaltar o papel cognitivo e não apenas linguístico dessa 

figura. No entanto, foi a partir da formalização de uma teoria de base cognitivista bem mais 

abrangente, cujo núcleo estaria no conceito de metáfora conceptual, introduzido por Lakoff 

e Johnson (1980/2002), que a metáfora adquiriria um estatuto de figura de pensamento (não 

no sentido clássico de metalogismo) e não só de linguagem. A metáfora, nessa perspectiva, 

não seria apenas um modo de falar, mas uma forma de pensar, ou conceptualizar (pois 

estamos falando de um processo inconsciente) um domínio em termos de outro domínio. 

Assim, a metáfora, como figura do pensamento, faria parte da linguagem ordinária, e 

não só poética ou retórica (persuasiva), não apenas como um recurso linguístico, mas, 

fundamentalmente, cognitivo. Como propõem Lakoff e Johnson:  
 
A metáfora para a maior parte das pessoas é um mecanismo da imaginação poética e do 
requinte teórico: uma questão de linguagem "extraordinária” em vez da linguagem comum. 
Além disso, a metáfora é tipicamente vista como uma característica da linguagem: uma questão 
de palavras e não de pensamentos e ações. Por essa razão, a maioria das pessoas pensa que pode 
viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós acreditamos, no entanto, que a metáfora faz parte 
da vida cotidiana, não somente na linguagem, como também no pensamento e na ação. Nosso 
sistema conceitual, a partir do qual pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico pela 
sua própria natureza (Lakoff e Johnson, 1980/2002: 3). 

 
A metáfora, vista dentro dessa perspectiva, estaria situada em uma dimensão 

conceitual ou cognitiva, deixando de ser uma figura de linguagem, para assumir o papel 

de figura de pensamento, em um processo através do qual experiências são elaboradas 

cognitivamente, a partir de outras já existentes, no nível conceptual. Haveria, dessa 

forma, uma “superposição” de uma experiência já incorporada e linguisticamente 

determinada, a uma outra experiência, a ser mapeada pelo pensamento e pela linguagem. 

Poderíamos pensar nesse processo, “metaforicamente”, como a utilização de uma "forma 
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de pastel" para dar forma a uma massa disforme, sem limites, sem características 

próprias, sem uma linguagem e, consequentemente, sem acesso a redes conceituais 

linguisticamente construídas, que viabilizariam a consciência (Gurgel e Vereza, 1995).  

Outra característica da metáfora, segundo Lakoff e Johnson, diz respeito a sua 

legitimação, ou seja, o processo necessário de convencionalização, no qual o 

mapeamento tem que ser legitimado linguisticamente, para poder fazer parte da nossa 

maneira de dar sentido à experiência. A linguagem, na verdade, desempenha um papel 

determinante na reificação da metáfora, uma vez que é através de sua relação com a 

metáfora, que os vários sentidos dados à experiência são construídos e, ao mesmo 

tempo, constituintes. Através da linguagem, a metáfora determina não só uma forma de 

expressar o real, mas, principalmente, de construí-lo social e subjetivamente.  

A centralidade dada à linguagem na teoria da metáfora conceptual, conhecida 

como TMC, estabelece uma relação direta entre pensamento, linguagem e realidade. 

Assim, a linguagem, e não só o pensamento, é objeto de análise dentro da teoria de 

Lakoff e Johnson, uma vez que apresenta marcas - explícitas ou não - das metáforas que 

a constituem. O exemplo clássico desse tipo de análise, característica da chamada 

linguística cognitiva, é o estudo da metáfora DISCUSSÃO É GUERRA (argument is 

war), cujas evidências discursivas encontradas na língua inglesa, principalmente a 

estrutura argumental dos verbos e as associações lexicais já cristalizadas, mostram como 

a própria estrutura da língua retrata e dissemina essas metáforas: "ganha-se" ou "perde-

se" uma discussão, criam-se "estratégias" argumentativas, "conquista-se" o interlocutor 

com um argumento, “defende-se uma posição”, etc..  

Um outro exemplo bastante explorado por Lakoff e Johnson seria o da metáfora A 

VIDA É UM JOGO DE AZAR (life is a gambling game). Podemos pensar em 

expressões já legitimadas linguisticamente em português que mostram que, na nossa 

cultura, essa metáfora também está presente: “ele tirou a sorte grande”, “ela é que está 

dando as cartas”, “temos que colocar as cartas na mesa”, “ele tem um ás escondido na 

manga da camisa”, “temos que arriscar tudo”, “foi uma bela jogada”, “ele está 

blefando”, “está na minha vez de dar as cartas”, “fez isso só para ganhar ponto”, “essas 

não são as regras do jogo”, “você tem que jogar limpo comigo”, “isso não está em jogo”, 

entre outras. Uma outra versão brasileira dessa metáfora, muito popular em nossa 
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cultura, seria A VIDA É UM JOGO DE FUTEBOL, que gera expressões metafóricas 

linguísticas, como: “ela jogou a oportunidade para escanteio”, “ele bateu um bolão na 

prova”; “tenho que tirar meu time de campo”, “vamos fazer uma tabelinha” etc. (Vereza, 

2006). 

E por fim, podemos citar uma outra metáfora conceitual, com expressões ou 

marcas linguísticas bastante disseminadas em nossa língua: a metáfora A VIDA É UMA 

VIAGEM. Essa metáfora licenciaria expressões presentes na linguagem ordinária, como: 

“estou num beco sem saída”, “tenho que tomar um novo rumo na vida”, “há muito chão 

pela frente”, “há uma pedra no meu caminho”, “tenho que correr atrás”; ou em canções 

populares, como: “seguirmos juntos a mesma estrada”, “levanta, sacode a poeira, dá 

volta por cima”, “vem, vamos embora”, “caminhando contra o vento”, que seriam 

desdobramentos (entailments) da metáfora conceitual em foco.   

Como podemos observar, a metáfora conceptual, pela sua onipresença em várias 

instâncias da construção de sentidos, articular-se-ia a mitos, crenças e pressupostos 

culturais, “teorias populares”, segundo Lakoff e Johnson, ou seja, maneiras de construir 

e/ou reificar experiências sociodiscursiva e subjetivamente. Dessa forma, não é difícil 

relacionar a proposta de Lakoff e Johnson ao pensamento de Vico, discutido acima, uma 

vez que, em ambas as perspectivas, a metáfora seria 

 
uma ferramenta humana capaz de operacionalizar a complexa elaboração da realidade nos moldes 
da consciência, e a palavra, elemento legitimador da metáfora, criaria a ilusão de que o objeto e a 
experiência poderiam ser, de fato, apreendidos pelo homem (Gurgel e Vereza, 1996, p. 73). 
 

Não há dúvidas de que a TMC abriu um frutífero campo de pesquisa na área dos 

estudos da metáfora. Porém, o mais importante para a nossa discussão é o impacto no 

processo de resgate da metáfora do seu exílio, nas terras taxionômicas. A Lakoff e Johnson, 

e a seus muitos seguidores, parece juntar-se o coro, composto pelas vozes que clamam a 

centralidade da metáfora em vários frontes, desde a neurobiologia: “a metáfora permite a 

transformação da caótica experiência sensorial em categorias cognitivamente operacionais, 

poupando-nos tempo e espaço no córtex cerebral”25; à filosofia: “o pensamento filosófico e 

                                                
25 Lanham, 1991, citado em Herric, 2004, p. 150). 
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talvez todo pensamento criativo não pode existir sem elas, as metáforas”; 26 à linguística: a 

importância dada tanto à metáfora como à metonímia, na teoria proposta pelo linguista 

Roman Jacobson; à psicanálise: “o simbolismo analítico só é concebível ao ser relacionado 

ao fato linguístico da metáfora”27; e à própria clínica psicanalítica: “a metáfora é um dos 

recursos que o analista possui para dar conta de sua tarefa paradoxal: usar a palavra para 

dar voz à não-palavra”28, para citar alguns exemplos de “promoção” da metáfora ou de sua 

“ressurreição”, quase bombástica.  

Em resumo, desde os ataques à metáfora, emblematizados pelas vozes de Hobbes e 

Loche, que viam a função retórica da linguagem figurada como algo “perigoso, enganoso e 

indesejável” (Stern, 2000, p.263), a metáfora parece estar, hoje, em sua nova roupagem, 

vivenciando dias de glória. 

 

Metáfora e discurso 

 

Depois de ter transferido o lócus da metáfora da linguagem para o pensamento, 

considerando essa última apenas como um espaço onde as evidências da metáfora 

conceptual seriam materializadas, a pesquisa na metaforologia, mais recentemente, tem se 

voltado para a linguagem, a partir de uma perspectiva discursiva, ou seja, para o uso da 

metáfora na enunciação.  

As pesquisas que contextualizam a metáfora conceptual em determinados gêneros 

discursivos ilustram bem essa tendência. Assim, podemos pesquisar, por exemplo, a 

metáfora no discurso científico (Cerdera, 2002), a metáfora do conhecimento no discurso 

pedagógico (Almeida, 2005), ou a metáfora da guerra na mídia (Carvalho, 2004). A 

metáfora conceptual estaria vinculada a determinas práticas discursivas. Cameron (2003), 

em sua pesquisa aprofundada sobre a metáfora no discurso educacional, demonstra a 

importância dessa figura na construção de sentidos no contexto escolar.  

A insatisfação de alguns pesquisadores, diante da artificialidade de muitos dos 

exemplos de marcas linguísticas de metáforas conceptuais (Lakoff e Johnson, por exemplo, 

                                                
26 Perelman,1982, p. 125. 
27 Lacan, Ecrits, Paris: Seuil, p. 703, citado em Safatle, 2006 , p.46. 
28 Rosenfeld, H. 1998, p.i) 
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não retiram seus exemplos de nenhum corpus, mas fazem uso da sua intuição para levantá-

los) motivou a proposta de se utilizar a linguística de corpus como ferramenta para o estudo 

de metáfora (Deignan, 1999, 2005). Assim, exemplos autênticos passam a fazer parte de 

importantes pesquisas, muitas vezes revelando usos inesperados e até contraintuitivos de 

metáforas, servindo, em alguns casos, como fontes de reavaliações da própria teoria 

(Vereza, no prelo). 

Outro importante foco da pesquisa recente na área de metáfora é a complexa relação 

entre metáfora e cultura. Já em 1980, Lakoff e Johnson ressaltavam o papel da cultura, no 

surgimento de muitas metáforas conceituais e vice-versa, ou seja, a própria cultura, sendo 

em parte determinada pelo conjunto de metáforas nela inseridas e marcadas, na sua 

respectiva língua. No entanto, a noção de cultura na área da metáfora só veio a ganhar 

maior consistência, como objeto de pesquisa, a partir do trabalho de Kövecses (2005). A 

grande questão é até que ponto determinadas metáforas (principalmente as primárias) 

podem ser vistas como universais, ou culturalmente determinadas, ou seja, variando de 

cultura para cultura. Pesquisas interculturais sobre a linguagem figurada representam uma 

linha bastante promissora nos estudos contemporâneos da metáfora.  

Partindo também de uma perspectiva social que, como diz Gibbs (1999), “transfere a 

metáfora da mente para o mundo”, uma nova tendência na metaforologia, já conhecida 

como análise crítica da metáfora, investiga a dimensão político-ideológica da 

figuratividade. Charteriz-Black (2004, 2005) apresenta um trabalho sólido nessa área, com 

alguma influência da Análise Crítica de Discurso de Fairclough. A tentativa de ressaltar o 

aspecto social, nos estudos cognitivos, confere clara legitimidade ao conceito de 

sociocognição, que não separa noções de mente, sociedade e linguagem. 

Uma aproximação maior com essa recente área dos estudos da metáfora parece 

revelar, no entanto, a necessidade de sistematizar mais claramente o papel da linguagem 

metafórica no funcionamento da argumentação. Parto aqui do pressuposto de que uma 

análise crítica da metáfora, no discurso, não pode prescindir de uma teoria da 

argumentação, integrada à teoria sociocognitivista. Acredito que seja na articulação entre 

metáforas conceptuais subjacentes, atreladas a valores ou ideologias, e o uso da linguagem 

metafórica, tanto na dimensão da léxis quanto na da sintagmática, que a argumentação se dá 

na enunciação.  
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Dessa forma, a metáfora pode (re)ocupar um lugar, não necessariamente “de 

honra”29, mas cativo, em uma retórica geral. Um lugar que possa resgatar da tradição 

clássica alguns de seus pressupostos, que foram destorcidos pela retórica restrita (como o 

conceito de ornatum30) e, ao mesmo tempo, incorporar novas descobertas que têm trazido 

luz a esse fenômeno, que há milênios vem intrigando o pensamento humano.  

Mais adiante, apresentaremos uma proposta de sistematização dessa articulação, sob 

uma perspectiva teórica, metáfora e argumentação: metáfora no discurso, evidenciada nas 

três dimensões da retórica: inventio, dispositio e elocutio; na cognição, metáforas 

conceptuais subjacentes; e analítica, investigando a metáfora no discurso, introduzindo um 

conceito a ser usado como unidade central de análise: “o nicho metafórico”, uma categoria 

que se propõe discursiva. Antes disso, porém, é necessário explorarmos algumas questões 

acerca da natureza da metáfora, que não podem ser pressupostas sem algum tipo de 

discussão: a identificação da metáfora, metáfora marcada linguisticamente e metáfora 

velada (conceptual), limites entre metáfora e metonímia e, finalmente, metáfora nova e 

metáfora congelada.  

 

 Metáfora e contexto: “retorizando” a figuratividade 

  

Estudar a metáfora no contexto da linguagem em uso é reconhecer uma das 

características mais básicas de seu funcionamento: só podemos dizer que uma dada 

metáfora é uma metáfora, se esta estiver inserida em um dado contexto. Como sugere 

Bailain: 
O fenômeno de troca de significado, incluindo a metáfora, é claramente situado dentro do domínio 
do uso da linguagem. Se olharmos para palavras ou até mesmo frases no abstrato, destituídas de um 
contexto de uso, nada podermos dizer sobre essas trocas. (Bailain,1998, p.12-13). 

 

                                                
29 Apesar de o foco deste estudo ser a metáfora, não a consideramos, necessariamente, “a soberana das 
figuras”, mas sim, no caso da argumentação, um entre outros elementos de uma retórica geral. Do ponto de 
visto sociocognitivo, vemos a metáfora como parte do pensamento analógico, que teria a metonímia 
(incluindo aqui a sinédoque) também, como outro importante processo de construção de sentidos.  
30 Um dos conceitos da retórica aristotélica, que foi “rem.augusto@puc-rio.brsignificado” ao longo dos 
séculos é o de ornatum.  
De acordo com Vickers, “um ornamento não era o que significa hoje (uma decoração não funcional para o 
objetivo geral) mas um equipamento, um instrumento para tornar o discurso mais intenso e eficiente, mesmo 
que de uma forma emotiva” (Vickers, 1988, citado em Stern, 2000, p., 263).   
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A palavra “sol”, por exemplo, seria uma metáfora em um contexto como “Julieta é o 

sol”, mas não no contexto “O sol se põe às 18 hs”. Isso aconteceria com todas as palavras 

isoladas. Até mesmo uma frase, como “Magnólia é uma flor”, só terá sua metaforicidade ou 

não estabelecida em um contexto que deverá identificar, em primeiro lugar, a referência de 

Magnólia, a princípio uma pessoa ou uma planta, entre outras possibilidades, um tipo de 

bordado, o nome de um animal, etc. O uso, assim, é que determinará a figuratividade ou 

não de um termo ou de uma expressão. Isso estaria na própria essência da metáfora: 

metáfora é uso metafórico, transferência ou transposição, ou seja, um processo, como já 

indicava Aristóteles. Ou para usar um conceito da pragmática: a metáfora seria um tipo de 

atividade que fazemos com a linguagem (Mey, 2005), um jogo de linguagem que envolve 

intercruzamentos (Martins 2006, p.140). Por essa razão, metáforas não poderiam ser 

abordadas como entidades semânticas “transubjetivas, com significados absolutos e 

determinados” (ibid).  

A noção de contexto, assim, é intrínseca à própria metáfora: a metáfora não apenas 

acontece no uso: ela é uso, talvez como todo discurso, para seguir aqui uma linha 

wittgensteiniana. A especificidade da metaforização, para ressaltar o processo, seria o fato 

de a metáfora revelar mais nitidamente, ou exacerbar, a intersubjetividade própria do 

discurso. A metáfora só acontece no contexto, mas o contexto, em todos os casos, é o outro 

discursivo, presente ou pressuposto. A “audiência argumentativa”, ou a sua projeção 

idealizada no fazer discursivo, é central na atividade metafórica. E é nessa interseção entre 

o social e o cognitivo que a metáfora se torna discurso.  

 

Últimas palavras: metáfora e metonímia  

 

Descrever o processo metafórico em plena produção de sentidos não é tarefa fácil. 

Em primeiro lugar, é necessário perguntarmos, como analistas e sujeitos do discurso, de 

que forma identificamos uma metáfora na enunciação? Já sabemos que precisamos de 

alguma forma de “contexto”, de um enunciador e um enunciatário: um, a princípio, 

“produzindo” e outro “interpretando”, articulando sentidos, o que, em sua combinação, 

podemos pensar dialogicamente, como coconstrução, mas como, nesse processo complexo, 

se daria a metaforização?  
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Aristóteles, como já vimos, ressalta o aspecto da transferência da metáfora: o nome 

de uma coisa, o que podemos chamar, para seguir a literatura atual “domínio-fonte” ou 

“veículo”, para outra “domínio-alvo”. Mas o que seria essa outra coisa, no caso, por 

exemplo, de “Julieta é o sol”. O sol estaria no lugar exatamente de quê? Não de Julieta, 

senão seria uma predicação tautológica e não uma metáfora. O que o sol estaria 

substituindo seria, justamente, alguns de seus atributos; calor, luz intensa, mantenedor e 

produtor de vida, onipresença, etc. Assim, Julieta traria a seu amado todas essas sensações 

atribuídas ao sol, e não outras, como o fato de ele ser redondo, de queimar, de desaparecer à 

noite, etc. Nesse sentido, podemos dizer que o sol, o todo, estaria em uma relação 

metonímica com alguns de seus atributos específicos, partes do todo. 

É nessa perspectiva que a metáfora teria uma base metonímica. Em uma predicação 

não-metafórica, como por exemplo: “Maria é uma professora”, não fazemos qualquer 

seleção dos atributos, cultural e discursivamente legitimados, relacionados ao que seria ser 

uma professora, para compreendermos o enunciado. É claro que essa “literalidade” só seria 

estabelecida no contexto: eu poderia dizer “Maria é uma professora”, mesmo Maria não o 

sendo. Eu poderia estar mentindo, mas poderia também estar em plena atividade 

metafórica, ao querer ressaltar, talvez, a maneira didática com que Maria expõe suas ideias. 

De qualquer forma, é possível fazer uma predicação não metafórica, mesmo que isso, como 

em qualquer situação discursiva, não implique avaliações, e não necessariamente 

interpretações, previsíveis ou não, por parte do interlocutor. Por exemplo: “ela é 

professora? Coitada, ganha tão pouco”, ou “é professora? nem parece, fala tão mal”, mas 

aqui já estaríamos no campo das conotações inter e intrasubjetivas.  

O que importa para a presente discussão é o fato de o jogo de “intercruzamentos” de 

experiências discursivas efetivado pela metáfora, principalmente no caso da metáfora nova, 

implicar uma seleção dos atributos do domínio-fonte. Não é um caso de ver semelhanças (o 

que é que no sol se parece com a Julieta?), como propõe Aristóteles, mas de perceber, a 

partir do contexto geral, quais atributos do domínio-fonte seriam relevantes para aquela 

situação enunciativa específica. Aí estaria a “genialidade” da metáfora: não só de quem 

produz, mas de quem a interpreta. O “prazer” que a metáfora pode trazer e o “brilho” 

discursivo que potencialmente pode acarretar estariam, justamente, na possibilidade, para a 

“audiência, de coparticipação na produção de sentidos. E é aqui que a metáfora, com sua 
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base metonímica, é claramente dialógica, ou talvez traga à tona a intersubjetividade 

inerente ao discurso.  

No entanto, para essa coconstrução acontecer, o enunciador precisa ter uma 

percepção, intuitiva ou não, do quanto do domínio fonte o enunciatário conhece, quais 

vivências discursivas ele já teve com esse campo de experiência que está sendo acionado. 

No exemplo: “aquilo não é mais propina, é quase um mensalão”, trazemos para a mesa do 

jogo o conhecimento dito enciclopédico, sobre o caso “mensalão” na política brasileira e, 

ao mesmo tempo, as atribuições de caráter negativo (corrupção). Sem essa experiência, 

culturalmente compartilhada, é impossível estabelecer qualquer transferência. Por outro 

lado, identificar que aspectos específicos do mensalão estão sendo acionados, ou seja, 

“desmetonimizar” a fonte, verificar quais de suas partes o todo está representando, é um 

processo que só será efetivado na situação discursiva em si. O exemplo “ela é uma 

professora”, no caso de ela não o ser, pode indicar, em um dado contexto, uma postura 

professoral vista pejorativamente, caso esse enunciado esteja situado no contexto de uma 

avaliação crítica negativa da pessoa em questão. Ou o contrário, ela é uma professora: isto 

é, sabe de muitas coisas e gosta de compartilhar com os outros. O que está em jogo aqui é a 

cena enunciativa, como um todo, que está sendo coconstruída.  

Podemos nos perguntar, entretanto: se a dimensão metonímica é assim tão importante 

no processo metafórico, por que não identificarmos toda metaforização como um processo 

metonímico?  

A metonímia seria um processo intradomínio: no primeiro exemplo, os atributos do 

sol, são parte do próprio sol. No entanto, associar quaisquer que sejam os atributos do 

domínio-fonte, a serem identificados, no caso da metáfora nova, somente a partir da cena 

enunciativa, a um outro domínio (Julieta) é um processo interdomínio, aí sim de natureza 

metafórica. Por isso, afirmamos que a metáfora é um processo diferente do processo 

metonímico, mas que o pressupõe.  

Ressaltar e identificar os atributos relevantes na metaforização é, justamente, o que 

torna a metáfora intersubjetiva e, portanto, retórica, se entendermos retórica e 

argumentação como produção discursiva, que traz a audiência (o outro discursivo) para a 

cena enunciativa. E a metáfora não só o traz explicitamente para essa cena como, muitas 

vezes, o arrebata pela possibilidade de compartilhar o palco.  
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