
 

 

 

                                 

 

                    

Dissertação de Mestrado 

 

O Modelo Cognitivo Idealizado no 
Processamento Metafórico 

 

Natália Elvira Sperandio                 

 

 

 

Dezembro 
2010 

 



 

 

 

 

 

 

 

O Modelo Cognitivo Idealizado no 
Processamento Metafórico 

 

Natália Elvira Sperandio 

 
Dissertação apresentada ao programa de Mestrado em 
Letras da Universidade                                                
Federal de São João del-Rei, como requisito                                                
final para obtenção do título de Mestre em Letras. 
 
 

 
Área de concentração: 
Teoria Literária e Crítica da Cultura 
Linha de Pesquisa: 
Discurso e Representação Social 
 

                            
Orientador: 

                                Prof. Dr. Antônio Luiz Assunção 
 
 
 
 
 

São João del-Rei 
Dezembro de 2010 



 

 

 
DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

Universidade Federal de São João del-Rei 
Programa de Mestrado em Letras 

Área de Concentração 
Teoria Literária e Crítica da Cultura 

Linha de Pesquisa 
Discurso e Representação Social 

 

 
 

Título da Dissertação 
O Modelo Cognitivo Idealizado no Processamento Metafórico 

Professor Orientador 
Antônio Luiz Assunção 

 
 

Banca Examinadora 

                                  Prof. Dr. Antônio Luiz Assunção (UFSJ) 
                               Prof. Dr. Milton do Nascimento (PUC/ MG) 
                                  Prof. Dr. Cláudio Márcio do Carmo (UFSJ) 
                              Profa. Dra. Marília de Carvalho Caetano Oliveira (UFSJ/suplente) 

 

 
 
 
 

Coordenadora do Mestrado em Letras 

Profa. Dra. Eliana da Conceição Tolentino. 
 

 
 

São João del-Rei 
2010



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, 

     Aos meus pais, Nelson e Sueli, e à minha irmã, Naiara, pelo amor e 
estímulo incondicionais. 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Força Divina, que esteve presente em todas as fases dessa árdua conquista 

acadêmica; 

Aos meus pais, Nelson e Sueli, pela confiança, carinho, compreensão e por terem 

me ensinado a importância da atividade intelectual; 

À minha irmã Naiara pela amizade revigorante; é uma honra tê-la como irmã; 

Ao meu namorado Vinícius, que seguiu comigo nesta jornada, pela paciência, apoio 

e carinho;  

Ao orientador e amigo Antônio Luiz Assunção. Minha eterna gratidão pela paciência 

e confiança;  

À Filó pelo modo gentil e amável de sempre;  

Aos colegas de minha turma de mestrado (2008), pela convivência amistosa, meus 

agradecimentos sinceros por terem compartilhado comigo não apenas os momentos 

de vitória, mas também as angústias dessa empreitada acadêmica; 

À amiga Ana Gabriela, por quem tenho muito apreço, pelo incentivo e carinho; 

Aos membros da Banca Examinadora pelas contribuições significativas para a 

versão final desta dissertação; 

À CAPES, pela concessão de uma bolsa de estudos durante o período de mestrado; 

À Universidade Federal de São João Del-Rei, que se fez presente em minha 

formação. 



 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo principal desta pesquisa foi promover uma discussão teórica que 

considerasse o processo de construção de sentido a partir de suas dimensões 

cognitiva e cultural. Com essa finalidade, recorremos à Teoria dos Modelos 

Cognitivos Idealizados (TMCI), especificamente ao modelo cognitivo metafórico. 

Como forma de compreendermos os fundamentos e os pressupostos norteadores 

dessa teoria, delimitamos a área na qual essa se encontra inserida, a linguística 

cognitiva. Para isso, recorremos aos estudos de Lakoff (1987), Lakoff e Johnson 

(1999), Feltes (2007), Fauconnier (2003) e Gibbs (2006). Para investigar nosso 

objeto de estudo – o modelo metafórico –, utilizamos a teoria cognitivista da metáfora 

conceitual, incluindo sua versão mais recente, a Teoria Neural da Metáfora. Com 

vistas a uma reflexão acerca das considerações teóricas expostas, investigamos a 

forma pela qual os modelos metafóricos, vistos como um dos formadores dos 

modelos cognitivos idealizados, atuam na estruturação e na produção dos sentidos. 

Para tanto, utilizamos como corpus duas reportagens de mídia impressa publicadas 

em uma revista brasileira (Veja) e uma estadunidense (Newsweek). A partir das 

discussões teóricas e das análises desenvolvidas, visualizamos como os modelos 

cognitivos metafóricos organizam e constroem os sentidos produzidos pelas 

reportagens utilizadas como corpus, articulando, para isso, experiências 

culturalmente compartilhadas.  

 

Palavras-chave: Cognição; Cultura; Modelos Cognitivos Idealizados; Metáfora



 

 

ABSTRACT 

 

This research aims at developing a theoretical discussion that considers the process 

of constructing meaning in both cognitive and cultural dimensions. For this purpose, 

we used the Idealized Cognitive Model Theory (TMCI), specifically the metaphorical 

cognitive model. As a way of understanding the foundations and guiding assumptions 

of this theory, we delimited the area in which it is inserted, the cognitive linguistics. 

For this, we used studies by Lakoff (1987), Lakoff and Johnson (1999), Feltes (2007), 

Fauconnier (2003) and Gibbs (2006). In order to investigate our subject – the 

metaphoric model –, we used the cognitive theory of conceptual metaphor, including 

its latest version, the Neural Theory of Metaphor.  With a view to reflect on the 

theoretical considerations, we investigated the way metaphorical models, seen as 

one of the trainers of idealized cognitive models, structure and function in the 

production of meaning. For this, we used as a corpus two printed reports published in 

two magazines, a Brazilian (Veja) and an American (Newsweek). Based on 

theoretical discussions and practical analysis undertaken, we visualize how 

metaphorical cognitive models organize and construct meanings produced by reports 

we used as a corpus by articulating shared cultural experiences.  

 

Keywords: Cognition, Culture, Idealized Cognitive Models, Metaphor. 
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INTRODUÇÃO 

 

A categorização é um processo inerente ao ser humano. Desde os nossos 

primeiros momentos de vida possuímos a capacidade de categorizar as coisas 

que estão ao nosso redor. A preocupação de como categorizamos as coisas 

presentes no mundo é antiga; desde a época de Aristóteles havia interesse nas 

práticas de nomear, definir e categorizar. Mas, com o surgimento da ciência 

cognitiva, esse processo deixou de ser visto como individual para ser considerado 

em uma dimensão cultural e social como constitutivo de nossa percepção da 

realidade.  

A partir dos recentes estudos acerca do processo de categorização do 

mundo, temos como objetivo principal, nesta dissertação, propor uma discussão 

teórica que considere a produção de sentido como um processo cognitivo e 

cultural. Para atender a essa finalidade, conduziremos uma reflexão que possui 

como base teórica a Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados, proposta, em 

1987, pelo linguista cognitivo George Lakoff. Diante da necessidade de recortes, 

optamos por nos debruçar especificamente sobre um de seus modelos, o 

metafórico. 

Tal escolha decorre do fato de a metáfora ter instigado o interesse de 

muitos linguistas cognitivos, como se pode observar na vasta literatura dedicada 

ao seu estudo nos últimos anos. Esse interesse foi suscitado pelos trabalhos de 

dois grandes estudiosos, o linguista Lakoff, citado acima, e o filósofo Mark Turner. 

Ambos promoveram grandes mudanças nos estudos dedicados à metáfora ao 

considerá-la como figura de pensamento onipresente em nossa vida.  

Para realizar o estudo proposto, dividimos a dissertação em três capítulos, 

cuja descrição sumária é a seguinte:  

O capítulo 1 é dedicado à contextualização da área na qual se encontra 

inserido o objeto de estudo. Apresentamos um panorama da Linguística Cognitiva 

e uma das áreas em que se consolidam, em maior volume, as pesquisas 

desenvolvidas nesse campo, a Semântica Cognitiva, trabalhada sob a perspectiva 
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lakoffiana. Como a base da TMCI é considerada prototípica, abordaremos, 

mesmo que de forma sucinta, o problema da categorização, desde a perspectiva 

clássica à teoria prototípica 

O capítulo 2 se centra na definição do objeto de estudo: o modelo 

metafórico. Abordamos a TMCI em conjunto com os trabalhos que tem ampliado o 

campo de investigação dos modelos metafóricos (e.g., LAKOFF; JOHNSON, 

1999; KÖVECSES, 2007; YU, 2008; LAKOFF, 2008). Como o capítulo se atém às 

teorias evocadas para a análise, sua extensão é superior à dos demais. 

O capítulo 3 consiste em uma prática de análise na qual procuramos 

visualizar, a partir das teorias expostas, a forma pela qual as categorias 

resultantes dos modelos metafóricos são produzidas. Para isso, recorremos a um 

corpus específico, composto por duas reportagens – uma produzida pela mídia 

impressa brasileira, e outra pela estadunidense – que possuem como alvo o 

Movimento dos Trabalhadores sem Terra, mais conhecido como MST. Tais 

reportagens, publicadas nos anos 2000 e 2002, foram extraídas de duas revistas 

semanais de grande circulação, Veja (Brasil) e Newsweek (Estados Unidos).  
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Capítulo I 

Contextualizando o objeto de estudo 

 

1.1 A Linguística Cognitiva 

 

  A linguística cognitiva teve início no final dos anos 1970 como fruto de 

diversos confrontos epistemológicos em torno do papel da semântica e da 

gramática e, em especial, da linguística gerativa de Noam Chomsky. Para 

Chomsky (apud LAKOFF e JOHNSON, 1999), a gramática é um sistema formal e 

seu desenvolvimento não depende do significado. Na base da discussão 

problemática chomskyana está um projeto filosófico de caráter cartesiano-

formalista. Nessa perspectiva, sua visão de linguagem se pauta numa concepção 

cartesiana da mente, em que alguns componentes-chave dessa visão de mente e 

razão desenvolvidas por Descartes são adaptadas pelo autor:  

 

1) Separação da mente e do corpo: para Descartes a mente – razão, 

pensamento e linguagem – são ontologicamente diferentes do corpo; 

2) Autonomia da razão: a razão, vista como capacidade da mente e não do 

corpo, é autônoma, trabalha por suas próprias regras e princípios; 

3) Essências: todas as coisas possuem essências que fazem delas o que são; 

4) A racionalidade define a natureza humana: há uma natureza humana 

universal, uma essência dividida por todas as entidades humanas. O que 

faz os humanos serem entidades humanas é sua aptidão para o 

pensamento racional e para a linguagem; 

5) Matemática como razão ideal: para Descartes, a matemática é a forma 

essencial da razão humana. Desse modo, a razão humana correta deveria 

ter o mesmo caráter essencial da razão matemática; 

6) Razão como formal: a habilidade para a razão é a capacidade de manipular 

representações de acordo com regras formais para estruturar e relacionar 

esses símbolos mentais. A lógica é o coração e a essência de nossa 

capacidade racional e matemática. Segundo Descartes, essa seria a 

versão ideal do pensamento pelo fato de ser a ciência da pura forma; 
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7) Pensamento como linguagem: Descartes conceitualiza, metaforicamente, o 

pensamento como linguagem. Para o filósofo, a razão universal propicia 

uma linguagem universal que poderia ter uma gramática universal; 

8) Idéias inatas: os conceitos e regras formais não poderiam ser adquiridos 

através da experiência;  

9) O método da introspecção: apenas mediante a reflexão sobre nossas 

próprias idéias e operações de nossa mente com zelo e rigor podemos 

compreender a mente com precisão e absoluta certeza. O estudo empírico 

é considerado desnecessário.  

 

É a partir desses elementos da filosofia cartesiana que Chomsky 

desenvolve sua concepção na qual a linguagem define a natureza e a essência 

do ser. Entendida como inata e universal, a linguagem é vista como uma 

habilidade autônoma de nossa mente, independentemente de qualquer conexão 

com as coisas no mundo externo; portanto, sua origem não remonta à natureza 

corporal nem a uma experiência de mundo, de modo que a capacidade da 

linguagem humana, enquanto estrutura formal e matemática, independe de 

fatores sócio-culturais e históricos. 

Nessa concepção chomskyana de linguagem como pura forma, resultante 

de sua herança formalista, a sintaxe é concebida como a essência constitutiva da 

linguagem e considerada a parte criativa da mente humana. Exatamente porque 

não atrelada à sua exterioridade, a mente é responsável pelas estruturas da 

linguagem sobre a qual toda racionalidade humana é construída. 

Em sua releitura de Chomsky, Lakoff e Johnson (1999) observam que  

[e]xistem outros componentes gramaticais como, por exemplo, os 

componentes semânticos e fonológicos, que utilizam as estruturas 

criadas pela “sintaxe” como entrada e realizam outras operações 

sobre eles. Mas é a “sintaxe” que caracteriza a essência da 

linguagem. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 477)1  

 

                                                             
1
 Tradução nossa da passagem “There are other components to a whole grammar, for example, 

semantic and phonological components that take structures created by “syntax” as input and 
perform other operations on them. But it is “syntax” that characterizes the essence of language”.   
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Opondo-se à concepção filosófica subjacente à teoria chomskyana, mais 

especificamente ao propósito filosófico da mente fora do corpo, desincorporada, 

seguem trabalhos empíricos em que começam a investigar a relação entre 

sintaxe/forma e o problema de significação. Esses trabalhos sublinham que a 

linguagem humana não pode ser considerada sem levar em conta a questão do 

sentido, o processo interacional e as estratégias comunicativas envolvidas, bem 

como a problemática da cultura e de sua relação com a produção de sentido na 

linguagem. Nessa linha de raciocínio, trabalhos distintos dos estudos gerativistas 

focalizam a problemática do sentido, que é assumido como tendo papel central e 

fundacional. Para Gibbs (2006), por exemplo, as estruturas formais da linguagem 

não devem ser vistas como autônomas, mas como reflexo da organização 

conceitual geral, princípios de categorização e mecanismos de processamento. 

Assim, Fauconnier (2003) propõe que a linguística cognitiva trabalhe a 

linguagem não de forma autônoma, mas a serviço da comunicação e da 

construção do significado. Segundo o autor, a linguagem é uma “janela para a 

mente” e a visão através dessa janela não é feita de forma óbvia, uma vez que 

traços de nossos pensamentos, dos processos cognitivos e da comunicação 

social são manifestados correlatamente às suas manifestações linguísticas.  

Nessa perspectiva, entende-se a linguagem como a ponta de um “iceberg”, 

pois sua realização e eficiência dependem do engajamento de diversos recursos 

cognitivos, tais como modelos, frames, múltiplas conexões, grandes coordenadas 

de informações, engajamentos em mapeamentos criativos, transferência e 

elaborações. 

A linguística cognitiva se desenvolve, em parte, assumindo a aderência 

com o compromisso da generalização, de acordo com o qual investiga os 

princípios gerais que regem a linguagem – como, por exemplo, as generalizações 

sobre inferências, polissemia, campos semânticos e estrutura conceitual na 

semântica. Esse ramo da linguística também assume o compromisso cognitivo, 

tornando as descrições dos aspectos da linguagem consistentes em sua relação 

com os estudos da cognição humana.  

A ciência cognitiva, área na qual se encontra inserida a linguística 

cognitiva, possui duas gerações: na primeira, centrada nas idéias da computação 
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simbólica, a razão era vista como desincorporada e literal – como na lógica formal 

ou na manipulação do sistema de signos. O estudo da mente era feito em termos 

de suas funções cognitivas, desconsiderando-se qualquer função que surgisse do 

corpo ou do cérebro. A mente era concebida, metaforicamente, como um 

programa de computador abstrato. Tinha-se, dessa forma, o dualismo mente e 

corpo. Nessa geração, os significados eram concebidos de duas formas: ou eram 

definidos totalmente a partir do relacionamento interno entre os símbolos, ou os 

símbolos que caracterizavam o pensamento eram concebidos como 

representações internas de uma realidade externa. Todavia, esses pressupostos 

são contraditos, por meio de evidências empíricas, por uma segunda geração que 

postula a) a forte relação de dependência entre os conceitos, a razão e a 

experiência corporal e b) a centralidade de conceitualizações e da razão em 

processos imaginativos como metáfora, metonímia, imagem, protótipos, frames, 

espaços mentais e categorias radiais.  

Essa segunda geração possui como princípio as seguintes proposições: 

 

1) A origem de nossa estrutura conceitual está em nossa experiência 

sensório-motora e nas estruturas neurais; 

2) As estruturas mentais são significativas devido à sua conexão com 

nosso corpo e nossas experiências corpóreas; 

3) O sistema conceitual é pluralístico e não monolítico, de forma que os 

conceitos abstratos podem ser definidos a partir de múltiplas metáforas 

que podem ser inconsistentes entre si;  

4) Há um nível básico de conceitos a partir do qual se organizam parte de 

nossos esquemas motores e da capacidade para percepções 

gestálticas e formação de imagem; 

5) As estruturas de nosso cérebro projetam a ativação de padrões de 

áreas sensório-motoras para níveis corticais mais altos, constituindo as 

chamadas metáforas primárias. Essas projeções nos possibilitam 

conceitualizar noções abstratas baseadas em padrões inferenciais, 

utilizados nos processos sensório-motores e ligados diretamente ao 

corpo; 
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6) As estruturas dos conceitos incluem tipos diversos de protótipos, tais 

como: casos típicos, casos ideais, estereótipos sociais, exemplares 

salientes, pontos de referência cognitivos, entre outros;   

7) A razão é corpórea, já que formas de inferências fundamentais 

possuem origem em formas sensório-motoras e em outras formas de 

inferência que, por sua vez, possuem como base a experiência 

corpórea; 

8) A razão é imaginativa na medida em que o mapeamento das formas de 

inferências é feito através de modos abstratos de inferências pela 

metáfora. (FELTES, 2007, p.74) 

 

1.2  Semântica Cognitiva 

 

O fato de a Semântica Cognitiva ser atrelada à trajetória da Linguística 

Cognitiva faz com que muitas vezes não haja distinção entre essas duas 

terminologias, que são usadas de forma intercambiável ou em uma relação de 

superposição, tal como advoga Feltes (2007), utilizando o termo Linguística 

Cognitiva para abarcar todos os estudos abrigados nesse campo. Porém, como a 

autora observa, a Semântica Cognitiva aborda especificamente um dos 

fenômenos dessa linguística, o conteúdo conceitual e a sua organização. 

Portanto, essa semântica é considerada a área que investiga os sistemas 

conceituais, significados e inferências, tomando como pressupostos básicos os 

princípios segundo os quais os conceitos são engendrados por meio do corpo, 

cérebro e experiência no mundo, isto é, adquirem significados a partir da 

corporificação, especialmente por meio das capacidades perceptuais e motoras.   

Defende-se, desde os primeiros trabalhos que constituem as bases da 

semântica cognitiva, que esta seja baseada na experiência. Para Lakoff (1987), o 

experiencial deve ser tomado no sentido amplo, considerando-se as experiências 

sensório-motoras, emocionais, sociais e as capacidades inatas. Por esse motivo, 

essa semântica também é denominada Semântica Cognitiva Experiencialista. Daí 

a semântica do autor ser caracterizada como uma abordagem experiencialista, 

oposta ao paradigma – rotulado por Lakoff como objetivista – segundo o qual o 
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mundo seria caracterizado a partir de um modelo teórico com as entidades e suas 

propriedades. Essas entidades seriam definidas a partir das propriedades comuns 

entre os membros e das relações estabelecidas entre elas. Segue que nosso 

conhecimento do real, estruturado de acordo com essa teoria, teria uma forma 

única e correta.  

Nessa perspectiva, os elementos teriam existência objetiva, pois seriam 

categorizados segundo as características que possuíam. A cognição seria, 

portanto, objetivista, e caberia à mente humana manipular símbolos abstratos 

para apreender significados produzidos por meio da correspondência direta entre 

as entidades e as categorias.  

Já o conceito, visto como representação mental das categorias e entidades 

do mundo, apresentava a limitação de não avaliar o lugar da mente humana 

nesse processo. Se os conceitos são usados para representar o conhecimento 

verdadeiro do mundo externo, eles devem excluir todas as coisas que estão fora 

das correspondências entre símbolos e coisas no mundo real. (LAKOFF, 1987, 

p.165)2.  

Na perspectiva da semântica objetivista, há uma forma de categorização do 

real que não pode ser afetada pela maneira com que compreendemos uma 

determinada situação, pois as expressões linguísticas obtêm significados de 

forma direta, através da correspondência com conceitos identificados como 

símbolos presentes no pensamento.   

Em oposição a essa abordagem objetivista, Lakoff (1987), propõe uma 

concepção empirista. Lakoff e Johnson (1999) observam que a estratégia 

experiencialista consiste em uma forma de expandir o realismo interno3. Para os 

                                                             
2
 Tradução nossa da passagem “If concepts are to be used for representing true knowledge of the 

external world, they must exclude anything that is outside of correspondences between symbols 
and things in the real world”. 
3
 O realismo interno é uma espécie de realismo epistêmico que se opõe ao realismo de caráter 

metafísico. Essa tese é defendida por Putnam (1975, 1978, 1981), sendo construída a partir da 
noção de que o mundo depende das representações que possui, enquanto no realismo metafísico 
a existência do mundo era concebida como independente da mente humana e de suas teorias. 
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autores, o realismo experiencial, ou experiencialismo, é uma versão do realismo 

interno, caracterizado por expor algumas proposições importantes, como: 

 

 - uma descrição alternativa de significado, verdade, conhecimento, 

objetividade e razão; 

- uma teoria de modelos cognitivos capaz de trabalhar os fatos de 

categorização e semântica da linguagem natural; 

- uma descrição do relativismo que evite os problemas do relativismo total e 

faça sentido da estabilidade que existe no conhecimento científico. 

 

Para os linguistas, a questão central do experiencialismo é o significado, ou 

seja, como que as expressões e os conceitos expressos podem ser significativos. 

Assim, a proposta objetivista para o problema do significado é colocada da 

seguinte forma: 

 As expressões linguísticas e os conceitos que elas                                  
expressam são estruturas simbólicas, destituídas de sentido em si 
mesmas, que obtêm significados por meio de correlações diretas, não 
mediadas, com as coisas e as categorias no mundo real (ou nos mundos 
possíveis).  (LAKOFF, 1987, p. 266).

4
 

  

 

Lakoff (Op. Cit) destaca que nessa descrição de significado não há 

nenhuma menção às entidades humanas, pois o significado não depende da 

natureza do pensamento e dos organismos comunicativos, tampouco da natureza 

da experiência. A compreensão do significado como independente da natureza e 

da experiência dos indivíduos, questão central da proposta objetivista, contrasta 

com a visão experiencialista que caracteriza o problema do sentido em termos de 

corporificação e experienciação.      

                                                                                                                                                                                         
4
Tradução nossa da passagem “Linguistic expressions and the concepts they express are 

symbolic structures, meaningless in themselves, that get their meaning via direct, unmediated 
correlations with thing and categories in the actual world (or possible worlds)”. 
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Nesse paradigma proposto por Lakoff, a estrutura conceitual existe e é 

compreendida pelo fato de haver estruturas pré-conceituais, entre as quais se 

destacam:  

     

 (i) Estrutura de nível básico: as categorias nesse nível são definidas pela 

percepção gestalt, pela capacidade de incorporar o movimento e a habilidade 

para formar ricas imagens mentais; 

 (ii) Estrutura de imagem-esquemática: são esquemas de imagens, 

relativamente simples, que surgem constantemente em nossas experiências 

corporais diárias: contêiner, caminho, forças e balanças em várias orientações e 

relações: cima-baixo, frente-trás, parte-todo e centro-periferia. 

 

Essas estruturas são diretamente significativas pelo fato de serem 

experienciadas direta e repetidamente por causa da natureza de nosso corpo e 

pelo modo com que atuam no ambiente. 

 

1.3 A Categorização: da teoria clássica à prototípica 

 

A história da semântica cognitiva deve ser trabalhada através das questões 

colocadas pela Psicologia Cognitiva, sobretudo pelos trabalhos desenvolvidos por 

Eleanor Rosch. 

Na teoria clássica da categoria, havia o pressuposto de que a 

categorização era feita através de características suficientes e necessárias, ou 

seja, as coisas eram categorizadas a partir da base daquilo que possuíam em 

comum. Desde Aristóteles até um dos últimos trabalhos de Wittgenstein, as 

categorias eram vistas como recipientes dentro dos quais estariam as coisas e 

sua identidade organizacional no grupo era definida pelas características comuns, 

de forma que, nessa caracterização clássica, nenhum membro da categoria 

poderia possuir “status” especial, já que todos dividiam propriedades em comum. 

Essa posição foi posta como inquestionável e considerada verdadeira, 

mas, a partir dos trabalhos desenvolvidos na psicologia cognitiva, a categorização 

se tornou um campo maior de estudo. O avanço ocorreu com os estudos 
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desenvolvidos por Eleanor Rosch e seus colaboradores ao proporem a “Teoria 

Prototípica” e as “Categorias de nível-básico”.  

Embora considere que a visão clássica de categorização não está 

totalmente errada, Lakoff (1987) argumenta que devemos considerar a 

complexidade da categorização. Dessa forma, o desenvolvimento da “Teoria 

Prototípica” demonstrou que a categorização se estende para além dos princípios 

propostos pela teoria clássica. Em sua discussão do problema do significado, 

Lakoff retoma o conceito de categoria, originário dos trabalhos de Rosch, 

propondo a distinção de três fases:  

 

Fase I- a distinção dos protótipos era feita basicamente por: a) saliência 

perceptual; b) maior memorabilidade, ou seja, são apreendidos mais facilmente; e 

c) generalização feita através de um estímulo para outro que lhe seja similar 

fisicamente; 

Fase II- os efeitos prototípicos promovem a caracterização da estrutura interna da 

categoria. Assim, os melhores exemplos poderiam refletir a estrutura interna 

desta.  

 

É importante destacarmos que, nessa segunda fase, surgem duas 

questões fundamentais, trabalhadas por Lakoff (Op. Cit.): será que os efeitos 

prototípicos caracterizam a estrutura da categoria como ela está representada na 

mente? Será que os protótipos constituem representações mentais? 

Para a primeira questão, Lakoff propõe como resposta a fórmula: EFEITOS 

PROTOTÍPICOS = INTERPRETAÇÃO DA ESTRUTURA DA CATEGORIA. Nessa 

questão, os efeitos prototípicos eram vistos como espelhando diretamente a 

estrutura da categoria ou constituindo suas representações.  

 Na segunda questão, o autor nos oferece a fórmula PROTÓTIPO = 

INTERPRETAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. Nesse caso, a representação das 

categorias na mente seria feita através de protótipos e os graus de 

representatividade seria feito através das similaridades.  

 Essas duas questões foram adotadas por muitos psicólogos que aceitaram 

o modelo de processamento de informação da mente, o qual postula que: 
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- os conceitos são representações internas da realidade externa, e 

- muitos, senão todos, os processos cognitivos são algoritmos por natureza.    

 

Rosch, no final dos anos 1970, desenvolve uma terceira fase, na qual 

chega à conclusão de que as fontes dos efeitos prototípicos não poderiam ser 

determinadas através desses efeitos. É essa última postulação que Lakoff (1987) 

utiliza como “gancho” para a constituição de seu modelo teórico. 

 

Fase III: nessa fase, os efeitos prototípicos são considerados superficiais e 

resultantes da forma pela qual nosso conhecimento é organizado. Sua 

organização é feita através de modelos cognitivos idealizados de tipos variados. 

Dessa forma, podemos associar a Teoria Prototípica à Teoria dos Modelos 

Cognitivos desenvolvida por Lakoff, que observa: 

                                                  

Um dos objetivos desse livro é delinear uma proposta geral para a teoria 
da categorização e esboçar o conjunto de fontes para os efeitos 
prototípicos superficiais. [...] Nossa postulação básica é que os efeitos 
prototípicos resultam da natureza dos modelos cognitivos, os quais 
podem ser vistos como “teorias” acerca de algum tema (LAKOFF, p. 45, 
1987)

5
. 

 

Para Lakoff e Johnson (1999), a categorização não é resultado do 

raciocínio consciente, pois o modo como categorizamos deriva da natureza da 

interação de nosso corpo e nosso cérebro com o mundo no qual estamos 

inseridos, de forma que a questão crucial da categorização é ser ela uma 

consequência inescapável de nossa condição biológica:  

 
Uma pequena porcentagem de nossas categorias é formada por atos 
conscientes de categorização, mas a maioria é formada automática e 
inconscientemente como resultado do funcionamento no mundo. 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 18).

6
 

                                                             
5
 Tradução nossa da passagem “One

 
of the goals of this book is to outline a general approach to 

the theory of categorization and to sketch the range of sources for superficial prototype effects. […] 

Our basic claim will be that prototype effects result from the nature of cognitive models, which can 

be viewed as “theories” of some subject matter”.  
 

6
Tradução nossa da passagem “A small percentage of our categories have been formed by 

conscious acts of categorization, but most are formed automatically and unconsciously as a result 
of functioning in the world”. 
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Os linguistas afirmam que não há nada mais básico do que a categorização 

de nosso pensamento, percepção, ação e fala e que a compreensão de como 

categorizamos é central para qualquer entendimento do modo como pensamos e 

agimos e do que nos faz humanos: 

 
Nossas categorias de coisas existentes no mundo determinam o que 
tomamos como real: árvores, rochas, animais, pessoas, construções e 
assim por diante. Nossos conceitos determinam como raciocinamos 
sobre essas categorias. Para funcionarmos realisticamente no mundo, 
nossas categorias e formas de raciocínio devem trabalhar muito bem 
juntas; nossos conceitos devem caracterizar a estrutura de nossas 
categorias suficientemente bem para que possamos funcionar. 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 21)

7
 

 
 
 

Capítulo 2 

Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados: o modelo metafórico sob a 

perspectiva cognitiva e cultural 

 

2.1 Teoria dos Modelos Cognitivos Idealizados 

  A semântica cognitiva, de cunho experiencialista, proposta por 

Lakoff (1987) e exposta acima, possui uma base prototípica. Para o autor, os 

fenômenos prototípicos 

                                      são utilizados [...] no pensamento – fazendo inferências, cálculos, 
aproximações, planejamentos, comparações, julgamentos – e também 
para definir categorias, estendê-las e caracterizar relações entre 
subcategorias. Os protótipos fazem uma grande porção do trabalho 
efetivo da mente e têm um amplo uso em processos racionais.

 
(LAKOFF, 

1987, p.145)
8
 

                                                             
7
Tradução nossa da passagem “Our categories of things in the world determine what we take to be 

real: trees, rocks, animals, people, building, and so on. Our concepts determine how we reason 
about those categories. In order to function realistically in the world, our categories and our forms 
of reason must work very well together; our concepts must characterize the structure of our 
categories sufficiently well enough for us to function”.  
8
Tradução nossa da passagem “…are used […] in thought – making inferences, doing calculations, 

making approximations, planning, comparing, making judgments – as well as in defining 
categories, extending them, and characterizing relations among subcategories. Prototypes do a 
great deal of the real work of the mind and have a wide use in rational processes”.
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Os fenômenos prototípicos são considerados superficiais e suas fontes são 

os Modelos Cognitivos Idealizados (MCIs), que são produtos da cognição 

humana. Os efeitos prototípicos são considerados subprodutos de estruturas 

cognitivas complexas, consequência da forma pela qual nossos conhecimentos e 

experiências são organizados em nossa mente. Dessa forma, a TMCI possui 

como finalidade a identificação das várias fontes desses efeitos.  

 A TMCI sustenta uma semântica conceitual fundamentada na capacidade 

de conceitualização humana. Lakoff (Op. Cit.) destaca que a categorização é 

possível apenas via um modelo cognitivo idealizado, responsável pela 

organização de todo conhecimento. Os modelos cognitivos são considerados 

idealizados por dois motivos: a) por não se adequarem necessária e 

perfeitamente ao mundo em decorrência de serem frutos do aparato cognitivo 

humano e da realidade; o que consta em um modelo cognitivo é determinado 

pelas necessidades, crenças, valores, etc; e b) pela possibilidade de construção 

de diferentes modelos para a compreensão de uma determinada situação, sendo 

que esses modelos podem ser contraditórios entre si.   

Feltes (2007), ao explicitar a natureza dos MCIs, propõe que esses 

modelos também podem, dependendo do contexto que tomam, ser considerados 

modelos culturais. Sua postulação toma como base o fato de a cognição humana 

ser inextricavelmente ligada à experiência corpórea, social, cultural e histórica 

(FELTES, 2007, p. 90), fazendo com que as categorias produzidas pelo sistema 

conceitual humano possam ser simultaneamente cognitivas e culturais. Mas a 

autora observa que não se podem fazer generalizações, já que existe a tese da 

universalidade de alguns modelos cognitivos. 

Como forma de exemplificar as considerações acima, recorremos ao 

esboço proposto por Feltes (Op. Cit.): 
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                                                                                                      Figura 1: Formação do MCI                                                                                                      
                                                                                                      Fonte: Feltes (2007, p. 129) 

 
 
2.1.2 Tipos de Modelos Cognitivos Idealizados  

   

Lakoff (1987) apresenta cinco tipos básicos de modelos cognitivos, que 

contribuem para a estruturação de nossas experiências físicas tanto no plano 

puramente conceitual quanto no linguístico conceitual. Os tipos de modelos são 

os proposicionais, esquemas de imagem, metonímico, metafórico e simbólico. 
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Os modelos de esquemas de imagem são conceitos apreendidos de forma 

direta e utilizados, metaforicamente, para estruturar conceitos complexos. Esses 

modelos possuem uma natureza corpórea-cinestésica que os torna compostos 

por imagens sinestésicas, ou seja, pela percepção que possuímos de nosso 

corpo, do movimento corporal, do formato dos objetos.  Os modelos impõem 

estrutura à experiência de espaço e são projetados para domínios conceituais 

abstratos por meio de metáforas e metonímias, estruturando modelos cognitivos 

complexos. Alguns exemplos desses modelos são: contêiner, parte-todo, ligação, 

centro-periferia, origem-percurso-meta. 

Os Modelos Cognitivos Proposicionais também são apreendidos de forma 

direta e constituídos pelas propriedades dos elementos e pelas relações obtidas 

entre eles. Esses modelos possuem uma ontologia: o conjunto de elementos 

utilizados no MCI, que podem ser elementos ou conceitos de nível básico 

(entidades, ações, estados, propriedades, etc.) ou conceitos caracterizados por 

modelos cognitivos de outros tipos. Alguns exemplos desses modelos são a 

proposição simples, o cenário, o feixe de traços, a taxonomia e a categoria radial. 

 Os Modelos Cognitivos Metonímicos constroem sentido pelo fato de serem 

sustentados indiretamente nas experiências concretas. Esses modelos ocorrem 

em um único domínio conceitual, no qual há dois elementos, A e B, sendo que A 

pode ser “representado por” B. Nesse modelo, tomamos um aspecto considerado 

bem-entendido ou de fácil percepção, e o utilizamos para representar a coisa 

como um todo ou algum outro aspecto ou parte dela. (LAKOFF, 1987, p. 77)9. 

Dessa forma, temos um conceito A que deve ser compreendido em uma estrutura 

conceitual que contém tanto A quanto outro conceito B, sendo este último ou 

parte de A ou associado a ele na estrutura. A escolha de B determinará A nessa 

estrutura, sendo que B, em comparação com A, ou é de fácil compreensão ou 

mais fácil de ser lembrado, reconhecido ou imediatamente útil para a proposta em 

um dado contexto. Assim, o modelo metonímico exemplifica como A e B são 

relatados em uma estrutura conceitual na qual a relação é especificada pela 

                                                             
9
 Tradução nossa da passagem “use it to stand either for the thing as a whole or for some other 

aspect or part of it”. 
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função de B para A. A estrutura desses modelos é produzida em termos dos 

esquemas CONTÊINER e ORIGEM-PERCURSO-META. 

 Lakoff (1987) destaca que esse modelo é uma das fontes mais ricas de 

efeitos prototípicos graças ao fato de sua essência ser estruturada a partir de um 

membro de uma determinada categoria, subcategoria ou submodelo tido como 

representativo da categoria ou do modelo como um todo.  

 Os Modelos Cognitivos Metafóricos, da mesma forma que os metonímicos, 

são indiretamente significativos, já que consistem em uma projeção de domínios 

concretos da experiência para domínios abstratos. Esses modelos se 

caracterizam pela existência de um domínio-fonte A, considerado bem 

estruturado; de um domínio-alvo B, que precisa ser estruturado para a sua 

compreensão; do mapeamento responsável pela ligação do domínio-fonte ao 

domínio-alvo; e do mapeamento ou projeção metafórica, sendo essa naturalmente 

motivada pela correlação estrutural existente entre esses domínios. Tais modelos 

são, da mesma forma que os metonímicos, estruturados em termos dos 

esquemas CONTÊINER e ORIGEM-PERCURSO-META. 

Os Modelos cognitivos Simbólicos, diferentemente dos citados acima (que são 

considerados puramente conceituais), são produzidos a partir da associação dos 

elementos linguísticos com os elementos conceituais em um MCI. Exemplos 

desses modelos seriam os itens lexicais, categorias gramaticais e construções 

gramaticais. 

Feltes (2007) demonstra, através do quadro abaixo, os MCIs 

caracterizados em sua tipologia básica como forma de “sistematizá-los 

visualmente”: 
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                                                Figura 1.1: Modelos Cognitivos Idealizados: tipologia básica  
                                                Fonte: Feltes (2007, p.170). 

 

 

2. 2 O estudo do Modelo Cognitivo Metafórico 

 

Desde a Antiguidade, a metáfora tem oferecido subsídios a filósofos e 

especialistas em retórica para uma reflexão sobre a linguagem. Na tradição 

retórica, a metáfora era considerada um fenômeno de linguagem, ou seja, um 

ornamento linguístico. Era concebida como um desvio da linguagem usual, 

própria de determinados usos, como a linguagem poética e a persuasiva.  

A noção mais antiga de metáfora no Ocidente foi introduzida por 

Aristóteles, que a considerava um tipo de linguagem nobre e elevada que 

empregava termos raros. Para o filósofo, o uso metafórico na linguagem ocorria 

da seguinte forma: 

 

1) A metáfora tinha de ser linguística e não conceitual – mero uso de 

palavras, não matéria de conceitos. As várias noções do conceito 

metafórico não faziam sentido para Aristóteles, porque os conceitos eram 
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definidos em termos de tipos de coisas sobre a mente, independentemente 

do mundo; 

2) As metáforas eram desvios de usos de palavras, de forma que qualquer 

uso da palavra em seu sentido próprio deveria ter um uso literal ordinário 

da linguagem; 

3) Se uma expressão linguística metafórica tivesse um significado, deveria ter 

a mesma base consistente para determinar qual seria o sentido literal mais 

apropriado. Aristóteles escolheu a similaridade como a base consistente 

geral para o uso metafórico da linguagem. Para o pensador, a razão geral 

para se usar o nome de um tipo de coisa para designar outro era pontuar a 

similaridade existente entre eles. 

 

 Aristóteles valorizava a metáfora linguística dessa forma porque, como 

cientista, almejava descobrir a verdadeira essência das coisas sobre o mundo. 

Para ele, a habilidade para encontrar similaridades reais era necessária a um bom 

cientista. Daí sua proposição de uma teoria literalista de significados e de uma 

teoria de metáfora correspondente, na qual cada termo deveria designar uma 

idéia – ou talvez mais de uma – como forma de caracterizar uma essência sobre o 

mundo.  

Contudo, a partir de 1970 uma mudança paradigmática marcou uma 

ruptura profunda do pressuposto objetivista, possibilitando uma reformulação em 

nossa maneira de conceber a objetividade, a verdade, o sentido e a metáfora. 

Esta última passa, no novo paradigma, a ter seu valor cognitivo reconhecido, 

deixando de ser uma simples figura de retórica para configurar uma operação 

cognitiva fundamental. 

Por meio de uma análise rigorosa de diversos enunciados, Reddy (1979) 

investiga o problema da comunicação na língua inglesa. O pesquisador revela 

que a linguagem é concebida como um “canal” que transfere, corporeamente, os 

pensamentos de uma pessoa para outra, como se as pessoas inserissem seus 

pensamentos e sentimentos nas palavras, que, por sua vez, seriam conduzidas 

de uma pessoa para outra que, ao ouvir ou ler, extrairiam esses pensamentos e 

sentimentos novamente. Nessa concepção a linguagem é vista como uma 
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transmissão, na qual se fundamenta a crença de que a comunicação é concebida 

como um “tête-à-tête” ideal: 

 

Segundo a qual as pessoas pensam e interagem, sem ter consciência 
dela, ou seja, ela constrói um quadro ilusório da comunicação e nós nos 
comunicamos regidos pela crença de que o fazemos de forma unívoca e 
transparente e não de que estamos construindo o sentido com base em 
nossas experiências e conhecimento de mundo. (REDDY, apud 
ZANOTTO, 2002, p. 16). 

 

 

2.2.1 A metáfora Conceitual 

 

Seguindo os passos de Reddy, Lakoff e Johnson, em 1980, lançaram 

“Metaphors we live by”, traduzido para o português como “Metáforas da Vida 

Cotidiana”, que provocou uma revolução nos estudos sobre metáfora ao assumir 

como tese central a pressuposição de que a metáfora é onipresente e essencial 

na linguagem e no pensamento. Os autores trabalharam, de forma mais explícita, 

a metáfora do canal proposta por Reddy e propuseram as metáforas conceituais 

subjacentes às expressões linguísticas. 

A partir dessa tese, a compreensão de mundo passa a ser vinculada à 

concepção da metáfora, uma vez que grande parte de conceitos básicos, como 

tempo, quantidade, estado e ação, além dos conceitos emocionais, como raiva e 

amor, são compreendidos metaforicamente. Isso evidencia o importante papel da 

metáfora na compreensão do mundo, da cultura e de nós mesmos.   

A metáfora passa a fazer parte do cotidiano das pessoas não apenas na 

linguagem, mas também nas ações e no pensamento na medida em que todo 

sistema conceitual ordinário, através do qual pensamos e agimos, passa a ser 

concebido como predominantemente metafórico por natureza. Como o próprio 

título em inglês demonstra, são as “metáforas que nos guiam”, deixando claro 

que, como enfatiza Sardinha (2007),  

 
vivemos de acordo com as metáforas que existem na nossa cultura; 
praticamente não temos escolhas: se quisermos fazer parte da 
sociedade, interagir, ser entendidos, entender o mundo etc., precisamos 
obedecer, („live by‟) às metáforas que nossa cultura nos coloca à 
disposição. (SARDINHA, 2007, p. 30) 
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Como, na maioria das vezes, pensamos e agimos automaticamente, uma 

das formas de descobrirmos o funcionamento desse sistema é através da 

linguagem, já que nossa comunicação é baseada no mesmo sistema que 

utilizamos para pensar e agir.  A partir desse pressuposto, Lakoff e Johnson 

(2002) examinam expressões linguísticas buscando encontrar evidências da 

predominância metafórica de nosso sistema conceitual e, ao identificar metáforas 

que estruturam nossa maneira de agir, pensar e perceber, defendem essa 

categoria como uma forma de compreender e experienciar uma coisa em termos 

de outra. Nesse contexto, os linguistas propõem um mapeamento sistemático 

entre dois domínios: o domínio-fonte, que é a fonte de inferências, e o domínio-

alvo, o local, de acordo com o qual as inferências serão aplicadas. Por exemplo, 

somos capazes de compreender a metáfora DISCUSSÃO É GUERRA porque 

temos um conhecimento já sistematicamente organizado acerca do domínio 

conceitual GUERRA, no qual nos apoiamos para compreender o domínio 

conceitual DISCUSSÃO. Portanto, a metáfora conceitual é chamada dessa forma 

por conceitualizar algo que, nesse caso específico, é a discussão. Os autores 

representam as metáforas conceituais por meio de um mapeamento estruturado 

sistematicamente, destacando-as em letra maiúscula: DOMÍNIO-ALVO É 

DOMÍNIO-FONTE. Assim, teremos: 

 

        GUERRA                                    DISCUSSÃO 

                                 DOMINIO-FONTE                             DOMÍNIO-ALVO 

   

Compreendemos e experienciamos a “discussão” em termos de guerra, 

pois quando discutimos nos comportamos como se estivéssemos em um campo 

de batalha no qual poderíamos ganhar ou perder a discussão, atacar a posição do 

outro e defender a nossa, ganhar e perder terreno, como se pode observar por 

meio das expressões linguísticas metafóricas exemplificadas abaixo: 

 

1) Seus argumentos são indefensáveis. 

2) Ele atacou todos os pontos fracos da minha argumentação. 
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Em relação aos diferentes tipos de metáforas, Lakoff e Johnson (2002) as 

classificam em metáforas estruturais, orientacionais e ontológicas. As metáforas 

estruturais são aquelas em que um conceito é estruturado metaforicamente em 

termos de outro conceito; as metáforas orientacionais aquelas que organizam 

todo um sistema de conceitos em relação a outro, a partir de orientações 

espaciais, tais como: para cima- para baixo, dentro-fora, frente-trás, em cima de- 

fora de, fundo-raso, centro-periférico; por último, as metáforas ontológicas 

aquelas que nos permitem compreender conceitos abstratos, como eventos, 

atividades, emoções e ideias; como entidades e substâncias, e possuem como 

base experiências com objetos físicos e, especialmente, com nosso corpo.  

É importante destacarmos que Lakoff e Johnson fazem uma importante 

distinção entre metáfora conceitual e metáfora linguística. Enquanto a metáfora 

conceitual se refere a noções abstratas como (1) DISCUSSÃO É GUERRA e (2) 

AMOR É UMA VIAGEM, a metáfora linguística remete às expressões linguísticas 

que representam noções tais como (1) DESTRUÍ SUAS ARGUMENTAÇÕES e 

(2) O NOSSO NAMORO NÃO VAI DAR A LUGAR ALGUM. Lakoff (1992) também 

ressalta essa distinção na “Teoria da Metáfora Contemporânea”, argumentando 

que o termo metáfora é utilizado, por teóricos da metáfora contemporânea, com 

referência ao mapeamento conceitual e à expressão metafórica para se referir à 

expressão linguística individual. Segundo Lakoff (Op. Cit.), a metáfora, como 

fenômeno, envolve tanto os mapeamentos conceituais, como expressões 

linguísticas individuais, mas é importante mantê-las distintas, já que o 

mapeamento é primário e responsável pelas generalizações, que são o principal 

interesse do autor. Assim, ele reserva o termo “metáfora” para descrever 

mapeamento conceitual, de forma que as expressões linguísticas seriam 

secundárias, enquanto o mapeamento seria primário, visto que sanciona o uso da 

linguagem do DOMÍNIO-FONTE e modelos de inferência para os conceitos do 

DOMÍNIO-ALVO.  

Lakoff reafirma que as metáforas fazem parte de nosso cotidiano ao propor 

que o mapeamento metafórico é convencional, ou seja, é uma parte fixa de nosso 

sistema conceitual. O autor ressalta que [s]e as metáforas fossem apenas 
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expressões linguísticas, deveríamos esperar que diferentes expressões 

linguísticas fossem diferentes metáforas. (LAKOFF, 1992, p. 6)10 

A existência desse sistema conceitual pode ser evidenciada através de 

cinco generalizações: i) polissêmicas, ii) padrões inferenciais, iii) expressões 

metafóricas novas, iv) mudanças linguísticas e v) experimentos psicológicos. A 

metáfora AMOR É UMA VIAGEM, por exemplo, é um mapeamento conceitual que 

possui duas dessas generalizações: a polissêmica e a inferencial. 

Lakoff (Op. Cit.) investigou se existe um princípio geral responsável por 

governar a forma pela qual a expressão linguística do frame VIAGEM é utilizada 

para caracterizar o frame AMOR. Também investigou a existência, ou não, de um 

princípio geral que governasse como as referencias relacionadas à VIAGEM eram 

utilizadas para raciocinarmos sobre AMOR. O autor chegou à conclusão de que 

existe um princípio geral e único, que não faz parte nem da gramática, nem do 

léxico, mas do sistema conceitual responsável por fundamentar a linguagem, 

sendo este princípio utilizado na compreensão do domínio do amor em termos do 

domínio da viagem. Esse princípio é expresso, informalmente, da seguinte forma: 

 
Os amantes são viajantes de uma viagem em companhia, com seus 
objetivos de vida em comum vistos como destinos a serem alcançados. 
O relacionamento amoroso é seu veículo, e os permite alcançar juntos 
seus objetivos em comum. O relacionamento amoroso é visto como a 
realização desses propósitos, desde que os permita progredir rumo aos 
seus objetivos comuns. A jornada não é fácil. Há empecilhos, e lugares 
(encruzilhadas) onde devem decidir qual direção seguir e se devem 
continuar a viagem juntos. (LAKOFF, 1992, p. 4)

11
   

  

A metáfora exposta acima envolve a compreensão de um domínio de 

experiência, o amor, em termos de outro domínio de experiência muito diferente, 

a viagem. Tecnicamente, a metáfora pode ser compreendida como o 

mapeamento do DOMÍNIO-FONTE (viagem), para o DOMÍNIO-ALVO (amor). 

Esse mapeamento é altamente estruturado. Há correspondências ontológicas, de 

                                                             
10

 Tradução nossa da passagem “If metaphors were merely linguistic expressions, we would 
expect different linguistic expressions to be different metaphors”. 
11

 Tradução nossa da passagem “The lovers are travelers on a journey together, with their 
common life goals seen as destinations to be reached. The relationship is their vehicle, and it 
allows them to pursue those common goals together. The relationship is seen as fulfilling its 
purpose as long as it allows them to make progress toward their common goals. The journey isn‟t 
easy. There are impediments, and there are places (crossroads) where a decision has to be made 
about which direction to go in and whether to keep traveling together”. 
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acordo com a qual entidades do domínio do amor (como amantes, seus objetivos 

de vida em comum, a relação amorosa, etc.) correspondem sistematicamente a 

entidades sobre o domínio da viagem (viajantes, veículos, destino, etc.).  

 

2.2.2 A Teoria Neural da Metáfora 

 

A Teoria Neural da Metáfora é considerada a versão contemporânea da 

Teoria da Metáfora Conceitual. Defendida em Lakoff e Johnson em 1999 e se 

fazendo, desde então, presente em todos os trabalhos subsequentes de Lakoff.  

A tradição filosófica ocidental postula que possuímos uma faculdade para 

raciocinar que é separada e independente da percepção e do movimento 

corporal. Enquanto a percepção informa a razão, e o movimento pode ser visto 

como consequência da razão, nenhum aspecto da percepção ou do movimento 

são considerados como parte da razão (LAKOFF; JOHNSON, 1999). Perante 

isso, temos uma dicotomia estabelecida entre percepção e concepção: a 

percepção é vista como corporificada, enquanto que a concepção, nessa tradição, 

é puramente mental, totalmente separada e independente das habilidades 

sensórias e motoras.  

Opondo-se a essa tradição, Lakoff e Johnson (Op. Cit.) ressaltam não ser 

possível a faculdade autônoma da razão, pois esta não pode ser concebida de 

forma separada e independente de capacidades corporais como a percepção e o 

movimento.  

Os autores afirmam que a compreensão da realidade depende da natureza 

de nosso corpo e de sua interação no meio o qual vivemos.  

  
Um conceito corporificado é uma estrutura neural que, de fato, faz parte 
ou faz uso do sistema sensório-motor de nosso cérebro. Muitas 
inferências conceituais são, portanto, inferências sensório-motoras 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p.20)

12
 

 

 Diante disso, percebemos a importância das experiências corpóreas na 

formação dos significados. Seguindo essa linha, os autores propõem uma 

                                                             
12

 Tradução nossa da passagem “An embodied concept is a neural structure that is actually part of, 
or make use of, the sensorimotor system of our brains. Much of conceptual inference is, therefore, 
sensorimotor inference”.  
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“filosofia corporificada” na qual concebem o experiencialismo como uma filosofia 

que surgiu a partir dos estudos propostos pela segunda geração da ciência 

cognitiva, como observamos no capítulo anterior. Temos como foco central, na 

construção dessa filosofia, o postulado de que a razão abstrata não pode ser 

concebida separada do sistema sensório-motor, mas construída a partir das 

ações sobre o mundo. Assim, os autores defendem que a compreensão da 

realidade depende da natureza de nosso corpo e de sua interação com o meio no 

qual ele está inserido (através da manipulação de objetos e movimento). Dessa 

forma, a ideia predominante é que tanto a organização quanto a função do 

cérebro se baseiam na integração entre corpo e mente, uma vez que a mente é 

inerentemente corporificada e estruturada mediante experiências corporais; o 

pensamento é inconsciente e os conceitos abstratos são largamente metafóricos. 

Já que a mente é corporificada, dependente do corpo, o sentido do real 

passa a ser visto como dependente do corpo humano, especialmente do aparato 

sensório-motor que nos capacita a perceber, mover e manipular as estruturas 

detalhadas de nosso cérebro, que é moldado pela evolução e experiência. Em 

oposição à visão clássica, que trabalhava a formação e o uso de conceitos como 

puramente mentais, totalmente separados e independentes de nossas habilidades 

para percepção e movimento, a visão experiencialista concebe os conceitos como 

resultado da forma pela qual nosso cérebro e corpo são estruturados e como 

funcionam na relação interpessoal e o mundo físico.  

Nessa visão, os conceitos humanos não são apenas reflexão de uma 

realidade externa, pois moldados por nosso cérebro e corpo, especialmente pelo 

sistema sensório-motor. Uma forma de verificarmos essa síntese experiencialista 

é por meio dos conceitos de relações espaciais.  Esses conceitos são o coração 

do sistema conceitual, pois através deles conseguimos atribuir sentido ao espaço. 

Mas eles não existem como entidades sobre o mundo externo, afinal, não vemos 

as relações espaciais da mesma forma que enxergamos os objetos físicos. Dessa 

forma, relações como em frente de e atrás de são impostas por nós sobre o 

espaço de forma complexa.  

Esses conceitos são utilizados de forma inconsciente e impostos através 

de nossos sistemas perceptuais e conceituais. Os sentidos mais centrais desses 
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termos têm a ver com o corpo. Nós possuímos frente e costas. Vemos de frente e 

nos movemos, normalmente, em direção à frente de nossa face e interagimos 

com objetos e pessoas que estão à nossa frente. Como nossas costas são o 

oposto de nossa frente, não as percebemos nem interagimos com objetos e 

pessoas que estão atrás de nós. E é através dessa experiência que temos com 

nosso corpo que projetamos frente e costas para os objetos. Portanto, os 

conceitos de frente e trás possuem como base nosso corpo:  

 
A hipótese da mente corporificada enfraquece radicalmente, portanto, a 
distinção entre percepção e concepção. Em uma mente corporificada, é 
concebível que o mesmo sistema neural engajado na percepção (ou em 
movimento corporal) desempenhe um papel central na concepção. Ou 
seja, os mesmos mecanismos responsáveis pela percepção, movimento 
e manipulação do objeto poderiam ser responsáveis pela 
conceitualização e pelo raciocínio. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 37-
38).

13
   

   

 

               2.2.3 A Teoria Neural da Linguagem e a metáfora 

  

Com os estudos desenvolvidos na área neural houve uma modificação na 

forma pela qual compreendemos nossa mente e cérebro e, consequentemente, a 

teoria da metáfora. De acordo com Lakoff (2008), os esboços fundamentais nos 

estudos sobre a metáfora permanecem ainda válidos, mas com o 

desenvolvimento da ciência cerebral e da computação neural há um 

enriquecimento da sua concepção.  

Assistimos, nos últimos dez anos, ao desenvolvimento interdisciplinar da 

Teoria Neural da Linguagem, liderada no campo da linguística por Lakoff e no 

campo da ciência da computação por Jerome Feldman. Essa teoria assume que o 

circuito neural é moldado pela experiência, o que define como central a ligação 

entre corpo e mente para a proposição de um conceito de semântica proposta por 

ela: a semântica da simulação. Segundo essa semântica, na produção de 

significados de conceitos físicos, os significados são concebidos como simulações 

                                                             
13

 Tradução nossa da passagem “The embodied-mind hypothesis therefore radically undercuts the 
perception/conception distinction. In an embodied mind, it is conceivable that the same neural 
system engaged in perception (or in bodily movement) plays a central role in conception. That is, 
the very mechanisms responsible for perception, movements, and object manipulation could be 
responsible for conceptualization and reasoning”. 
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mentais, ou seja, a ativação dos neurônios necessita da imaginação, percepção 

ou desempenho de uma ação. Assim, quando imaginamos, relembramos ou 

sonhamos certas performances de movimento, ativamos grande parte dos 

mesmos neurônios que são ativados quando nós realmente desempenhamos 

esses movimentos. Se você não pode imaginar alguém pegando um copo, você 

não pode compreender o significado de “Alguém pegou um copo”. (FELDMAN, 

apud LAKOFF, 2002, p. 19)14.  

Seguindo essa concepção de semântica, a Teoria Neural da Linguagem 

postula que o significado de conceitos concretos é diretamente corporificado. 

Diante disso, passamos a ter evidências consideráveis de que a linguagem ativa 

as áreas motoras ou perceptuais correspondentes.  

É nesse contexto que a Teoria da Metáfora Conceitual sofre sua 

transformação mais recente e radical, transformando-se em Teoria Neural da 

Metáfora. Esta promove uma forma diferente de concebermos o processamento 

metafórico, pois sua visão se opõe às anteriores, que consideravam hipóteses 

bidominais nas quais tínhamos o processamento do domínio-fonte no cérebro 

antes do mapeamento do domínio-alvo. A Teoria Neural da Metáfora propõe que 

o processamento é feito em paralelo. Quando, por exemplo, ouvimos uma 

expressão metafórica, o circuito do domínio-fonte é ativado pelos significados 

literais das palavras e o circuito do domínio-alvo pelo contexto. Juntos, esses dois 

domínios ativam o circuito do mapeamento. Como resultado, temos um circuito 

integrado, já que há a ativação de ambos os domínios e o processamento sobre 

ambos ao mesmo tempo. A partir disso, podemos perceber que as compreensões 

das linguagens baseadas em metáforas conceituais não estão tão longe do 

processamento não metafórico baseado em frames normais (LAKOFF, 2008). 

Lakoff (Op. Cit.) também expõe o que denomina de “sistema de melhor 

ajuste” (Best Fit System). Nesse sistema, temos a pressuposição de que, durante 

o processo mental, nosso cérebro realiza o máximo possível de integrações 

neurais e, dentre estas, seleciona as melhores adequações. Nessa hipótese, as 

metáforas complexas, que resultam da integração de metáforas primárias 

                                                             
 
14

 Tradução nossa da passagem “if you cannot imagine someone picking up a glass, you can‟t 
understand the meaning of “Someone picked up a glass”. 
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presentes em nosso sistema conceitual, são compreendidas mais facilmente do 

que as metáforas conceituais totalmente novas, uma vez que estas últimas 

envolvem integrações novas e aquelas fazem a conexão de circuitos já 

estabelecidos. Lakoff (Op. Cit) analisa esse raciocínio através da sentença “Meu 

trabalho é uma prisão”. 

 

i) A prisão impossibilita a liberdade de movimento de alguém para 

destinações externas, produzindo, dessa forma, frustração e outras 

emoções negativas; 

ii) As metáforas ALCANÇAR UMA PROPOSTA É ATINGIR UMA 

DESTINAÇÃO e AÇÕES SÃO MOVIMENTOS existem em nosso sistema 

conceitual; 

iii) Vinculando a restrição de liberdade de movimento com a metáfora 

AÇÕES SÃO MOVIMENTOS, podemos inferir restrição para a liberdade de 

ação; 

iv) Vinculando impedimentos para alcançar destinações com ALCANÇAR 

UMA PROPOSTA É ATINGIR UMA DESTINAÇÃO, podemos inferir 

impedimentos para alcançar propósitos; 

v) Portanto, MEU TRABALHO É UMA PRISÃO permite inferir 

metaforicamente que meu trabalho restringe minha liberdade de ação para 

alcançar propostas externas, produzindo, dessa forma, frustração e outras 

emoções.  

 

Em face desse raciocínio, a Teoria Neural da Metáfora oferece uma forma 

de compreendermos melhor como trabalham pensamento e linguagem e como se 

adéqua, nessa questão, o pensamento metafórico, modificando a forma pela qual 

analisamos a metáfora e redefinindo, mesmo que de maneira sutil, sua análise. 

Lakoff (2008) alega que uma nova notação foi desenvolvida: 
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Nós inventamos uma notação que correlaciona o circuito com 
propriedades computacionais apropriadas, mas que pode ser utilizada 
por analistas sem preocupação com os detalhes computacionais 
(LAKOFF, 2008, p. 36)

15
.  

  

Temos, portanto, o modelo de notação seguinte: 
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 Tradução nossa da passagem “We have invented a notation that correlates with circuitry with the 
appropriate computational properties but can be used by analysts without worrying about the 
computational details”. 

Metáfora: AMOR É UMA VIAGEM 
Domínio fonte: Viagem 
Domínio alvo: Amor 
 
Mapeamento  
Viajantes       Amantes 

Veícul   Veículo       Relacionamento 
Destin   Destinações            Objetivos de vida 
Imped   Impedimentos para o movimento   Dificuldades 
 
Esse     Mapeamento Evoca: 

 

A met  A Metáfora PROPOSTAS SÃO DESTINAÇÕES, com: 

Destin Destinos = Ego. Fonte. Destinações 

Propor Propostas = Ego. Alvo. Objetivos de vida  

A met  A Metáfora DIFICULDADES SÃO IMPEDIMENTOS PARA O MOVIMENTO, com: 

           Impedimentos para o movimento = Ego. Fonte. Impedimento para movimento. 

Dificul Dificuldades = Ego. ALVO. Dificuldades. 

A met  A Metáfora INTIMIDADE É PROXIMIDADE, com:              

            Proximidade = Ego. Fonte. Proximidade dos Viajantes dentro do Veículo. 

Intimi   Intimidade = Ego. Alvo. Intimidade dos Amantes.   

A met  A Metáfora UMA RELAÇÃO É UM CONTÊINER, com: 

ContaiContêiner = Ego. Fonte. Veículo 

Relaci Relacionamento = Ego. Alvo. Relacionamento. 
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Como justificativa para tal notação, Lakoff expõe a seguinte explicação:  

 
A declaração de que isso é uma metáfora corresponde ao circuito 
mapeador apropriado. O nome da metáfora corresponde ao “nó” 
gestáltico apropriado. As setas (       )   correspondem aos circuitos de 
ligação. Os sinais de igualdade (“=”) especificam as vinculações neurais. 
A declaração “evoca” coloca os circuitos de ligação ativando as 
metáforas “componentes”, com vinculações neurais entre O AMOR É 
UMA VIAGEM (denominado self no formalismo) e as várias metáforas 
componentes. (LAKOFF, 2008, p. 37).

16
  

 
 

2.2.4 Metáfora e cultura 

 

Uma questão que tem instigado o interesse de muitos linguistas, no campo 

da metáfora, é a relação entre a metáfora conceitual e a cultura. Um dos 

questionamentos que perpassa essa discussão é a distinção entre as metáforas 

de culturas específicas e as consideradas universais. Nesse contexto, as 

metáforas primárias são modelos que possuem grande probabilidade de serem 

encontradas em diferentes culturas. Em contraposição, há longas listas de 

metáforas que são específicas de algumas linguagens. Como forma de tentar 

elucidar essa questão, Lakoff e Johnson (1999) propõem o método da 

decomposição baseado na distinção entre dois tipos de metáforas conceituais, as 

primárias e as complexas. 

 

Metáfora Primária e Metáfora Complexa 

 

A Teoria Neural da Metáfora, exposta acima, teve ímpeto no ano de 1997, 

em Berkeley, a partir das dissertações de três estudantes: Christopher Johnson, 

Srini Narayanan e Joe Grady. De acordo com esses trabalhos – juntamente com a 

teoria conceitual do Blending de Fauconnier e Turner –, Lakoff e Johnson (1999) 

defendem o que denominam Teoria Geral da Metáfora Primária. As metáforas 

primárias são como átomos que podem ser agrupados para formar moléculas 

                                                             
16

Tradução nossa da passagem “The statement that this is a metaphor corresponds to the       
appropriate mapping circuit. The name of the metaphor corresponds to the appropriate gestalt 
node. The arrows (“→”) correspond to linking circuits. The statement of the mapping specifies what 
maps to what. The equal signs (“=”) specify the neural bindings. The “evokes” statement sets up 
linking circuits activating the “component” metaphors, with neural bindings between Love Is A 
Journey (called “Self” in the formalism) and the various component metaphors”.  
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(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 60)17, e tais moléculas são denominadas pelos 

autores como metáforas complexas. 

 

2.2.4.1 Metáforas Primárias 

 

As metáforas primárias são concebidas como resultados diretos de nossa 

experiência – frequentemente, de nossa experiência corporal comum. Por isso, 

são consideradas universais.  

 As metáforas primárias fazem parte de nossa inconsciência cognitiva e 

são adquiridas automática e inconscientemente através do processo normal de 

aprendizagem neural. Quando nossas experiências corporificadas sobre o mundo 

são universais, as metáforas primárias correspondentes são universalmente 

adquiridas. É necessário ressaltar que, mesmo sendo metáforas conceituais 

universais, elas não são inatas, mas apreendidas. 

Adquirimos esse tipo de metáfora apenas por sermos entidades humanas, 

ou seja, por nos movermos e percebermos o mundo constantemente da forma 

que o fazemos. Nessas metáforas, temos um domínio de experiência subjetiva ou 

julgamento que é co-ativado regularmente com o domínio sensório-motor. Essas 

conexões promovem a estrutura inferencial e a experiência qualitativa, que serão 

ativadas sobre os sistemas sensório-motoras para os domínios subjetivos 

associados a eles. 

Na perspectiva neural, as metáforas primárias são conexões neurais 

apreendidas mediante a co-ativação. Elas se estendem através do cérebro entre 

áreas dedicadas às experiências sensório-motoras e áreas dedicadas à 

experiência subjetiva. A grande complexidade inferencial dos domínios sensório e 

motor oferecem a essas metáforas um caráter assimétrico, com inferências que 

seguem em apenas uma direção.  
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 Tradução nossa da passagem “Primary metaphors are like atoms that can be put together to 
form molecules.  
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Teoria Geral da Metáfora Primária: 

 

1) Teoria da Fusão (conflation), de Christopher Johnson 

Essa teoria está relacionada ao processo de aprendizagem. A fusão ocorre 

no estágio da infância quando as experiências não sensório-motoras e os 

julgamentos e as experiências sensório-motoras são fundidas (conflated). Como o 

período da fusão é indiferenciado e a ocorrência é simultânea, as crianças não 

são capazes de distingui-las experiencialmente. É nesse período que temos a 

fusão entre a experiência da afeição e a experiência do calor. Após esse período, 

segue-se o da diferenciação, no qual as crianças são capazes de separar os 

domínios, mesmo com a persistência das associações. Essas associações são 

mapeamentos de metáforas conceituais que nos permitem, mais tarde, falar de 

expressões como “sorriso caloroso” ou “amigo próximo”. 

 

2) Teoria da Metáfora Primária de Grady 

Segundo a hipótese de Grady, as metáforas complexas são moleculares, 

produzidas através da integração de partes metafóricas denominadas metáforas 

primárias. Ao fazerem uma revisão do autor, Lakoff e Johnson (1999) 

demonstram a ocorrência do processo: 

 

Cada metáfora primária possui uma estrutura mínima e surge natural, 
automática e inconscientemente através da experiência diária pela fusão, 
durante a qual são formadas associações entre os domínios. As 
metáforas complexas são formadas por blending conceituais. As 
experiências universais iniciais levam a fusões universais que, assim, 
desenvolvem-se para metáforas conceituais convencionais (ou 
difundidas). (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 46).

18
 

 
 

3) A Teoria Neural da Metáfora de Narayanan 

Para Narayanan as associações feitas durante o período de fusão são 

realizadas neuralmente sobre ativações simultâneas, que resultam em conexões 

neurais permanentes estabelecidas por meio de redes neurais que definem os 
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 Tradução nossa da passagem “Each primary metaphor has a minimal structure and arises 
naturally, automatically, and unconsciously through everyday experience by means of conflation, 
during which cross-domain associations are formed. Complex metaphors are formed by conceptual 
blending. Universal early experiences lead to universal conflations, which then develop into 
universal (or widespread) conventional conceptual metaphors”. 
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domínios conceituais. A base anatômica de ativações fonte-para-alvo é formada 

por essas conexões que constituem os “acarretamentos metafóricos”.  

Segundo a teoria proposta por Narayanan, esses acarretamentos em nível 

neural ocorrem quando: 

a) uma sequência de ativação neural A resulta na ativação neural B; 

b) se B está conectado a um grupo neural C, em uma rede que 

caracteriza outro domínio conceitual; 

c) então, B pode ativar C;  

d) a ativação de B é um acarretamento literal; 

e) e C está ligado metaforicamente a B, por estar em outro domínio 

conceitual; 

f) dessa forma, a ativação de C é um acarretamento metafórico. 

 

 

4) A Teoria Conceitual do Blending, de Faucconier e Turner 

Essa teoria postula que domínios conceituais distintos podem ser co-

ativados e, em algumas circunstâncias, as conexões entre os domínios podem ser 

formadas, produzindo novas inferências, que são denominadas mesclas 

conceituais e podem ser tanto convencionais quanto originais.  

 A Teoria Geral da Metáfora Primária – ou Teoria Integrada da Metáfora 

Primária – articulando as quatro partes expostas acima, produz uma implicação 

geral:  

Nós adquirimos um grande sistema de metáforas primárias automática e 
inconscientemente pelo simples fato de funcionarmos nas formas mais 
corriqueiras no mundo cotidiano desde tenra idade. Nós não temos 
escolhas. Por causa da forma com que as conexões neurais são 
formadas durante o período da fusão, todos nós pensamos naturalmente 
usando centenas de metáforas primárias. (LAKOFF; JOHSON, 1999, p. 
47)

19
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 Tradução nossa da passagem “We acquire a large system of primary metaphors automatically 
and unconsciously simply by functioning in the most ordinary of ways in the everyday world from 
our earliest years. We have no choice in this. Because of the way neural connections are formed 
during the period of conflation, we all naturally think using hundreds of primary metaphors”.  



 

 

44 

 

2.2.4.2 Metáforas Complexas 

 

A formação das metáforas complexas é feita através de metáforas 

primárias juntamente com formas de conhecimentos de um lugar-comum, como, 

por exemplo, modelos culturais, teorias populares, ou, simplesmente, 

conhecimentos e crenças amplamente aceitos em uma determinada cultura. 

Como exemplo de metáfora complexa, Lakoff e Johnson (Op. Cit.) propõem a 

metáfora UMA PROPOSTA DE VIDA É UMA VIAGEM. Possuímos em nossa 

cultura um modelo popular de acordo com o qual as pessoas devem possuir 

propostas de vida e há algo de errado com quem não as possuem. Se não temos 

propostas em nossa vida, estamos perdidos, como que sem direção. Como 

resultado, essa metáfora complexa é construída sobre metáforas primárias e a 

crença cultural.  

Quando todas essas questões são colocadas juntas, temos o mapeamento 

metaforico complexo abaixo: 

UMA PROPOSTA DE VIDA É UMA JORNADA 

Uma Proposta de Vida é uma Jornada 

Uma Pessoa que Vive uma Vida é um Viajante 

Os Objetivos de Vida são Destinações 

Um Plano de Vida é um Itinerário. 

Outro autor que compartilha dessa visão é Kövecses (2007), segundo o 

qual metáfora é, ao mesmo tempo, linguística, conceitual, neural, corporal e 

social. Esse estudioso demonstra que podemos encontrar exemplos que 

justifiquem a universalidade de algumas conceituações metafóricas, e menciona a 

metáfora FELICIDADE É PARA CIMA. Assim, temos a aplicação dessa metáfora 

em diferentes culturas, como podemos observar abaixo: 

                                    

                                                FELICIDADE É PARA CIMA 

                                                 Inglês      I‟m feeling up 

                                                 Chinês    Ta hen gao-xing 

 Húngaro     Ez a film feldobott 
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Kövecses (Op. Cit.) elenca três questões possíveis para a universalidade 

das metáforas: i) por acidente, ii) através do empréstimo de metáforas de uma 

linguagem para outra ou iii) pela motivação universal que permite às metáforas 

emergirem nessas culturas. Como resposta mais plausível, temos a terceira 

questão, que é baseada na afirmação de que as metáforas primárias são 

motivadas por correlações universais sobre a experiência corporal. 

A variação metafórica, segundo esse autor, pode surgir a partir de duas 

formas: entre culturas diferentes e em uma mesma cultura. A variação entre 

culturas diferentes resulta de dois processos: o primeiro é denominado por ele de 

“congruência”, ou seja, as metáforas constituem um esquema genérico que é 

preenchido por cada cultura que a possui. Com o preenchimento, ele recebe um 

conteúdo cultural único do nível específico: Uma metáfora conceitual de nível 

genérico é instanciada de maneiras culturalmente especificadas e em um nível 

específico. (KÖVECSES, 2007, p. 7)20  

O segundo processo, dessa variação, são as metáforas alternativas. 

Podemos ter diferenças na área das metáforas conceituais (ou, mais 

precisamente, na área do DOMÍNIO-FONTE) de que as culturas dispõem para a 

conceituação de um DOMÍNIO-ALVO particular. Kövecses argumenta que os 

chineses dividem com os ingleses todos os domínios metafóricos básicos para 

felicidade: CIMA, CLARIDADE, FUÍDO SOBRE O CONTÊINER. Todavia, os 

chineses possuem uma metáfora que não se faz presente na língua inglesa: 

FELICIDADE É FLOR SOBRE O CORAÇÃO.  

A variação também é possível dentro de uma mesma cultura: 

 
Nós sabemos por meio de trabalhos nos campos da sociologia, 
antropologia, sociolinguística, etc. que as linguagens não são 
monolíticas, mas surgem a partir de variedades que refletem as 
divergências na experiência humana. (KÖVECSES, 2007, p. 9)

21
. 

 

Nesse contexto, faz sentido que haja variação metafórica no interior de 

uma única cultura, e que essa variação resulte de dimensões que incluem: social, 

                                                             
20

 Tradução nossa da passagem “a generic-level conceptual metaphor is instantiated in culture-
specific ways at specific level” 
21

 Tradução nossa da passagem “we know from work in sociology, anthropology, sociolinguistics, 
etc. that languages are not monolithic but come in varieties reflecting divergences in human 
experience”. 
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regional, étnico, estilo, subcultural, diacrônico e individual. A dimensão social 

inclui diferenciações sociais como entre homem e mulher, jovem e velho, dentre 

outras, e as diferentes metáforas que são utilizadas por cada grupo; a dimensão 

regional se refere às novas metáforas desenvolvidas quando há o movimento da 

linguagem de seu local de origem (são os considerados dialetos locais e 

nacionais); já a dimensão subcultural engloba as metáforas próprias de cada 

subcultura que constitui uma cultura particular; por sua vez, a dimensão individual 

consiste no uso criativo que cada indivíduo faz da linguagem (cada indivíduo 

possui suas metáforas idiossincráticas); por último, a dimensão estilística é 

determinada por fatores como o interlocutor, o assunto e o contexto que 

determinam a escolha pelo estilo padrão ou informal.  

Ning Yu (2008) trilha o mesmo caminho ao considerar, como os estudiosos 

citados acima, que a metáfora conceitual resulta da interação entre corpo e 

cultura. O corpo é concebido como uma fonte potencialmente universal, enquanto 

a cultura atua como um filtro que seleciona aspectos da experiência sensório-

motora e os conecta com a experiência subjetiva e os julgamentos para o 

mapeamento metafórico. Ou seja, as metáforas são fundamentadas na 

experiência corporal, mas moldadas pela compreensão cultural; em outros 

termos, são corporificadas sobre o seu ambiente cultural. 

Essa concepção é baseada no fato de os seres humanos possuírem uma 

estrutura corporal básica e dividirem experiências e funções corporais em comum 

que os definem como entidades humanas. A partir disso, a base cultural da 

metáfora consiste em sua função interpretativa, que concebe certas partes do 

corpo ou aspectos da experiência corporal como salientes e significativos na 

compreensão de conceitos abstratos. Em outras palavras, a cultura desempenha 

um papel crucial na ligação de experiências corporificadas com as experiências 

subjetivas para mapeamentos metafóricos (Op. Cit. p. 257)22. Nessa perspectiva, 

os modelos culturais possuem um importante papel como responsáveis pela 

condução de certos elementos do DOMÍNIO-FONTE para serem mapeados sobre 

o DOMÍNIO-ALVO, selecionando quais aspectos da experiência corporificada são 

                                                             
22

 Tradução nossa da passagem “culture plays a crucial role in linking embodied experiences with 
subjective experiences for metaphorical mappings”. 
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particularmente salientes e significativos. Portanto, a metáfora corporificada é 

moldada pelas experiências sociais e culturais. 

 

 

Capítulo 3 

Uma proposta analítica de estudo 

 

Neste capítulo, voltamos nossa atenção para a análise, tendo como 

finalidade a apresentação, de acordo com as teorias expostas, da forma pela qual 

os sentidos, frutos dos modelos metafóricos, são organizados e produzidos. Para 

tanto, utilizamos as reportagens que compõem o corpus.  

 

3.1 Metodologia 

 

O primeiro passo de nosso estudo analítico consiste na contextualização 

do corpus escolhido, já que concordamos com Fauconnier (2003) em sua defesa 

da necessidade de estendermos nossos métodos para os aspectos contextuais. 

Para o linguista, devemos estudar o discurso em sua totalidade, como, por 

exemplo, a linguagem em contexto, inferências, frases, e assim por diante. Em 

um segundo momento, dedicamo-nos à análise tomando como base as teorias 

discutidas nos capítulos anteriores. Propomos uma primeira fase pautada em uma 

análise intracategorial, nessa faremos a análise individual das metáforas 

conceituais retiradas de cada reportagem do corpus. As metáforas atestadas 

serão analisadas de acordo com a notação proposta por Lakoff (2008) na Teoria 

Neural da Metáfora, que nos possibilita visualizar os domínios fonte e alvo, os 

mapeamentos e as metáforas primárias evocadas na estruturação da metáfora 

complexa analisada.  Por estarmos no domínio da TMCI, recorremos também, 

nesta fase de análise, aos pressupostos envolvidos nessa teoria, especialmente 

no MCI Metafórico. Assim, devemos nos ater as seguintes questões: 

1) Esses modelos são estruturados a partir de dois tipos de esquemas: 

CONTÊINER e ORIGEM-PERCURSO-META; 
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2) Estamos no âmbito de uma projeção que possui base experiencial, a 

partir de um MCI em um domínio para um MCI em outro domínio. 

Diante disso, nessa segunda fase analítica concentramos nossos estudos 

nos esquemas imagéticos presentes na estruturação de cada metáfora e os MCIS 

nela envolvidos. 

Como terceiro passo, propomos uma análise intercategorial. Nessa fase, 

que intenciona uma análise entre as categorias produzidas por cada texto, 

verificamos a dimensão cultural das metáforas atestadas, tendo como base a 

hipótese de que, por lidarmos com textos oriundos de culturas distintas, cada 

reportagem irá recorrer a modelos metafóricos diferentes na construção de uma 

determinada categoria. No transcorrer da análise, recorremos a) à teoria 

decomposicional de Lakoff e Johnson, tomando como pressuposto a tese da 

distinção entre metáfora primária e metáfora complexa; b) ao filtro cultural de Yu, 

que propõe que cada cultura atua como filtro na seleção dos aspectos da 

experiência sensório-motora e os conecta à experiência subjetiva para o 

mapeamento metafórico; e c) aos estudos de variação cultural de Kövecses 

(2007), particularmente à variação entre culturas distintas.  

Devemos ressaltar que, como temos por finalidade apresentar não apenas 

a propriedade cognitiva desse modelo, mas também seu domínio cultural, como a 

terceira fase demonstra, precisamos elencar apenas as metáforas presentes em 

ambos os textos. Dessa forma, o leitor poderá se deparar, durante a leitura do 

corpus, com outras metáforas que não se encontram no capítulo analítico. 

 

3.2 Apresentação do corpus 

 

3.2.1 Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) 

 

O Movimento dos trabalhadores sem Terra, conhecido como MST, é uma 

organização social política calcada na luta pelo direito à terra. O primeiro encontro 

do MST aconteceu no ano de 1984 na cidade de Cascavel, no Paraná. A 

ocupação da terra foi afirmada, naquele ano, como uma ferramenta legítima dos 

trabalhadores rurais. Doravante a reforma agrária seria considerada um 
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instrumento de modificação da propriedade da terra, sendo vista como justiça 

social. 

A partir dos anos 1980, com o movimento pelas “Diretas Já” e a 

constituição de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, o movimento dos 

trabalhadores rurais obteve algumas conquistas em relação ao direito à terra. 

Contudo, em relação à questão agrária nacional, a União Democrática Ruralista 

(UDR) desaprovou o PNRA – Plano Nacional de Reforma Agrária, criado no ano 

de 1985 e aprovado nos anos de redemocratização. 

 As desapropriações de terras improdutivas passaram a ser reconhecidas 

pela Constituição, e foi nesse período que o MST ganhou autonomia e criou 

símbolos, bandeira e hinos, formalizando as estruturas iniciais do movimento.  O 

MST, em 1985, produziu seu primeiro Congresso Nacional que tinha como 

palavra de ordem “Sem Reforma Agrária, não há Democracia”. Nesse encontro 

ocorreu a articulação política e a definição da base do movimento frente à 

necessidade de incluir a reforma agrária na agenda do país e promover a unidade 

do movimento por meio da criação da identidade de seus membros, considerados 

militantes que tinham como interesse o combate ao latifúndio. 

No segundo encontro, em 1990, tinha-se como palavra de ordem “Ocupar, 

Resistir e Produzir”. Essa frase foi uma tentativa de denunciar o entrave entre a 

União Democrática Ruralista ao PNRA. A proposta de uma nova agenda para o 

movimento foi feita em 1995, na realização do seu terceiro encontro.  

Com a introdução da tecnologia e a agroexportação os trabalhadores rurais 

tiveram sua situação agravada. Diante disso, muitos camponeses se mudaram 

para pequenas cidades e periferias das metrópoles. Nesse contexto o MST 

desenvolveu o Programa Agrário, onde havia a descrição de métodos 

organizativos, formas de lutas e a articulação com outros setores sociais. Nesse 

período a palavra era “Reforma Agrária, uma luta de todos”.  

Em seu quarto congresso, no ano de 2000, o MST se deparou com o 

agravamento dos conflitos entre os fazendeiros e militantes, cujo histórico incluía 

os embates ocorridos em 1995, nas tentativas de ocupação em Corumbiara e, no 

ano seguinte, em Eldorado dos Carajás. Perante esses fatos, o MST decidiu 

promover, em 1997, uma das maiores marchas nacionais que, simplesmente, foi 
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ignorada pelos meios de comunicação.  Diante disso, o movimento adotou a 

reforma agrária como imperativo central, adotando a palavra de ordem “Reforma 

Agrária: por um Brasil sem latifúndio”.  

No quinto encontro, realizado em 2007, foi oficializado outro lema que 

nortearia o movimento nos cinco anos seguintes: “Reforma Agrária por justiça e 

soberania popular”. Ao introduzir a noção de soberania popular, o movimento 

demonstra que não está apenas centralizado na democratização da propriedade 

da terra, mas também na organização da produção, priorizando a produção de 

alimentos para o mercado interno e se articulado com o modelo econômico capaz 

de distribuir a renda para todos.  

   

3.2.2 Revistas Veja e Newsweek 

 

Veja, uma revista semanal brasileira publicada pela Editora Abril, foi criada 

no ano de 1968 pelos jornalistas Victor Civita e Mino Carta. Com uma tiragem 

superior a um milhão de exemplares, é considerada a revista de maior circulação 

no Brasil. 

A revista aborda temas do cotidiano da sociedade brasileira e internacional, 

tais como política, economia, cultura e comportamento; questões relacionadas a 

tecnologia, ecologia e religião também são exploradas. A revista possui seções 

fixas sobre cinema, literatura, musica e outras variedades. Veja pode ser 

considerada uma revista de informação geral, uma vez que abrange 

genericamente diversos assuntos. 

Já a Newsweek é uma revista semanal estadunidense publicada na cidade 

de New York, sendo distribuída nacional e internacionalmente. É considerada, na 

atualidade, a segunda maior revista dos Estados Unidos, sendo superada apenas 

pela Time em circulação e propaganda. 

A revista traz atualidades em nível mundial e tendências internacionais 

sobre saúde, tecnologia, ciência, estilo de vida, negócios, política e economia. 

Sua fundação ocorreu em 17 de fevereiro do ano de 1933, com a denominação 

inicial de News-Week. Mas já em 1937 seu nome foi modificado para o atual, e a 
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revista também passou a enfatizar mais a interpretação de histórias, introduzindo 

colunas assinadas e edições internacionais. 

Com o passar do tempo, foi desenvolvido um grande material de notícias, 

de grandes histórias e análises a reviews e comentários. Em 1961, a revista foi 

comprada pelo Washington Post, e atualmente é considerada a mais liberal das 

revistas estadunidenses. 

 

3.3 Análise do corpus 

 

Elencamos abaixo as metáforas que servirão de base para as nossas 

análises: 

 

REFORMA AGRÁRIA É GUERRA 

MST É UMA PESSOA 

BRASIL É UMA PESSOA  

TERRA É UM INSTRUMENTO POLÍTICO 

REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA 

MST É UMA MÁQUINA 

TERRA É UM RECURSO VALIOSO 

DEMOCRACIA É UMA PESSOA 
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3.3.1 Revista Veja: Reportagem “Sem Terra e sem lei” 

    

 

Expressões Metafóricas: 

1) Marcha frustrada: no Paraná a polícia barrou manifestantes, cinqüenta 

foram feridos e um morreu. 

2) A má distribuição de terra no Brasil tem razões históricas, e a luta pela 

reforma agrária envolve aspectos econômicos, políticos e sociais. 

3) Um dos coordenadores da invasão, Jairo Amorim Sol, deu entrevistas 

informando que os sem-terra haviam preparado vários coquetéis Molotov, 

aquela bomba incendiária feita com gasolina. 

4) Vamos tentar resistir aqui fora e depois vamos jogar coquetel Molotov e 

fazer barricadas dentro do prédio do Incra", disse Sol.  

 

Metáfora: REFORMA AGRÁRIA É GUERRA 

Domínio-Fonte: GUERRA 

Domínio-Alvo: REFORMA AGRÁRIA 

Mapeamentos: 

SOLDADOS            SEM-TERRA 

ARMAS              FOICES, PEDAÇOS DE PAU, COQUITEIS MOLOTOV, CARABINAS 

CONQUISTAS            PROPÓSITOS 

CAMPOS DE BATALHA            FAZENDAS, PRÉDIOS PÚBLICOS 

INIMIGOS           LATIFÚNDIOS 

VENCER             OBTER DINHEIRO PÚBLICO 

Evoca: Metáfora MUDANÇA É MOVIMENTO, com: 

                           MOVIMENTO = Ego. Fonte. VENCER 

                           MUDANÇA = Ego. Alvo. OBTER DINHEIRO PÚBLICO 

            Metáfora PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS, com: 

                             OBJETOS DESEJADOS= Ego. Fonte. CONQUISTA 

                             PROPÓSITOS = Ego. Alvo. PROPÓSITOS 

             Metáfora FAZENDAS/PRÉDIOS PÚBLICOS SÃO CONTÊINERS, com: 

                             CONTÊINERS = Ego. Fonte. CAMPO DE BATALHA. 

                             FAZENDAS/PRÉDIOS PÚBLICOS = Ego. Alvo. FAZENDAS/PRÉDIOS 

PUBLICOS. 
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5) Nas inúmeras invasões realizadas pelo MST, as únicas armas eram foices 

e pedaços de pau, e havia casos esporádicos de carabinas calibre 12 e 

revólveres 38. 

6) É essa divisão radical da sociedade que dá à luta pela reforma agrária uma 

característica de guerra santa. "E, como toda guerra santa, é uma guerra 

sem alternativas, sem saídas políticas". 

7) O sem-terra padrão que se alista nas fileiras do MST é uma pessoa sem 

perspectiva profissional alguma e sem nenhum instinto missionário. 

8) Diferentemente do que acontece na periferia dos grandes centros, no 

acampamento o alistado tem segurança, já que as regras são 

extremamente rígidas quanto a bebedeiras e assaltos. 

9) Por isso mudou de tática. 

10) Uma delas, usada para o treinamento de militantes, diz o que deve ser 

feito nesses casos. 

11) Os pobres que seguem a bandeira vermelha do MST querem de fato um 

pedaço de chão, mas as lideranças do movimento têm na luta pela terra 

apenas um instrumento político.  

12) Num primeiro momento, o inimigo declarado do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra era o latifúndio improdutivo – não por ser 

latifúndio, mas por ser improdutivo. Com o tempo, o movimento passou a 

atacar latifúndios produtivos – não importava que fossem produtivos, 

bastava que fossem latifúndios. 

13) Em três lugares, foram atacadas sedes regionais do Incra, o órgão do 

governo federal encarregado da reforma agrária. 

 

Seguindo os pressupostos da TMCI podemos observar, nessa metáfora, a 

existência de dois MCIS, o MCI da GUERRA e o MCI da REFORMA AGRÁRIA, 

sendo o primeiro responsável pela estrutura do segundo. Como advoga Lakoff 

(1987), é comum que um número de modelos cognitivos se combine para formar 

um conjunto complexo, que é considerado psicologicamente mais básico do que 

os modelos colocados individualmente. Diante disso, consideramos como modelo 

complexo de guerra aquele que a considera um confronto sujeito a interesses de 
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disputa entre dois ou mais grupos distintos de indivíduos mais ou menos 

organizados, utilizando-se de armas para tentar derrotar o adversário. Todavia, 

como esse modelo não dá conta de todos os casos, há a  construção de 

submodelos, como, por exemplo, os modelos de guerra civil, guerra psicológica, 

guerra fria, guerra de guerrilha e guerras reliogiosas. Assim, podemos considerar 

que há formas variadas de guerra, e que cada uma possui propriedades 

específicas. Temos abaixo algumas expressões linguísticas que demonstram a 

utilização dos submodelos de guerra: 

 

É essa divisão radical da sociedade que dá à luta pela reforma agrária uma 

característica de guerra santa. "E, como toda guerra santa, é uma guerra sem 

alternativas, sem saídas políticas". (Guerra Religiosa) 

Nas inúmeras invasões realizadas pelo MST, as únicas armas eram foices e 

pedaços de pau, e havia casos esporádicos de carabinas calibre 12 e revólveres 

38. (Guerra Civil e Guerra de Guerrilha) 

 

Como os MCIS metafóricos são estruturados por esquemas, tem-se, nessa 

metáfora, a presença do esquema ORIGEM-PERCURSO-META: um AGENTE 

(ORIGEM) uma AÇÃO (PERCURSO) e um ALVO (META) que pode ser 

exemplificado da seguinte forma: ORIGEM (SEM-TERRA) – PERCURSO (AÇÃO) – 

META (DINHEIRO). Nesse caso, temos uma ação dirigida ou a alguém ou a alguma 

coisa. Podemos afirmar que, além desse esquema cinestésico, o modelo pode 

incorporar o de CONTATO. Ou seja, como nos referimos a FORÇA FÍSICA, 

haveria contato. De fato, quando falamos de guerra um dos aspectos mais 

salientes é o emprego da força física empregada contra alguém, o adversário. 

Outro modelo que pode ser verificado nessa metáfora é o do MOVIMENTO: como 

os próprios verbos (marchar, lutar, alistar, treinar e atacar) indicam, para que haja 

a reforma agrária é preciso que se tenha ação, movimento. A partir disso, 

podemos produzir como acarretamentos: 

REFORMA AGRÁRIA PRECISA DE MOVIMENTO 

MOVIMENTO DISPENDE ENERGIA 

Assim, 
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REFORMA AGRÁRIA É MOVIMENTO 

REFORMA AGRÁRIA É IR EM DIREÇÃO A UM OBJETIVO (ORIGEM-

PERCURSO-META). 

 

 

Expressões Metafóricas: 

1) Em sua maior ofensiva, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

invade prédios públicos em quinze capitais e um militante é morto pela 

polícia. 

2) O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra concretizou na semana 

passada sua ação mais espetacular desde que foi criado, há quinze anos 

3) Em onze, o MST escolheu escritórios do Ministério da Fazenda. 

4) Na prática, quem observa a trajetória do MST verifica que, pouco a pouco, 

ele modifica sua visão a respeito desses objetivos. Numa palavra, o MST 

não quer mais terra. O movimento quer toda a terra, quer tomar o poder no 

país por meio da revolução e, feito isso, implantar por aqui um socialismo 

tardio, onze anos depois da queda do Muro de Berlim, num momento em 

que Cuba e Coréia do Norte são praticamente o que resta de modelos a 

imitar nessa área. É o próprio MST que diz isso. Sem constrangimento 

algum. 

5) Em uma terceira fase, o MST deixou a área rural, mas permaneceu nas 

pequenas cidades do interior. Organizou saques a supermercados, invadiu 

delegacia de polícia para libertar companheiros presos e ocupou agências 

 

Metáfora: MST É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: MST 

Mapeamentos: 

PESSOA           MST 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS            ATRIBUTOS DO MST 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                           POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                           ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DO MST 
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bancárias como forma de protesto contra as altas taxas de juro. Chegou a 

encenar uma ação de grande visibilidade, ao organizar uma marcha 

nacional sobre Brasília há três anos. 

6) Tal era o empenho do MST em enfatizar suas reivindicações que seus 

integrantes não hesitaram em violar o Código Penal em vários artigos. 

7) Como considera ilegítimo o Estado, o MST desconsidera suas leis.  

8) Diante desse episódio, o presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma 

de suas manifestações mais ríspidas em relação ao MST. 

9) Na semana passada, o Palácio do Planalto dava sinais de ter descoberto 

subitamente que não dá para negociar com o MST. 

10) Entre as diversas ações do MST, a mais tensa foi em Brasília, onde 400 

manifestantes ocuparam a sede do Incra. 

11) Depois de receber 22 milhões de hectares de terra, área equivalente a cinco 

Dinamarcas, o MST acrescentou um item novo ao seu tradicional discurso. 

12) A pauta completa de pedidos feitos pelo MST ao governo tem cinqüenta 

itens e cobra medidas que dizem respeito à diminuição das taxas de juros, 

concessão de créditos especiais e financiamentos para a construção de 

casas. É uma lista que conduz a uma observação intrigante. O MST procura 

sempre desmentir os dados do governo segundo os quais o Brasil fez um 

dos maiores programas de reforma agrária do planeta. 

13) Não se sabe ao certo quais são os limites do MST, mas na contabilidade 

das vítimas são eles os que morrem, não os que matam, como aconteceu 

na semana passada com Antônio Tavares Pereira, próximo a Curitiba, e no 

massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, no qual dezenove 

sem-terra foram assassinados pela PM do governador Almir Gabriel. 

14) Há duas interpretações conflitantes para as novas práticas do MST. 

15) Cria-se assim um mundo em que o MST desempenha o papel do Bem, num 

cenário maniqueísta em que o governo FHC é o Mal. 

 

 

http://veja.abril.com.br/100500/p_042.html
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Expressões Metafóricas: 

1) De certa forma, o país se libertou quando tornou livre os escravos. Quando 

não precisar mais discutir a propriedade da terra, terá alcançado nova 

libertação.  

2) O Brasil tinha mais da metade de sua força de trabalho no campo até a 

década de 60. Hoje tem 23%. 

3) O Brasil cansou da falta de respeito à liberdade, da transformação da 

liberdade de uns no constrangimento de outros. O Brasil e o presidente não 

vão mais admitir que funcionários públicos sejam reféns de gente que faz 

baderna em nome de uma causa que em si é justa", disse o presidente 

durante solenidade no Planalto. 

4) Em fevereiro, o professor José de Souza Martins, da Universidade de São 

Paulo (USP), uma das maiores autoridades mundiais em sociologia 

agrária, redigiu um artigo no qual mostra que o país está mergulhado 

nesse debate porque, ao longo da história, evitou discutir de verdade a 

chamada questão agrária nas várias oportunidades que teve. 

 

 

  

 

Metáfora: BRASIL É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: BRASIL 

Mapeamentos: 

PESSOA           BRASIL 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS          ATRIBUTOS DO BRASIL 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                            POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                            ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DO BRASIL 
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Expressões Metafóricas: 

1) “A morte do lavrador deve servir de alerta para os que optam pelo 

desrespeito à democracia”, disse. 

2) Presidente Fernando Henrique edita pacote anti-MST: "fim do desrespeito à 

democracia" 

3) E isso não é tolerado passivamente em nenhuma democracia digna desse 

nome. 

 

 

Expressões Metafóricas: 

1) A reforma agrária saiu da agenda dos países há mais de vinte anos. 

 

 

 

Metáfora DEMOCRACIA É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: DEMOCRACIA 

Mapeamentos: 

PESSOA           DEMOCRACIA 

CARACTERÍSTICAS DA PESSOA          ARTIBUTOS DA DEMOCRACIA 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                          PESSOAS = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DA PESSOA 

                          ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DA DEMOCRACIA 

 

Metáfora REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: REFORMA AGRÁRIA 

Mapeamentos: 

PESSOA           REFORMA AGRÁRIA 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

   Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                           POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                           ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 



 

 

59 

 

2) De um ponto de vista estritamente agrícola, portanto, a reforma agrária não 

tem mais nenhuma razão de ser. 

3) No Brasil, ela se transformou numa questão diferente: pode evitar que as 

metrópoles sejam inchadas por desempregados do campo e também 

funciona na esfera da justiça social ao conceder terra a quem precisa dela 

para tirar o sustento da família. 

4) Não é o número de desapropriados ou o número de assentamentos em 

terras desapropriadas ou compradas que definem o perfil da reforma 

agrária brasileira, sua justeza ou não."  

 

As quatro metáforas conceituais acima utilizam como domínio-fonte o MCI 

PESSOA, que é responsável pela estruturação do MCI presente no domínio-alvo 

de cada uma. Todas essas metáforas podem ser consideradas ontológicas, de 

modo que cada um dos domínios-alvo passa a adquirir todas as características 

inerentes ao ser animado utilizado como domínio-fonte. Fundamentados nos 

estudos de Feltes (2007) sobre a categoria Violência23, consideramos que o 

conceito de pessoa é estruturado a partir de três modelos cognitivos: 

 

M1- Espiritual: relacionado ao domínio da alma, ao estado transcendente, o 

extrafísico-psíquico; 

M2- Corporal: relacionado ao domínio do corpo, suas ações;  

   M3- Psíquico: relacionado ao domínio da atividade psíquica, ou seja, ao sentir, 

julgar, raciocinar, posicionar-se intelectualmente. 

 

Assim, observamos que na metáfora MST É UMA PESSOA não há a 

utilização de apenas um desses modelos, mas a sobreposição na construção do 

MCI PESSOA e, consequentemente, no MCI MST, que passa a ser estruturado 

por esses modelos: 

 

                                                             
23

 Para um estudo aprofundado, consultar Feltes (2007) 
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Cria-se assim um mundo em que o MST desempenha o papel do Bem, num 

cenário maniqueísta em que o governo FHC é o Mal.(MODELO ESPIRITUAL e 

PSÍQUICO) 

Em sua maior ofensiva, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra invade 

prédios públicos em quinze capitais e um militante é morto pela polícia. (MODELO 

CORPORAL) 

Numa palavra, o MST não quer mais terra. O movimento quer toda a terra, quer 

tomar o poder no país por meio da revolução e, feito isso, implantar por aqui um 

socialismo tardio, onze anos depois da queda do Muro de Berlim, num momento 

em que Cuba e Coréia do Norte são praticamente o que resta de modelos a imitar 

nessa área. (MODELO PSÍQUICO e CORPORAL) 

 

O esquema de imagem presente nessa estrutura é do CONTÊINER – 

como afirma Lakoff (1987), as pessoas experienciam o próprio corpo como um 

contêiner, tendo um interior, exterior e uma fronteira. Diante dessa metáfora 

ontológica, MST É UMA PESSOA, uma idéia importante a ser acrescentada é a 

de ATIVIDADE. Ou seja, podemos ter, dependendo do modelo, um tipo de 

ATIVIDADE a ele relacionada. Assim, no MODELO CORPORAL temos a 

ATIVIDADE ligada ao CORPO FÍSICO, nas ações por ele executadas; já no 

MODELO PSÍQUICO temos a ATIVIDADE MENTAL relacionada ao pensamento, 

lembranças, sonhos, fantasias. A partir disso, temos: 

PESSOA É UMA ENTIDADE 

PESSOAS EXECUTAM ATIVIDADES MENTAIS E FÍSICAS 

MST É UMA ENTIDADE 

MST EXECUTA ATIVIDADES MENTAIS E FÍSICAS 

Na segunda metáfora, temos novamente a utilização do MCI PESSOA 

como fonte, mas com um MCI no domínio-alvo diferente, BRASIL. Como 

demonstramos acima, temos para o MCI PESSOA três modelos: CORPORAL, 

FÍSICO e o PSÍQUICO. As expressões metafóricas demonstram a utilização dos 

seguintes modelos: 

O Brasil tinha mais da metade de sua força de trabalho no campo até a década de 

60. Hoje tem 23%. (MODELO CORPORAL) 
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De certa forma, o país se libertou quando tornou livre os escravos. Quando não 

precisar mais discutir a propriedade da terra, terá alcançado nova libertação. 

(MODELO PSÍQUICO e CORPORAL) 

 

Julgamos necessário um breve parêntese na análise dessa metáfora para 

considerar o segundo exemplo acima. O conceito de LIBERDADE é, segundo 

Lakoff (1987), estruturado a partir do esquema NÃO-LIGAÇÃO, que se opõe à 

escravidão estruturada através do esquema LIGAÇÃO. Consideramos nesse 

exemplo, os modelos psíquicos e corporais por acreditarmos que LIBERDADE 

não se aplica apenas ao âmbito corporal, quando se opõe ao constrangimento 

físico-espacial, mas também ao nível interior, quando esse conceito é estruturado, 

através de uma metáfora ontológica, como uma entidade, como algo que pode ser 

perdido. Assim, LIBERDADE pode ser construída tanto pelo modelo psíquico 

quanto pelo corporal24. 

Podemos observar que, diferentemente do que ocorre na metáfora MST É 

UMA PESSOA, na qual temos a utilização dos três modelos responsáveis pela 

estruturação de PESSOA, a metáfora BRASIL É UMA PESSOA recorre a dois 

modelos para a estruturação de Brasil, o CORPORAL e o PSIQUICO. Em relação 

ao esquema desse modelo metafórico, temos o do CONTÊINER, com suas 

respectivas propriedades INTERIOR-FRONTEIRA-EXTERIOR. O modelo de 

ATIVIDADE também se aplica na construção desse modelo, de forma que 

teremos: 

PESSOA É UMA ENTIDADE 

PESSOA EXECUTA ATIVIDADES MENTAIS E FÍSICAS 

BRASIL É UMA ENTIDADE 

BRASIL EXECUTA ATIVIDADES MENTAIS E FÍSICAS 

  

Na terceira metáfora ontológica, DEMOCRACIA É UMA PESSOA, há a 

utilização de apenas um dos modelos estruturadores do MCI pessoa, o 

PSÍQUICO. Como observamos nas duas metáforas acima, a metáfora ontológica 

faz com que o domínio que será estruturado, o alvo, adquira as propriedades 

                                                             
24

 Para um estudo mais abrangente do conceito de LIBERDADE, consultar Feltes (2007). 
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inerentes do ser animado presente no domínio-fonte. No caso do domínio 

PESSOA, sabemos que esta pode ser vista como agente ou paciente, ou seja, 

como executando ou recebendo uma determinada ação. Antagonicamente ao que 

ocorre na metáfora do MST, na qual o movimento é visto como agente de suas 

ações, a democracia é conceitualizada como paciente. Essa metáfora, como as 

acima que recorrem ao MCI PESSOA, possui na sua estruturação o esquema do 

CONTÊINER. Por conseguinte, temos: 

PESSOA É UMA ENTIDADE 

PESSOAS PODEM RECER AÇÕES 

DEMOCRACIA É UMA ENTIDADE 

DEMOCRACIA É ALVO DE AÇÕES DE OUTRAS PESSOAS  

A quarta metáfora, REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA, é construída a 

partir dos três modelos: o modelo ESPIRITUAL, PSÍQUICO e o CORPORAL, 

como pode ser exemplificado nas expressões linguísticas abaixo. Como ocorre 

com as três metáforas acima, o esquema responsável pela estrutura dessa 

metáfora é o do CONTÊINER: 

 

De um ponto de vista estritamente agrícola, portanto, a reforma agrária não tem 

mais nenhuma razão de ser. (ESPIRITUAL e PSÍQUICO) 

No Brasil, ela se transformou numa questão diferente: pode evitar que as 

metrópoles sejam inchadas por desempregados do campo e também funciona na 

esfera da justiça social ao conceder terra a quem precisa dela para tirar o 

sustento da família. (CORPORAL) 
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Expressão Metafórica: 

1) Os pobres que seguem a bandeira vermelha do MST querem de fato um 

pedaço de chão, mas as lideranças do movimento têm na luta pela terra 

apenas um instrumento político 

 

A noção de instrumento que possuímos em nossa cultura resulta do 

modelo segundo o qual este é visto como um objeto manejado por alguém para 

uma determinada finalidade, para a execução de uma determinada ação. Como já 

mencionado na análise da primeira metáfora, REFORMA AGRÁRIA É GUERRA – 

na qual consideramos GUERRA um modelo complexo que não se adéqua a todas 

as situações e que, por isso, temos a construção de modelos cognitivos 

individuais – podemos observar a mesma situação com o modelo de 

INSTRUMENTO, já que existem diferentes instrumentos (como, por exemplo, 

instrumento musical, cirúrgico, odontológico, político, e assim por diante) e cada 

um se constitui como um modelo específico dependendo de sua finalidade. 

Temos, nesse caso, a predominância de um desses modelos, o modelo do 

instrumento político. 

 

 

Metáfora: TERRA É UM INSTRUMENTO POLÍTICO 

Domínio-Fonte: INSTRUMENTO POLÍTICO 

Domínio-Alvo: TERRA 

Mapeamentos: 

AGENTES             DIRIGENTES DO MST 

FINALIDADE            REVOLUÇÃO 

CONQUISTAS         PROPÓSITOS 

Evoca: Metáfora MUDANÇA É MOVIMENTO, com: 

                           MOVIMENTO = Ego. Fonte. FINALIDADE 

                           MUDANÇA = Ego. Alvo. REVOLUÇÃO 

             Metáfora PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS 

                            OBJETOS DESEJADOS = Ego. Fonte. CONQUISTAS 

                            PROPÓSITOS = Ego. Alvo. PROPÓSITOS 
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Os esquemas responsáveis pela estrutura dessa metáfora são ORIGEM-

PERCURSO-META, com ORIGEM (agente) – PERCURSO (AÇÃO) – META (OBJETIVO) e 

o do CONTÊINER. 

  

 

3.3.2 Revista Newsweek: Reportagem “Giving Them Land Was Supposed To 

Liberate Millions Of Brazilian Peasants. It Hasn't. What The World--And 

Billions Of The Landless Poor--Can Learn From A Dream Gone Sour”  

 

 

Expressões Metafóricas: 

1) Depois de anos de sofrimento e incontáveis marchas de protesto, ele 

ganhou o direito de manter 26 hectares. Mas fazer vida nos assentamentos 

significou lutar contra doenças, implorar por empréstimos e cultivar alguns 

dos terrenos mais ingratos do mundo. 

 

Metáfora: REFORMA AGRÁRIA É GUERRA 

Domínio-Fonte: GUERRA 

Domínio-Alvo: REFORMA AGRÁRIA 

Mapeamentos: 

 SOLDADOS            SEM-TERRA 

  ARMAS            MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

  CONQUISTAS             PROPÓSITOS 

   VENCER             OBTER A TERRA 

   CAMPO DE BATALHA            ASSENTAMENTO 

Evoca: Metáfora MUDANÇA É MOVIMENTO, com: 

                            MOVIMENTO = Ego. Fonte. VENCER 

                            MUDANÇA = Ego. Alvo. OBTER A TERRA 

             Metáfora PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS, com: 

                           OBJETOS DESEJADOS = Ego. Fonte. CONQUISTA 

                           PROPÓSITOS = Ego. Alvo. PROPÓSITOS. 

             Metáfora ASSENTAMENTO É UM CONTÊINER, com: 

                           CONTÊINER = Ego. Fonte. CAMPO DE BATALHA 

                           ASSENTAMENTO = Ego. Alvo. ASSENTAMENTO 
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2) Mas a luta pela terra, especialmente, incendiava a imaginação latino-

americana - dos camponeses desafiadores dos murais de Diego Rivera 

aos rebeldes Zapatistas mascarados do México. 

3) 3.000 colonos marcharam pelo direito a terra no Pará, na Amazônia 

4) .... colunas de homens, mulheres e crianças marchando em formação, ao 

longo da estrada de um país, reunindo-se em um nó de raiva em uma 

praça pública. 

5) Che pode ser seu ícone favorito, mas a internet é sua arma poderosa, o 

site do MST é traduzido em seis línguas. 

6) Militantes a vasculhar incansavelmente novos recrutas nas favelas das 

cidades, Campus da Universidade, até mesmo no exterior entre os 

brasileiros que migraram para encontrar trabalho no Paraguai. 

7) Isso significa segmentação, ajudar aos que são capazes, mas lutando, 

agricultores, grandes ou pequenos, que ainda tem uma chance de competir 

no mundo moderno - através de serviços, de extensão rural, créditos 

agrícolas prudentes, acesso a escolas de biotecnologia e melhores 

estradas. 

8) Altamente organizados e disciplinados, como soldados, o MST apresenta 

quadros em todo o país. 

9) Embora o MST e o governo sejam alvos da imprensa, eles têm de fato, 

atingido uma espécie de pacto inquieto. 

 

Como já observamos, o modelo de GUERRA é construído sobre o 

conhecimento que a considera um confronto, uma disputa entre dois ou mais 

grupos no qual há a utilização de armas na tentativa de derrotar o(s) inimigo(s). A 

partir desse modelo, temos a construção de outros modelos cognitivos de acordo 

com alguns critérios ditados pelo contexto, como os modelos de Guerra civil, 

psicológica, religiosa, fria e de guerrilha. Considerando a TMCI, sabemos que, por 

estarmos diante de modelos idealizados, podemos construir mais de um modelo 

para uma mesma situação, podendo ocorrer uma sobreposição. Tal fato pode ser 

verificado através das expressões metafóricas expostas acima, já que se recorre 

aos modelos de guerra civil e de guerra de guerrilha. 
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Acreditamos que, como já exposto na análise da primeira metáfora, temos 

a presença do modelo de CONTATO, já que, por trabalharmos com o domínio de 

GUERRA, há a FORÇA FÍSICA através do contato. Outro modelo seria o de 

MOVIMENTO, como indicam os verbos acima expostos, nas expressões 

metafóricas vinculadas a essa metáfora. Em decorrência disso, temos: 

REFORMA AGRÁRIA PRECISA DE MOVIMENTO 

MOVIMENTO DISPENDE ENERGIA 

Assim, 

REFORMA AGRÁRIA É MOVIMENTO 

REFORMA AGRARIA É IR EM DIREÇÃO A UM OBJETIVO (ORIGEM-

PERCURSO-META).  

O esquema de imagem responsável pela estrutura dessa metáfora é 

ORIGEM-PERCURSO- META, com um AGENTE (ORIGEM) uma AÇÃO 

(PERCURSO) e um ALVO (META), que aqui pode ser exemplificado da seguinte 

forma: ORIGEM (SEM-TERRA) – PERCURSO (AÇÃO) – META (TERRA).     

 

 

Expressões Metafóricas: 

1) O MST é uma sofisticada máquina de esclarecimento político 

2)  Como uma máquina de movimento político perpétuo, militantes a vasculhar 

incansavelmente novos recrutas nas favelas da cidade, no Campus da 

universidade, até mesmo no exterior entre os brasileiros que migraram para 

encontrar trabalho no Paraguai. 

3) Esses brasileiros sem-terra de hoje são fabricados 

 

Metáfora: MST É UMA MÁQUINA 

Domínio-Fonte: MÁQUINA 

Domínio-Alvo: MST  

Mapeamentos: 

 MÁQUINA            MST 

 PROPRIEDADES DA MÁQUINA             ATRIBUTOS DO MST 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                            POSSES = Ego. Fonte. PROPRIEDADES DA MÁQUINA 

                            ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DO MST  
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A partir das expressões acima podemos pressupor que: 

MST É MÁQUINA  

POLÍTICA É A ENGRENAGEM 

SEM-TERRA SÃO PRODUTOS PRODUZIDOS POR ESSA MÁQUINA 

Sabemos que o modelo utilizado para o conceito de máquina é aquele que 

a considera como todo dispositivo mecânico que executa ou auxilia alguma tarefa, 

e que, por isso, necessita de uma fonte de energia. Dessa forma, podemos 

produzir os seguintes acarretamentos: 

A MÁQUINA DEMANDA ENERGIA PARA O SEU FUNCIONAMENTO 

O MST DEMANDA ENERGIA PARA O SEU FUNCIONAMENTO 

A POLÍTICA DISPENDE ENERGIA PARA O SEU FUNCIONAMENTO 

Logo: 

MST É UMA ENTIDADE (COISA) 

MST É UM CONTÊINER, assim, esse será seu esquema imagético. 

MST É FORÇA, já que utiliza energia 

MST É MOVIMENTO. 

 

 

 

Metáfora: TERRA É UM RECURSO VALIOSO 

Domínio-Fonte: RECURSO VALIOSO 

Domínio-Alvo: TERRA 

Mapeamentos: 

RECURSO VALIOSO              TERRA 

POSSUIDORES DO RECURSO             PESSOAS FAVORECIDAS ECONOMICAMENTE 

TRANSFERÊNCIA DO RECURSO           PAGAMENTO 

POSSUIR O RECURSO            TER STATUS 

Evoca: Metáfora MUDANÇA É MOVIMENTO, com: 

                             MOVIMENTO = Ego. Fonte. TER O RECURSO 

                             MUDANÇA = Ego. Alvo. TER STATUS 

             Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                             POSSES = Ego. Fonte. RECURSO VALIOSO 

                             ATRIBUTOS = Ego. Alvo. POSSUIR A TERRA 
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Expressões Metafóricas: 

1) Posse de terra pode fazer a diferença entre ser um servo e um cidadão, como 

o economista peruano Hernando de Soto, eloquentemente, argumenta em seu 

pedido de direitos de propriedade para os pobres. 

2) Mas a terra usada para pagar uma divida social pode ter um preço igual. 

3) Desde a época colonial, o seu sertão infinito tem sido um parque de privilégio, 

onde um punhado de barões governou propriedades desmedidas do tamanho 

do país, enquanto milhões de camponeses começavam a viver de escassos 

remendos. Na última contagem, em 1996, cerca de onze por cento dos 

proprietários rurais controlavam sessenta e oito por cento das terras aráveis.  

Tendo como base as regras do modelo econômico, podemos sugerir que 

essa metáfora está associada ao fato de que quanto mais escasso um recurso ou 

bem, maior será seu valor e, consequentemente, mais ele estará concentrado nas 

mãos de poucos. Acreditamos que essa hipótese pode ser comprovada nas 

expressões acima. A partir disso, temos as seguintes implicações: 

 

TERRA É UM BEM ESCASSO 

AS PESSOAS QUE POSSUEM ESSE BEM SÃO FAVORECIDAS 

ECONOMICAMENTE 

ESSE BEM É UTILIZADO COMO MOEDA DE TROCA 

Portanto: 

TERRA É UMA ENTIDADE  

TERRA É UM CONTÊINER, sendo esse seu esquema imagético. 
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Expressões Metafóricas: 

1) O Brasil produz o maior e o pior programa de reforma agrária do mundo. 

2) Uma política que o Brasil nunca teria engolido.  

3) Em um esforço para se integrar com a economia da América do Sul, o 

Brasil derrubou as barreiras dos produtos agrícolas importados. 

4) O Brasil tem uma enorme dívida social com as vítimas da nova economia 

agrícola. 

5) O Brasil simplesmente parou. 

6) Desde 1995, Cardoso tem assentado mais pessoas em mais terra do que 

todos os monarcas, populistas e generais nos 500 anos de história do Brasil. 

 

 

 

 

Metáfora: BRASIL É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: BRASIL 

Mapeamentos: 

 PESSOA              BRASIL 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS             ATRIBUTOS DO BRASIL 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                         POSSE = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                         ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DO BRASIL 

 

Metáfora DEMOCRACIA É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: DEMOCRACIA 

Mapeamentos: 

PESSOA           DEMOCRACIA 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS            ATRIBUTOS DA DEMOCRACIA 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                           POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                           ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DA DEMOCRACIA 
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Expressão Metafórica: 

1) Com a disseminação no campo, com suas colheitas e coragem, eles 

deveriam ser transformados em “completos cidadãos socioeconômicos”, 

dando nova vida à democracia brasileira 

 

Expressões Metafóricas: 

1) Cardoso teve como objetivo mudar essa situação. Os críticos dizem que a 

reforma o humilhou, o aumento da violência rural e invasões de terras cada 

vez maiores, e agora toma o crédito para ajudar os camponeses que já 

ajudaram a si. 

2) As árvores não são apenas as vítimas da fracassada reforma do Brasil. 

 

 

 

 

Metáfora REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: REFORMA AGRÁRIA 

Mapeamentos: 

PESSOA           REFORMA AGRÁRIA 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                           POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                           ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

 

Metáfora: MST É UMA PESSOA 

Domínio-Fonte: PESSOA 

Domínio-Alvo: MST 

Mapeamentos: 

PESSOA           MST 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DO MST 

Evoca: Metáfora ATRIBUTOS SÃO POSSES, com: 

                           POSSES = Ego. Fonte. CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS 

                           ATRIBUTOS = Ego. Alvo. ATRIBUTOS DO MST 
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Expressões Metafóricas: 

1) O pouco que o povo do 17 de Abril tem deve, em grande parte, ao 

movimento dos trabalhadores, o MST 

2) Mas o MST não cedeu. 

As últimas quatro metáforas possuem na estrutura de seu domínio-fonte o 

MCI PESSOA. Como já expomos acima, o conceito de pessoa pode ser 

estruturado a partir de três modelos: espiritual, corporal e psíquico. 

Na primeira metáfora, BRASIL É UMA PESSOA, observamos que a 

construção do MCI BRASIL se vale dos modelos CORPORAL e PSÍQUICO do 

MCI PESSOA. Temos, dessa forma, as expressões abaixo que comprovam nossa 

hipótese:  

Uma política que o Brasil nunca teria engolido (MODELO CORPORAL) 

O Brasil tem uma enorme dívida social com as vítimas da nova economia 

agrícola (MODELO PSÍQUICO) 

Consideramos que a segunda expressão acima é constituída pelo modelo 

psíquico por acreditarmos que dívida social está relacionada ao sistema da 

metáfora da Moral proposto por Lakoff e Johnson (1999). Segundo esse sistema, 

quando causamos um dano a alguém criamos um débito moral com essa pessoa. 

Diante disso, teremos como esquema moral básico a reciprocidade: se eu faço 

algo de bom para alguém, então esse alguém me deve algo, e quando esse 

alguém faz algo de bom para mim, então ficamos quites. Assim, podemos implicar 

que: 

O BRASIL CAUSOU DANOS À ECONOMIA AGRÍCOLA, assim, 

O BRASIL POSSUI UMA DÍVIDA SOCIAL COM ESSA ECONOMIA 

 FAZENDO ALGO DE BOM À ECONOMIA A DÍVIDA ESTARÁ PAGA. 

Na metáfora DEMOCRACIA É UMA PESSOA temos a utilização do modelo 

corporal: 

 

Com a disseminação no campo, com suas colheitas e coragem, eles deveriam ser 

transformados em “completos cidadãos socioeconômicos”, dando nova vida à 

democracia brasileira. 
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Esse modelo nos remete a outro, o MODELO DE MÃE25, sendo ela a 

responsável por dar à luz. Como ocorre com todos os conceitos, esse também 

possui diferentes modelos: 

M1- O modelo do nascimento: a pessoa que dá a luz é a mãe, sendo que esse 

modelo, segundo Lakoff (1987) é acompanhado pelo M2, 

M2- Modelo genético: a fêmea que contribui com o material genético é a mãe. 

M3- O modelo da nutrição: a fêmea adulta que nutre e cuida da criança é a mãe. 

M4- Modelo marital: a mulher do pai é a mãe. 

M5- Modelo genealógico: a fêmea antepassada é a mãe. 

A partir desses modelos podemos observar que na expressão “dando nova 

vida à democracia” há a presença dos modelos M1 e M2. Disso decorre que: 

OS CIDADÃOS SOCIOECONÔMICOS SÃO MÃES 

A DEMOCRACIA BRASILEIRA É FILHA 

Na metáfora REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA, temos a utilização 

dos modelos abaixo: 

 

Cardoso teve como objetivo mudar essa situação. Os críticos dizem que a reforma 

o humilhou, o aumento da violência rural e invasões de terras cada vez maiores, e 

agora toma o crédito para ajudar os camponeses que já ajudaram a si mesmo. 

(MODELOS PSÍQUICO, CORPORAL E ESPIRITUAL) 

As árvores não são apenas as vítimas da fracassada reforma do Brasil. 

(MODELOS PSÍQUICO, CORPORAL e ESPIRITUAL) 

 

Consideramos a presença dos três modelos relacionados ao conceito de 

PESSOA por entendermos que as ações presentes em cada expressão 

metafórica podem estar relacionadas não a um nível específico, mas aos três. Isto 

é, podemos, como seres humanos, sofrer humilhações que afetem nosso corpo, 

alma e mente, como também podemos fracassar espiritual, corporal e 

mentalmente. Assim, podemos tomar como um todo, considerando todos os 

modelos, a pessoa (neste caso, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso) que 

                                                             
25

 Para um estudo detalhado, ver Lakoff (1987). 
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afirmou ter sido humilhada pela reforma. O mesmo é possível com o termo 

“fracassada”.  

Por último, temos a metáfora MST É UMA PESSOA, com as expressões e 

os modelos que se seguem: 

 

O pouco que o povo do 17 de Abril tem deve, em grande parte, ao movimento dos 

trabalhadores, o MST (MODELO CORPORAL) 

Mas o MST não cedeu. Eles afirmam falar de 4,8 milhões de brasileiros 

"deserdados", rurais e urbanos. (MODELO CORPORAL)  

 

O esquema responsável pela estruturação das quatro metáforas acima analisadas 

é do CONTÊINER: 

PESSOA É UM CONTÊINER, assim 

BRASIL É UM CONTÊINER 

  REFORMA AGRÁRIA É UM CONTÊINER 

  DEMOCRACIA É UM CONTÊINER 

MST É UM CONTÊINER 

 

Iniciamos, a partir daqui, a terceira fase de nosso capítulo analítico. Nesse 

estágio, focalizamos a dimensão cultural das metáforas conceituais expostas 

acima. Para cumprir essa meta, propomos uma análise intercategorial, ou seja, 

por trabalharmos com textos oriundos de culturas diferentes, faremos uma análise 

entre as metáforas utilizadas na conceitualização de um mesmo domínio, 

verificando se ocorre ou não variação cultural. Como já exposto na metodologia, 

nossa fundamentação consiste no modelo decomposicional johnson-lakoffiano, na 

tese do filtro cultural de Yu e nos estudos de Kövecses sobre variação. 

Iniciamos a análise intercategorial com as metáforas utilizadas na 

conceitualização de reforma agrária. Podemos observar que ambos os textos, 

ainda que produzidos em culturas distintas, recorrem a domínios idênticos, o da 

guerra e o da pessoa, para conceitualizarem o domínio da reforma agrária. Tendo 

como base o modelo decomposicional que considera a distinção entre metáfora 

primária e complexa – sendo aquela universal e esta composta pela primeira 
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acrescida de conhecimento de um lugar-comum – consideramos REFORMA 

AGRÁRIA uma metáfora complexa composta por três metáforas primárias: 

 

Em relação ao conhecimento de um lugar-comum, que pode ser 

considerado como amplamente aceito em uma determinada cultura, sabemos que 

a Reforma Agrária é considerada um programa do governo que possui como 

finalidade a compra de terra com vistas a uma distribuição que beneficie os que 

não a possuem. No entanto, sabemos que a terra ainda continua concentrada nas 

mãos de poucos, e que esse fato suscita conflitos entre manifestantes de grupos 

sociais como o MST, criados com a finalidade de reivindicar por esse direito, e 

latifundiários e, mesmo, o próprio governo. Portanto, esse conflito adquire várias 

das características de uma guerra, de modo que a metáfora complexa acima 

passa a ser composta por esse conhecimento mais as metáforas primárias a ela 

relacionadas.  

Como advoga Yu (2008), as metáforas são fundamentadas pelas nossas 

experiências corporais e moldadas pela cultura, que atua como um filtro, ou seja, 

os modelos culturais são responsáveis pela condução dos elementos do domínio-

fonte que serão mapeados para o domínio-alvo. Para Yu, somente as culturas 

que selecionam os mesmos elementos para a projeção metafórica, que têm as 

mesmas metáforas primárias na composição da metáfora complexa e o mesmo 

conhecimento de lugar-comum possuem as mesmas metáforas. Isso ocorre com 

a metáfora acima, já que a metáfora complexa REFORMA AGRÁRIA É GUERRA 

é composta, nos dois textos, pelas mesmas metáforas primárias, pelo mesmo 

conhecimento e os mesmos elementos do domínio-fonte utilizado no mapeamento 

para o domínio-alvo, como os mapeamentos abaixo demonstram: 

 

 

Revistas Veja e Newsweek: 

REFORMA AGRÁRIA É GUERRA (metáfora complexa) 

MUDANÇA É MOVIMENTO (metáfora primária) 

PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS (metáfora primária) 

CATEGORIAS SÃO CONTÊINERS (metáfora primária) 
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O mesmo pode ser verificado na metáfora REFORMA AGRÁRIA É UMA 

PESSOA, em que temos uma metáfora complexa composta por uma metáfora 

primária mais o conhecimento de reforma agrária compartilhado por nós em 

nossa cultura – no caso dessa metáfora e na analisada acima, na cultura 

estadunidense: 

 

 

 

 

Em relação ao mapeamento produzido por essa metáfora, temos a 

utilização dos mesmos elementos do domínio-fonte projetados para o domínio-

alvo, demonstrando que o filtro dessas culturas seleciona os mesmos elementos 

para a projeção metafórica: 

 

Mapeamentos: 

Revista Veja: 

SOLDADOS            SEM-TERRA 

ARMAS              FOICES, PEDAÇOS DE PAU, COQUITEIS MOLOTOV, CARABINAS 

CONQUISTAS            PROPÓSITOS 

CAMPOS DE BATALHA             FAZENDAS, PRÉDIOS PÚBLICOS 

INIMIGOS           LATIFÚNDIOS 

VENCER             OBTER DINHEIRO PÚBLICO 

Revista Newsweek: 

SOLDADOS            SEM-TERRA 

ARMAS             MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

CONQUISTAS             PROPÓSITOS 

 VENCER             OBTER A TERRA 

 CAMPO DE BATALHA              ASSENTAMENTO 

 

Revista Veja e Newsweek: 

REFORMA AGRÁRIA É UMA PESSOA (metáfora complexa) 

 ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária) 
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Na conceitualização da categoria MST, temos a ocorrência de metáforas 

distintas, havendo, portanto, variação cultural. Podemos observar, nesse caso, o 

que Kövecses (2007) denomina “metáforas alternativas”, variação que ocorre 

entre culturas diferentes quando há a utilização do mesmo domínio-alvo, mas com 

domínios-fonte diferentes. Dessa forma, temos: 

 

 

O interessante nessa metáfora é que a revista Newsweek recorre a dois 

domínios-fonte para conceitualizar o mesmo domínio-alvo. Assim, temos a 

metáfora MST É UMA PESSOA, que pode ser verificada em ambas as 

reportagens, e a metáfora MST É UMA MÁQUINA, presente apenas no texto 

estadunidense. 

Em relação aos elementos apresentados no mapeamento dos domínios, 

podemos observar que quando há a utilização de metáforas distintas cada cultura 

seleciona elementos diferentes para a projeção, mas quando temos a mesma 

metáfora para ambas as culturas os elementos selecionados são iguais: 

Mapeamentos: 

Revista Veja: 

PESSOA           REFORMA AGRÁRIA 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

Revista Newsweek: 

PESSOA           REFORMA AGRÁRIA 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DA REFORMA AGRÁRIA 

Revista Veja e Newsweek: 

MST É UMA PESSOA (metáfora complexa) 

ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária) 

Revista Newsweek 

MST É UMA MÁQUINA (metáfora complexa) 

ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária) 
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Outro exemplo de metáforas alternativas ocorre na conceitualização da 

terra, na qual temos domínios-fonte diferentes: 

 

Como estamos diante de diferentes domínios-fonte, cada cultura seleciona 

elementos distintos para a projeção metafórica, o que implica a ocorrência de 

diferentes metáforas: 

Mapeamentos: 

Revista Veja e Newsweek: 

PESSOA           MST 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS           ATRIBUTOS DO MST 

Revista Newsweek: 

MÁQUINA            MST 

 PROPRIEDADES DA MÁQUINA             ATRIBUTOS DO MST 

Revista Veja: 

TERRA É UM INSTRUMENTO POLÍTICO (metáfora complexa) 

MUDANÇA É MOVIMENTO (metáfora primária) 

PROPÓSITOS SÃO OBJETOS DESEJADOS (metáfora primária) 

Revista Newsweek: 

TERRA É UM RECURSO VALIOSO (metáfora complexa) 

MUDANÇA É MOVIMENTO (metáfora primária) 

ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária)  

 

Mapeamentos: 

Revista Veja: 

AGENTES             DIRIGENTES DO MST 

FINALIDADE            REVOLUÇÃO 

CONQUISTAS           PROPÓSITOS 

Revista Newsweek: 

RECURSO VALIOSO                                  TERRA 

POSSUIDORES DO RECURSO                 PESSOAS FAVORECIDAS ECONOMICAMENTE 

TRANSFERÊNCIA DO RECURSO             PAGAMENTO 

POSSUIR O RECURSO                              TER STATUS 
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Além das duas metáforas utilizadas na conceitualização de reforma agrária 

e do MST, as reportagens recorrem às mesmas metáforas para conceitualizar 

Brasil e democracia, como podemos observar abaixo: 

 

Podemos considerar que tanto na cultura estadunidense quanto na 

brasileira a democracia é vista, diferentemente do socialismo, como uma forma de 

governo desejada; assim, inferimos que democracia é uma pessoa desejada, bem 

quista, e isso pode ser verificado nas expressões metafóricas acima, que a 

representam como uma pessoa que deve ser respeitada, digna. O fato de os 

mapeamentos produzidos por essas metáforas serem os mesmos comprova a 

hipótese de que ambas as culturas possuem as mesmas metáforas para a 

conceitualização de Brasil e democracia: 

 

 

Revista Veja e Newsweek: 

PESSOA           BRASIL 

CARACTERÍSTICAS DAS PESSOAS          ATRIBUTOS DO BRASIL 

 

PESSOA           DEMOCRACIA 

CARACTERÍSTICAS DA PESSOA          ARTIBUTOS DA DEMOCRACIA 

 

  

 

 

 

 

 

Revista Veja e Newsweek: 

BRASIL É UMA PESSOA (metáfora complexa) 

ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária) 

DEMOCRACIA É UMA PESSOA (metáfora complexa) 

ATRIBUTOS SÃO POSSES (metáfora primária) 
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Considerações Finais 

 

Desde o início do trabalho, pontuamos como objetivo central abordar o 

processo de produção de sentido em sua dimensão cognitiva e cultural. Para 

desenvolvermos essa proposta, recorremos à TMCI, conferindo atenção maior a 

um de seus modelos, o metafórico. Vimos que o experiencialismo, base da 

semântica utilizada pela TMCI, rompe com a visão objetivista na qual as 

representações eram vistas como espelho da realidade. Nessa nova perspectiva, 

a Linguística Cognitiva assume que aquilo a que uma expressão linguística se 

refere não é exatamente um objeto ou elemento da realidade, mas algo mediado 

por construtos teóricos do tipo elaborado pela categorização, cabendo aqui a 

noção de MCI. Nesse sentido, os MCIs passam a ser considerados os 

responsáveis pela organização mental do conhecimento e da experiência, 

compreendendo-se que a estrutura de categorias e os efeitos prototípicos são 

resultados dessa organização.   

Diante disso, a análise acima demonstrou como os sentidos são 

organizados e produzidos a partir do modelo metafórico. Através da análise, 

visualizamos que cada estrutura conceitual foi produzida a partir de dois MCIs 

distintos, o domínio-fonte e o domínio-alvo. A notação, proposta por Lakoff (2008), 

nos possibilitou verificar os mapeamentos envolvidos na constituição de cada uma 

das metáforas analisadas, como também as metáforas primárias evocadas na 

composição de cada metáfora complexa. 

A análise intracategorial nos possibilitou observar os submodelos presentes 

na construção de um modelo cognitivo, como ocorreu com o modelo de GUERRA 

que possui na sua composição os submodelos de guerra civil, religiosa e de 

guerrilha. Outro exemplo é o MCI PESSOA composto por três modelos: o 

espiritual, o corporal e o psíquico. Isso evidencia o pressuposto de que podemos 

construir mais de um modelo para uma mesma situação, podendo ocorrer uma 

sobreposição, fato que o faz ser idealizado.  

A análise intercategorial evidenciou como a cultura interfere na construção 

desses modelos. A partir do método decomposicional, observamos como as 

metáforas complexas, produzidas por cada reportagem, resultam das metáforas 
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primárias mais o conhecimento específico de cada cultura. Tivemos, em alguns 

casos, a variação cultural que Kövecses (2007) denomina “metáforas 

alternativas”, por terem um mesmo domínio-alvo, mas domínios-fonte distintos, 

como podemos observar com as metáforas utilizadas na conceitualização de MST 

e TERRA. Como estamos diante de metáforas distintas o filtro cultura selecionou 

diferentes elementos para o mapeamento. Em relação às metáforas utilizadas na 

construção de REFORMA AGRÁRIA, BRASIL e DEMOCRACIA ambas as 

culturas, brasileira e americana, recorrem às mesmas metáforas, selecionando 

dessa forma os mesmos elementos para o mapeamento. 

Para as nossas reflexões, fizemos, no primeiro capítulo, uma apresentação 

teórica da área na qual nosso objeto se encontra inserido. Apresentamos os 

principais fundamentos e pressupostos, contemplando tanto a linguística 

cognitiva, juntamente com a sua semântica, quanto a visão clássica de 

categorização e os estudos que serviram como “gancho” para a TMCI, como a 

teoria prototípica. 

No segundo capítulo, em que destacamos nosso foco de estudo, o modelo 

metafórico, fizemos uma revisão não apenas dos pressupostos da TMCI para 

esses modelos, mas também, como forma de aprofundamento, recorremos à 

teoria conceitual da metáfora, considerada a base dos modelos metafórico, e aos 

estudos da metáfora de abordagem cognitivista. Para trabalharmos a dimensão 

cultural desse modelo, buscamos os trabalhos de Lakoff e Johnson (1999), 

Kövecses (2007) e Yu (2008). 

Finalmente, no terceiro capítulo, apresentamos uma proposta analítica, na 

qual focalizamos questões concernentes à metodologia empregada. Orientando a 

investigação, apresentamos a notação proposta por Lakoff (2008) e o modelo 

decomposicional de Lakoff e Johnson (1999), com base no corpus apresentado. 

A discussão teórica, juntamente com a proposta analítica, evidenciou, 

mesmo que de forma sucinta, as dimensões cognitivas e culturais presentes no 

processo de construção de sentido. O modelo metafórico demonstrou, a partir das 

análises realizadas, que as categorias que utilizamos para a compreensão de 

nossa realidade resultam da forma pela qual elas são organizadas em nossa 
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mente, experienciadas pelo nosso corpo e pela interação com a cultura em que 

estamos inseridos.  
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Sem terra e sem lei 

Em sua maior ofensiva,  
o Movimento dos Trabalhadores  
Rurais Sem-Terra invade prédios  
públicos em quinze capitais e  
um militante é morto pela polícia   

   

  

 

Marcha frustrada: no Paraná a polícia barrou 
manifestantes, cinqüenta foram feridos e um 
morreu  

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
concretizou na semana passada sua ação mais espetacular 
desde que foi criado, há quinze anos. Numa operação 
relâmpago e inédita, cerca de 5.000 sem-terra ocuparam 
prédios públicos em catorze capitais. Outros 25.000 
realizaram invasões pelo interior e passeatas. Em três 
lugares, foram atacadas sedes regionais do Incra, o órgão 
do governo federal encarregado da reforma agrária. Em 
onze, o MST escolheu escritórios do Ministério da Fazenda. 
"Agora vamos pegar o Malan", disse Gilmar Mauro, líder do 
movimento, referindo-se ao ministro da Fazenda. E 
completou: "A vontade do nosso povo é pegar a foice e 
descer o cacete".  

A má distribuição de terra no Brasil tem razões históricas, e 
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a luta pela reforma agrária envolve aspectos econômicos, 
políticos e sociais. A questão fundiária atinge os interesses 
de um quarto da população brasileira que tira seu sustento 
do campo, entre grandes e pequenos agricultores, 
pecuaristas, trabalhadores rurais e os sem-terra. Montar 
uma nova estrutura fundiária que seja socialmente justa e 
economicamente viável é dos maiores desafios do Brasil. Na 
opinião de alguns estudiosos, a questão agrária está para a 
República assim como a escravidão estava para a 
Monarquia. De certa forma, o país se libertou quando tornou 
livre os escravos. Quando não precisar mais discutir a 
propriedade da terra, terá alcançado nova libertação.  

   

   

 

Velório de Antônio Pereira: 
viúva e cinco filhos  

A reforma agrária saiu 
da agenda dos países 
há mais de vinte anos. 
Ou já tinha sido feita, 
ou não fazia mais 
sentido como fator de 
desenvolvimento. Até a 
década de 60, distribuir 
terras garantia um 
aumento na produção 
agrícola dos países. 
Depois, com o aumento 
da produtividade, 
garantiu-se o 
abastecimento não pela repartição da terra, e sim pelo uso 
da tecnologia. A necessidade de mão-de-obra no setor vem 
caindo, aumentando diretamente a legião dos sem-terra. O 
Brasil tinha mais da metade de sua força de trabalho no 
campo até a década de 60. Hoje tem 23%. A Europa 
mantém aproximadamente 6% de sua população 
trabalhando no meio rural e, nos Estados Unidos, a 
porcentagem cai para 2%. De um ponto de vista 
estritamente agrícola, portanto, a reforma agrária não tem 
mais nenhuma razão de ser. No Brasil, ela se transformou 
numa questão diferente: pode evitar que as metrópoles 
sejam inchadas por desempregados do campo e também 
funciona na esfera da justiça social ao conceder terra a 
quem precisa dela para tirar o sustento da família. Isso na 
teoria.  
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Presidente Fernando Henrique 
edita pacote anti-MST: "fim do 
desrespeito à democracia" 

 
Na prática, quem 
observa a trajetória do 
MST verifica que, 
pouco a pouco, ele 
modifica sua visão a 
respeito desses 
objetivos. Numa 
palavra, o MST não 
quer mais terra. O 
movimento quer toda a 
terra, quer tomar o 
poder no país por meio 
da revolução e, feito 
isso, implantar por aqui 
um socialismo tardio, onze anos depois da queda do Muro 
de Berlim, num momento em que Cuba e Coréia do Norte 
são praticamente o que resta de modelos a imitar nessa 
área. É o próprio MST que diz isso. Sem constrangimento 
algum.  

Num primeiro momento, o inimigo declarado do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra era o latifúndio 
improdutivo – não por ser latifúndio, mas por ser 
improdutivo. Quando, por descuido, se comprovava que a 
propriedade era produtiva, ao contrário do que se imaginava 
antes da invasão, os sem-terra saíam para evitar confusão. 
Com o tempo, o movimento passou a atacar latifúndios 
produtivos – não importava que fossem produtivos, bastava 
que fossem latifúndios. Nessas operações, registraram-se 
diversas ocorrências de roubo e venda de grãos estocados, 
depredação de tratores e sedes de propriedade e até 
mesmo um caso em que a fazenda foi incendiada. Em uma 
terceira fase, o MST deixou a área rural, mas permaneceu 
nas pequenas cidades do interior. Organizou saques a 
supermercados, invadiu delegacia de polícia para libertar 
companheiros presos e ocupou agências bancárias como 
forma de protesto contra as altas taxas de juro. Chegou a 
encenar uma ação de grande visibilidade, ao organizar uma 
marcha nacional sobre Brasília há três anos. Na semana 
passada, os liderados de João Pedro Stedile, chefe máximo 
do MST, estavam na quarta fase de sua escalada: atuavam 
nas grandes capitais do país.  
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Soldado americano devidamente 

paramentado para enfrentar multidões 

e, à direita, um policial brasileiro em 

ação: diferença gritante 

Os sem-terra entraram nos prédios públicos na terça-feira e 
até quinta-feira insistiam em só sair depois que uma 
comissão fosse recebida diretamente por Pedro Malan ou 
pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente. Queriam 
distância do ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul 
Jungmann, interlocutor apropriado para tratar do assunto. 
"Não adianta negociar com o Jungmann porque ele não teve 
prestígio para melhorar o orçamento da reforma agrária", 
afirma outro coordenador nacional do MST, Jaime Amorim, 
de Pernambuco. Uma das principais reivindicações dos 
sem-terra é quadruplicar o orçamento anual do Incra, que 
hoje dispõe de 1,2 bilhão de reais para fazer reforma 
agrária. Tal era o empenho do MST em enfatizar suas 
reivindicações que seus integrantes não hesitaram em violar 
o Código Penal em vários artigos. Invadiram repartições 
públicas, impedindo-as de funcionar. Mantiveram servidores 
do Estado em cárcere privado. Danificaram bens públicos e 
propriedades particulares. E tudo isso sem a menor 
sensação de que cometiam crimes. Como considera 
ilegítimo o Estado, o MST desconsidera suas leis.  

Com exceção dos governadores de São Paulo, Mário 
Covas, e do Paraná, Jaime Lerner, os responsáveis pelo 
comando das polícias nada fizeram para conter a baderna. 
Descumprindo uma ordem judicial, Itamar Franco, de Minas 
Gerais, declarou que não colocaria sua polícia para tirar os 

http://veja.abril.com.br/100500/p_042.html
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sem-terra do edifício do Ministério da Fazenda, em Belo 
Horizonte. O governador Dante de Oliveira, de Mato Grosso, 
consultado por Brasília, respondeu que deveriam ser 
esgotadas todas as chances de negociação antes do uso da 
força contra manifestantes que tomaram de assalto o prédio 
do Ministério da Fazenda na cidade de Cuiabá. Em São 
Paulo, a tropa de choque fez a desocupação e prendeu 
quinze manifestantes minutos depois que as portas de aço 
do Ministério da Fazenda foram arrombadas. No Paraná, o 
governo mandou 800 policiais conter o avanço de quarenta 
ônibus que levavam sem-terra para um protesto em Curitiba. 
Houve muita confusão, mais de cinqüenta feridos de lado a 
lado e uma tragédia, a morte do sem-terra Antônio Tavares 
Pereira, 38 anos, casado, cinco filhos, que foi atingido 
durante um confronto com policiais numa estrada de acesso 
à capital. Diante desse episódio, o presidente Fernando 
Henrique Cardoso fez uma de suas manifestações mais 
ríspidas em relação ao MST: "A morte do lavrador deve 
servir de alerta para os que optam pelo desrespeito à 
democracia", disse. Numa reunião de emergência, FHC 
baixou uma lista de medidas que já vem sendo chamada de 
"pacote anti-MST".  

Uma das medidas é transferir à Polícia Federal a 
responsabilidade de zelar pela segurança dos prédios da 
União. É um desafio e tanto, já que a PF tem um quadro 
reduzido de agentes. Outra medida do pacote visa conter a 
onda de invasão de terras produtivas. A partir de agora, se 
uma fazenda for invadida, o governo a retirará da lista de 
terras passíveis de reforma agrária por dois anos. Se a 
fazenda sofrer uma segunda invasão, o que é freqüente, as 
terras ficarão fora do programa por quatro anos. Como 
forma de envolver os governadores, FHC assinou um 
projeto de lei descentralizando o programa de reforma 
agrária, que agora pode ser feito também nos Estados. "O 
Brasil cansou da falta de respeito à liberdade, da 
transformação da liberdade de uns no constrangimento de 
outros. O Brasil e o presidente não vão mais admitir que 
funcionários públicos sejam reféns de gente que faz 
baderna em nome de uma causa que em si é justa", disse o 
presidente durante solenidade no Planalto. O pacote foi 
acompanhado do anúncio, feito por Brasília, de que 
empregaria toda a força necessária para a desocupação dos 
prédios públicos – inclusive o Exército, se fosse preciso.  

O governo demorou muito tempo para resolver que as 
invasões promovidas pelos sem-terra em prédios públicos, 
algumas com quebradeira, exigiam reação severa das 
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autoridades. Na semana passada, o Palácio do Planalto 
dava sinais de ter descoberto subitamente que não dá para 
negociar com o MST. A verdade é que o governo, receando 
a acusação de insensibilidade social, tem evitado usar a 
autoridade contra os integrantes do MST que burlam as leis 
do país. Na semana passada, finalmente, um membro do 
governo, o secretário-geral da Presidência Aloysio Nunes 
Ferreira, apresentou com clareza as razões pelas quais as 
desordens dos sem-terra deveriam ser enfrentadas com o 
vigor necessário. Segundo Nunes, os membros do MST 
estão atuando de modo criminoso contra a democracia 
vigente no país – logo, a autoridade não pode tolerar que 
continuem na trilha do desafio às instituições. Diante da 
pressão, as lideranças dos sem-terra decidiram orientar 
seus comandados a desocupar as instalações do governo.  

   

  

 

Invasão de prédio no 

interior de São Paulo: a 

luta agora é por crédito 

para plantar  

Durante toda a semana, 
agentes da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República 
repassaram ao gabinete militar 
relatos de que os sem-terra 
têm planos para invadir a 
fazenda de propriedade do 
presidente Fernando Henrique 
em Buritis. "Nossa estratégia é 
de avanço e crescimento", 
afirma Gilberto Portes, 
coordenador do MST. Entre as 
diversas ações do MST, a 
mais tensa foi em Brasília, 
onde 400 manifestantes 
ocuparam a sede do Incra. A Justiça concedeu o mandado 
de reintegração de posse solicitado pelo governo, mas os 
sem-terra fizeram um cordão de isolamento para que o 
documento não fosse entregue às lideranças do movimento 
pelo oficial de Justiça. Um dos coordenadores da invasão, 
Jairo Amorim Sol, deu entrevistas informando que os sem-
terra haviam preparado vários coquetéis Molotov, aquela 
bomba incendiária feita com gasolina. Seriam usados, disse 
Sol, caso os policiais tentassem entrar no prédio. 
Preparando-se para uma eventual ação da polícia, os 
manifestantes levaram pneus e pedras ao teto do edifício. 
"Vamos tentar resistir aqui fora e depois vamos jogar 
coquetel Molotov e fazer barricadas dentro do prédio do 
Incra", disse Sol.  
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Depois de receber 22 milhões de hectares de terra, área 
equivalente a cinco Dinamarcas, o MST acrescentou um 
item novo ao seu tradicional discurso. Agora, a tônica das 
reivindicações dos sem-terra deixou de ser a distribuição de 
terras e passou a ser distribuição de dinheiro público – daí a 
invasão dos prédios do Ministério da Fazenda e da sede do 
BNDES, no Rio de Janeiro. A pauta completa de pedidos 
feita pelo MST ao governo tem cinqüenta itens e cobra 
medidas que dizem respeito à diminuição das taxas de 
juros, concessão de créditos especiais e financiamentos 
para a construção de casas. É uma lista que conduz a uma 
observação intrigante. O MST procura sempre desmentir os 
dados do governo segundo os quais o Brasil fez um dos 
maiores programas de reforma agrária do planeta. Então, se 
os sem-terra acham que o problema continua sendo a 
distribuição de lotes, por que agora pedem dinheiro? Afinal, 
só precisa de crédito rural quem tem terra para plantar.  

Em fevereiro, o professor José de Souza Martins, da 
Universidade de São Paulo (USP), uma das maiores 
autoridades mundiais em sociologia agrária, redigiu um 
artigo no qual mostra que o país está mergulhado nesse 
debate porque, ao longo da história, evitou discutir de 
verdade a chamada questão agrária nas várias 
oportunidades que teve. No trabalho, publicado na Revista 
de Sociologia da USP, o professor apresenta as razões para 
que isso tenha ocorrido. Algumas delas:  

A reforma agrária deveria ser um debate histórico, não 
ideológico. "Mesmo nos meios acadêmicos, intérpretes 
tardios, desinformados e estranhos ao tema e à área 
lançam-se no que chamam de 'sociologia militante', 
misturam ciência e ideologia, marxismo panfletário, senso 
comum e descabidas raivas pessoais", escreve o professor.  

Os líderes do MST são de classe média e partidarizam a 
discussão. Por essa razão, segundo o professor, eles 

"possuem uma visão do processo histórico que é própria 
dos setores militantes e radicais dessa classe e não do 
campesinato. Esperam com isso legitimar o pleito da 
reforma agrária e o resultado acaba sendo exatamente o 
oposto".  

A esquerda não queria a reforma agrária. Os partidos de 

esquerda acreditavam que a revolução no campo ocorreria 
se os trabalhadores rurais fossem beneficiados com os 
direitos trabalhistas existentes nas cidades. Portanto, a 
esquerda tradicional jamais se movimentou para promover a 
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distribuição de terra, que geraria uma legião de pequenos 
proprietários. Trabalhadores rurais poderiam manter acesa a 
chama revolucionária. Pequenos proprietários poderiam 
apagá-la de vez.  

O governo sustenta uma luta tola com o MST pelos 
números da reforma agrária. "A reforma agrária é um tema 
que se propõe em termos qualitativos, não em termos 
quantitativos. Não é o número de desapropriados ou o 
número de assentamentos em terras desapropriadas ou 
compradas que definem o perfil da reforma agrária 
brasileira, sua justeza ou não."  

As divisões de informação da Polícia Federal e das polícias 
militares e os agentes da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos já vasculharam toda a papelada que puderam 
encontrar com o carimbo do MST em busca de indícios de 
milícias armadas no Movimento dos Sem-Terra. Nos cursos 
de formação de militantes, em que o discurso é bastante 
radical e se fala abertamente em revolução, não existe 
registro de aulas de tiro ou de manuseio de armas. Nas 
inúmeras invasões realizadas pelo MST, as únicas armas 
eram foices e pedaços de pau, e havia casos esporádicos 
de carabinas calibre 12 e revólveres 38. Até o momento, não 
há razão para temer em solo nacional o repeteco da 
revolução que virou o México de cabeça para baixo na 
segunda década do século XX e deixou um saldo de 1 
milhão de mortos. À frente de um exército de camponeses, 
Emiliano Zapata distribuiu terras na marra e acabou 
assassinado. Vinte anos depois, o México entregou 70 
milhões de hectares a 3 milhões de lavradores, uma das 
maiores reformas agrárias do planeta.  

Não se sabe ao certo quais são os limites do MST, mas na 
contabilidade das vítimas são eles os que morrem, não os 
que matam, como aconteceu na semana passada com 
Antônio Tavares Pereira, próximo a Curitiba, e no massacre 
de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996, no qual 
dezenove sem-terra foram assassinados pela PM do 
governador Almir Gabriel. É bom que os governadores 
estejam atentos. As polícias militares preocupam-se em 
combater bandidos, não arruaceiros. Quando um grupo de 
militantes do MST aparece e fecha uma estrada ou ocupa 
um edifício, a solução é delicada. Nos Estados Unidos, em 
caso de grandes concentrações, a polícia tem divisões 
especialmente treinadas e vestidas com uma roupa que 
lembra o filme Robocop. Nada parecido com o que se usa 
nos confrontos no Brasil. Quando um policial sem treino 
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para a dispersão de multidões aparece vestido com sua 
farda cáqui e um revólver 38 na cintura, o final da história é 
sempre uma incógnita. É grande o risco de acabar em 
tragédia.  

Em muitos países, grupos organizados fazem proselitismo 
da tomada do poder por quaisquer meios e isso costuma ser 
aceito com normalidade quando se trata de pregação de 
idéias. Ken Livingstone, o novo prefeito de Londres, 
chamado Ken, o Vermelho, foi eleito na semana passada 
com os votos dos partidos marxistas ingleses. Um dos 
bordões mais repetidos de Ken é o de que "o capitalismo 
matou mais gente que Hitler". França, Alemanha, Áustria, 
Itália e outros países europeus têm minorias intolerantes, 
extremistas de esquerda e de direita que fazem passeatas e 
elegem deputados. Até nos Estados Unidos sobrevive um 
partido esquerdista revolucionário que denuncia livremente 
pelas ruas as iniqüidades do capitalismo e propõe a 
implantação do comunismo na democracia mais poderosa 
do mundo. O problema com o MST é que seus militantes 
cruzaram a linha da pregação ideológica para a prática da 
desordem pública. E isso não é tolerado passivamente em 
nenhuma democracia digna desse nome.  

Há duas interpretações conflitantes para as novas práticas 
do MST. Uma é a do grande-chefe, João Pedro Stedile. 
"Nossas ações são a única forma de chamar a atenção para 
a política social que empobrece o país", justifica. Pós-
graduado em economia no México, Stedile aprecia textos de 
Lênin, Karl Marx e Mao Tsé-tung, o trio de pensadores 
comunistas com que se identifica. Em sua opinião, as ações 
radicais e a indisposição ao diálogo são a forma adequada 
de apresentar à sociedade em geral, não apenas aos sem-
terra, as mazelas provocadas pelo governo. Cria-se assim 
um mundo em que o MST desempenha o papel do Bem, 
num cenário maniqueísta em que o governo FHC é o Mal. É 
essa divisão radical da sociedade que dá à luta pela reforma 
agrária uma característica de guerra santa. "E, como toda 
guerra santa, é uma guerra sem alternativas, sem saídas 
políticas", escreve o professor José de Souza Martins, da 
USP.  
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Sem-terra detidos após confronto: na 

contabilidade, são eles que morrem  

Outra 
interpretação 
para essa nova 
fase de atuação 
do MST é de 
Raul Jungmann, 
o ministro do 
Desenvolviment
o Agrário. Para 
ele, o 
movimento está 
passando por 
um processo de 
divisão, não em 
alas que 
competem entre si, mas em duas camadas, a base e a 
cúpula. O sem-terra padrão que se alista nas fileiras do MST 
é uma pessoa sem perspectiva profissional alguma e sem 
nenhum instinto missionário. Entre os 1.000 manifestantes 
que na semana passada protestaram nas ruas de Salvador, 
a maioria é gente que vive de bicos nos centros urbanos. 
Não são propriamente militantes, mas serventes de 
pedreiro, balconistas e diaristas em casas de família. O que 
desejam essas pessoas? "Quero um pedaço de terra para o 
meu pai, que trabalha numa fazenda", diz a baiana Katia 
Moraes, 19 anos. Para eles, ingressar no MST representa 
quase sempre uma melhoria de padrão de vida. O 
acampado recebe um lugar para morar, ainda que sob uma 
lona, e ganha três refeições quentes por dia. Diferentemente 
do que acontece na periferia dos grandes centros, no 
acampamento o alistado tem segurança, já que as regras 
são extremamente rígidas quanto a bebedeiras e assaltos. E 
ainda tem direito a estudo e assistência médica, pois o que 
não falta são voluntários para prestar esses serviços. A vida 
nos acampamentos e a mobilização são financiadas por 
convênios com organizações estrangeiras, no valor de meio 
milhão de dólares por ano, além de uma taxa cobrada sobre 
a receita dos assentamentos. O entusiasmo inicial dos sem-
terra muda quando eles ganham um lote. Nessa nova 
situação, costumam esquecer os ideais sagrados que os 
líderes do movimento cultuam.  
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No topo de prédio no DF: 

preparados para reagir com 

coquetéis Molotov 

Como esse 
distanciamento é cada 
vez mais evidente, a 
cúpula do MST está 
com dificuldade para 
manter sua força 
apenas com a agitação 
no campo. Por isso 
mudou de tática", diz 
Jungmann. Esse fosso 
entre a base e a cúpula 
está previsto nas 
cartilhas do MST. Uma 
delas, usada para o 
treinamento de 
militantes, diz o que 
deve ser feito nesses casos: "Os dirigentes possuem um 
sonho revolucionário que é construir sobre os escombros do 
capitalismo uma sociedade socialista. Muitas vezes as 
aspirações dos dirigentes não são as mesmas da massa. 
Nesse caso é preciso desenvolver um trabalho ideológico 
para fazer com que as aspirações da massa adquiram 
caráter político e revolucionário". Vê-se claramente que o 
distanciamento entre base e cúpula conduz a uma estranha 
realidade. Os pobres que seguem a bandeira vermelha do 
MST querem de fato um pedaço de chão, mas as lideranças 
do movimento têm na luta pela terra apenas um instrumento 
político. Como acontece com a terra, o brasileiro humilde 
que se filia ao MST acaba, de certa forma, sendo usado 
também como instrumento para a realização da utopia dos 
dirigentes.  

Com reportagem de Adriana Setti, Alexandre Secco, 
Rodrigo Vergara, 
Daniela Camargos, de Salvador, Janaína de Graf, 
de Curitiba, e Sandra Brasil, de Brasília  
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Giving Them Land Was Supposed To Liberate Millions Of Brazilian 
Peasants. It Hasn't. What The World--And Billions Of The Landless Poor--

Can Learn From A Dream Gone Sour.  

By Mac Margolis | NEWSWEEK 
From the magazine issue dated Jan 21, 2002 

Thick as a  truck at its base, the Brazil-nut tree rises 10 stories to an opulent 
crown, lord of the Amazon jungle. It takes the tree a century to grow to maturity; it 
takes a man with a chain saw an hour to cut it down. "It's a beautiful thing," nods 
Acelino Cardoso da Silva, a 57-year-old farmer. "But I have six hungry people at 
home. If the lumberman turns up, I'll sell." Six years ago da Silva joined hundreds 
of homeless peasants and stole onto one of Brazil's untended estates. After years 
of grief and countless protest marches, he won the right to keep 26 hectares. But 
making a life in the settlements has meant fighting disease, begging for loans and 
farming some of the most thankless terrain on earth. Massive deforestation of the 
regal castanheira is just one of the hidden costs. There are many more.  

Da Silva was supposed to be a success story--part of what President Fernando 
Henrique Cardoso calls a "veritable peaceful revolution in the countryside." In one 
of the most ambitious land-reform programs ever, Brasilia has parceled out 18 
million hectares to 542,000 families (nearly 2 million people). Since 1995 Cardoso 
has settled more people on more land than all the monarchs, populists and 
generals in Brazil's 500-year history. The rapid spread of settlements has given 
homes to the homeless and restored a modicum of justice and peace in places 
known for neither. And yet, Cardoso had grander designs. The peasants were 
supposed to become modern family farmers. Sowing the countryside with their 
crops and their courage, they were to be transformed into "full socioeconomic 
citizens," breathing new life into Brazilian democracy. Only they haven't. 
Thousands of poor and failing peasants have abandoned their plots while most of 
the rest are barely hanging on. "Brazil has produced the largest and the worst 
land-reform program in the world," says Francisco Graziano, once Cardoso's top 
adviser on the issue. He'll get no argument from Gilmar Mauro, a leader of the 
fiery Landless Workers Movement (MST): "The government just wants to ease 
social tensions by handing out land. We have been left orphans." Half a decade 
and $6.5 billion later, Brazil's grand land reform is just another sad fable of the 
developing world. 

Across Latin America, Africa and Asia, countless peasants yearn for a plot of their 
own. But the struggle for land has especially fired the Latin American imagination--
from the defiant peasants of Diego Rivera murals to the masked Zapatista rebels 
of Mexico. Owning land can make the difference between being a serf and a 
citizen, as Peruvian economist Hernando de Soto eloquently argues in his call for 
property rights for the poor. And what great nation hasn't first brought democracy 
to its countryside? If ever there were a case for radical reform, it would be lopsided 
Brazil. Since colonial days, its boundless backlands have been a parquetry of 
privilege, where a handful of barons ruled over rambling estates the size of 
countries, while millions of peasants scratched out a living from meager patches. 

http://search.newsweek.com/search?byline=mac%20margolis
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At last count, in 1996, around 11 percent of rural property owners controlled 68 
percent of arable land. 

Cardoso aimed to change that. Critics say he was shamed into reform by rising 
rural violence and increasing land invasions, and now takes credit for helping 
peasants who had already helped themselves. Winning a plot land is still a 
blessing to the homeless, but a mixed blessing, at best. Despite countless studies, 
no one can say for sure how the 4,200 or so land-reform settlements are faring, 
how much they produce or even how many disillusioned new landowners have 
quit their plots. The meager data that exist are not encouraging: partial surveys 
show that at least one of every four settlers nationwide gives up his plot within two 
years, and in some regions up to half the settlers quit. 

The real miracle of Brazilian land reform may be how many remain. Transportation 
is unreliable in the countryside, electricity a luxury. Diseases like malaria and 
dengue fever are rife; only one in two families has ever seen a doctor. Some 95 
percent have no running potable water. And their finances are no healthier. Brazil's 
settlers owe banks and the government nearly $450 million. Less than 5 percent of 
settlements are financially independent. 

To be fair, many settlements are stable, and a few have become models of 
efficiency, especially where settlers have formed cooperatives. One is Fazenda 
Anoni, a onetime squatter camp in southern Brazil that does a brisk business in 
homemade brands, such as mate tea, organically grown coffee and grass-fed 
beef. But Anoni is one of the exceptions. Although Brasilia waxes grandly about a 
hale new class of rural entrepreneurs, most settlers seem more like welfare cases. 
The vast majority can barely feed themselves. Their collective output doesn't even 
get tallied into Brazil's $80 billion agricultural product. If not for social-security 
benefits, which account for at least a fifth of rural income, many more might have 
left. 

Those who do hang on often tread heavily on the land. In Para state, Acelino da 
Silva's home, settlers clear dense swaths of forest to plant beans, rice and corn. 
But after a few harvests, the feeble Amazon soils give out, forcing farmers to hack 
their way deeper into the jungle. By law each settler may clear only three hectares 
a year. But no one minds the law. "Our biggest headache is controlling 
deforestation and burning on land-reform settlements," said Edson Cruz, a federal 
police inspector assigned to the Brazilian environmental authority, IBAMA. "The 
fines are never paid... We are powerless." All the worse for the Brazil nut. The 
roads in Para are crowded with logging trucks, piled high with contraband. 

Trees are not the only casualties of Brazil's failed reform. Just ask the people of 17 
de Abril, a settlement named for a day of infamy. On April 17, 1996, 3,000 
squatters marched for land rights in Para in eastern Amazonia. They ran into a 
police barricade. When the shooting was over, 19 peasants were dead, many shot 
at point-blank range, one in the back. The police involved are still awaiting trial. 
The bloody incident, and Brazil's failure to bring the culprits to justice, unleashed a 
fury of international protest. Brasilia accelerated land reform, settling 74,600 
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homesteader families a year, five times the rate of previous governments. By 
rights, 17 de Abril ought to be the centerpiece of Cardoso's new rural democracy. 
Nothing could be further from the truth. 

The settlement is a rural shantytown, where pigs patrol dirt streets flanked by open 
sewage ditches. Three of every 10 residents have caught dengue fever. Leprosy is 
prevalent. A doctor calls once every three months, "and he hurries away at the end 
of the day because the lines are so long," says Eliene da Silva, a settlement leader 
(no relation to Acelino). The police, for obvious reasons, are not welcome, so 17 
de Abril has become a lair for thieves, prostitutes and marijuana dealers. 
Vigilantes keep the peace. "If a bandido murders someone, we take him to the 
woods and kill him," says da Silva. "We have to look after ourselves." Only the 
children seem not to mind. Like little militia, they scout barefoot in the dirt, wielding 
toy wooden guns. 

Still, the people of 17 de Abril--like settlers everywhere--speak proudly of the fruits 
of their labor: fields of rice, trellises heavy with black pepper vines, a teeming fish 
pond and a grove of 36,000 coconut palms. With a bank loan, the co-op 
purchased the latest in farm equipment: a brand-new rice-packaging machine, a 
small dairy, a manioc flour mill and a climate-controlled chicken coop. That was a 
year ago. The machines are still gathering dust. "We have no electricity," says 
Waldomiro Costa Pereira, community treasurer. "Our projects are on hold." 

A power shortage? "Not at all," Pereira says, pointing to the sky, traversed by thick 
transmission lines from the Tucurui hydroelectric station, one of Latin America's 
biggest power plants. Without a transformer, the 500-volt current is useless to the 
households and shops below. 

What little the people of 17 de Abril do have they owe in large part to the MST 
workers' movement. It has become a familiar part of the Brazilian landscape: 
columns of men, women and children, marching in formation along a country road 
or gathered in an angry knot in an urban plaza. In their flip-flops and Bermuda 
shorts, hoisting red flags and a thicket of hoes, they make a ragtag legion, one 
part peasant insurgent, one part Brancaleone. In fact, the MST is a sophisticated, 
spin-savvy political machine. Che may be their favorite icon, but the Internet is 
their most powerful weapon; the MST Web site is translated into six languages. 

Highly organized and disciplined as soldiers, the Movement boasts cadres 
nationwide. Barely a week goes by without news of MST legions mounting their 
tent cities on some rancher's estate, often with the blessings of bootstrap Roman 
Catholic clergymen. Though the MST and the government generally butt heads in 
the press, they have in fact struck a kind of uneasy pact. With the peasant legions 
at the barricades, Cardoso has been able to parlay fear of land invasions into 
support for land reform, a policy Brazil's rural elite would never have swallowed. 

Today there are far more peasants in settlements than there are landless huddled 
under black plastic tents. But the MST has not relented. They claim to speak for 
4.8 million "disinherited" Brazilians, rural and urban alike. Like a political perpetual 
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motion machine, the militantes untiringly scour for new recruits in the city slums, at 
university campuses, even abroad among Brazilians who migrated to find work in 
Paraguay. "These days landless Brazilians are manufactured," says Graziano. 

Increasingly, experts argue that old-style land reform, based on land giveaways, is 
a secondary issue--or should be. What good is sending more settlers to fields 
where so many have failed? They point to the growing urbanization of the country: 
82 percent of Brazilians live in urban areas today, compared to less than 45 
percent in 1960. (Many scholars contest the official demography; by their measure 
30 percent of Brazilians are still rooted in the countryside.) But whatever the 
numbers, many believe there is a fundamental tension between Brazil's land 
reform and the demands of the country's emerging economy. In the last three 
decades, Brazil has become an agricultural powerhouse. The 2001 harvest of 
soybeans, cotton and other plantation crops topped 100 million tons and fetched 
some $80 billion. Large-scale commercial farming produced that bounty, 
accounting for 61 percent of Brazil's internationally traded farm goods. The 
economy is already brimming with struggling farmers. Most economists predict 
that big agribusiness will put more subsistence farmers and field hands out of work 
as it continues to mechanize. 

 

Globalization is also working implacably against small landholders. In an effort to 
integrate with the South American economy, Brazil has toppled barriers to 
imported farm goods. That means consumers enjoy lower food prices, but 
struggling family farmers are pushed further behind agrimoguls who can make up 
for cheaper prices by selling greater quantity. "We add spoonfuls of people to the 
countryside, while the economic policies take them away by shovel," says Gilmar 
Mauro of the MST. 

Not long ago, the most bullish Brazilians predicted that the markets would sop up 
the "excess" labor, as former farmhands flowed into the city to build factories, 
homes and office towers. Then along came the international debt crisis of the 
1980s, Latin America's Lost Decade, followed by the volatile, free-booting 
capitalism of the 1990s. Brazil simply stalled out. The MST camps are full of field 
hands, but also ex-bricklayers, struggling merchants, street vendors and part-time 
supermarket clerks. 

Such a grim tableau suggests land reform is more poverty relief than sound 
economics. Of course, for desperate peasants any help is welcome. "Rural poverty 
is unbelievable, and we have to do something," says Luiz Hafers, who heads the 
Brazilian Rural Society, a planters association. "Land reform shouldn't be 
measured by an economic yardstick." But using land to pay a social debt may 
have a price as well. Half a century ago, success in agriculture meant owning a 
generous spread and having many sons with strong backs to work it. No longer. 
"Brazil is a market economy. We need a reliable supply of food from efficient 
farmers who know agronomy and use biotechnology," says Fernando Homem de 
Mello, an agricultural economist at the University of So Paulo. "If you break up 
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productive land and hand it out for land reform we could see a collapse in food 
supply." 

The riddles of the contemporary countryside have not been lost on Brasilia. But 
the Cardoso government is unrelenting. Officials point to a bumper crop of recent 
scholarship that says family farms make far more efficient use of their paltry 
government farm credits than do the privileged men in their air-cooled harvesters. 
With proper guidance and a friendly hand, the true believers insist, this "orphaned" 
class of laborers can not only rise from misery, but become agents of true 
democracy. 

Perhaps. No one denies Brazil has a huge social debt to the victims of the new 
farm economy, the countless idled workers who need a wage, a roof, job training 
and a chance to start over. But true land reform requires much more than the dole 
and deeds. It means targeting aid to those able, but struggling, farmers, large or 
small, who still have a chance to compete in the modern world--through rural 
extension services, prudent farm credits, access to biotech and better roads and 
schools. A good deal is at stake. Transforming the countryside could yet mean 
transforming Brazil itself. "The absence of [a] class of intelligent small 
landowners," British historian James Bryce once declared, "is a grave misfortune 
for South and Central America." Bryce was writing in 1912. He could have been 
writing today. 
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