
metáforas: da retórica  
à terminologia

Neste artigo procedemos a uma reflexão teórica sobre a evo-

lução do conceito de metáfora desde a Antiguidade até aos 

nossos dias e a sua relação com a Terminologia. Neste périplo 

definimos o conceito de metáfora, fazemos referência à sua na-

tureza, descrevemos as suas dimensões linguística e cognitiva e 

identificamos as suas funções quer no discurso literário quer no 

discurso de especialidade.
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introdução

As metáforas são a expressão de 
uma competência retórica que aproxi-
ma duas realidades distintas, uma não 
verbal e outra verbal, ambas sujeitas à 
interferência humana, isto é, às opções 
linguísticas que o homem subscreve 
quando verbaliza a realidade não ver-
bal que apreende e interpreta.

perspectiva diacrónica do 

conceito de metáfora 

A reflexão sobre o conceito de 
metáfora tem-se estendido ao longo 
de vinte e dois séculos e, grosso modo, 
pode ser dividida em dois períodos, um 
período que se estendeu até ao final do 
século XVIII, marcado essencialmente 
por Aristóteles, embora tivesse contado 
com os contributos de filósofos como 
Cícero e Quintiliano e outro período, 
desde o século XIX até aos nossos dias. 

No primeiro período eram valoriza-
dos os factores objectivos da relação 
entre o homem, a sua criação e o 
universo, no segundo, são exaltados os 
factores subjectivos que decorrem dos 
sentidos, da intuição e da imaginação. 

Considerado um ponto de transição 
por muitos autores, nomeadamente 

Bobes (2004: 39), o século XVIII não 
marca uma ruptura entre um período e 
o outro. Se novas concepções que alte-
ram a perspectiva de uso das metáfo-
ras são intentadas, a matriz herdada 
de Aristóteles persiste e medeia a 
criação de novas abordagens. 

dimensão linguística

A metáfora tem-se baseado, recor-
rentemente, em três tipos de relações: 
semelhança ou analogia, conexão 
e correspondência, submetidas aos 
conceitos lógicos de extensão e com-
preensão. Estas relações envolvem o 
significante; o respectivo significado li-
teral, definido pela sua filiação histórica 
e pela referência à “coisa” designada e 
denotada; e um significado novo. 

Um vínculo de proximidade 
relacional baseada na contiguidade 
ou na correlação, com alargamen-
to ou redução da compreensão do 
significado novo em relação ao grau 
zero subentende uma metonímia, 
a semelhança ou analogia, próxi-
ma ou longínqua, uma metáfora. 

Aristóteles (2004: 83) não atribui à 
metonímia ou à sinédoque um estatuto 
independente, o que subscrevemos, 
por isso, metáfora é um conceito holís-

tico que integra a metonímia e a siné-
doque, «A metáfora é a transferência 
de uma palavra que pertence a outra 
coisa, ou do género para a espécie ou 
da espécie para o género ou de uma 
espécie para outra ou por analogia». 

Embora não dedique à metáfora 
um estudo directo, em qualquer das 
suas obras, na Retórica (Aristóteles, 
1998: 196) apresenta a metáfora como 
um artefacto estilístico ao serviço da 
arte de seduzir, de bem dizer e, de 
maneira incipiente, atribui-lhe uma 
função não só heurística, mas também 
pedagógica, «Que seja o seguinte o 
nosso pressuposto: uma aprendiza-
gem fácil é, por natureza, agradável 
para todos; por seu turno, as palavras 
têm determinado significado, de tal 
forma que as mais agradáveis são 
todas as palavras que nos propor-
cionam também conhecimento.»

Quintiliano (in Fromilhague,1995: 
10) introduz os conceitos de figurae 
sententiarum (figuras de pensamento 
e de palavras), cujo significado, numa 
perspectiva de retórica, se mantém, 
em grande parte, até hoje.

Não desejando reproduzir as teorias 
retóricas que se sucederam umas após 
as outras, não podemos deixar de 
mencionar Dumarsais e Fontanier, com 
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os quais identificamos, respectivamen-
te, tropo, do grego trepô, que significa 
mudar, mudar de direcção ou de signi-
ficado, e figura de discurso, a categoria 
que reúne os tropos. A Dumarsais se 
deve também a noção de significado 
dependente do contexto, isto é, o 
significado é inerente ao sistema, o 
sentido, quer seja literal, quer figurado, 
é construído em discurso.

A retórica associa as metáforas à 
construção do discurso eficaz, em que 
o bem dizer é adaptado ao público e à 
causa a defender, mas o uso de metá-
foras foi-se transformando em estilo, 
em ornamento ao serviço da literatura.

A metáfora, enquanto recurso 
estilístico, apresenta três característi-
cas principais que a tornam singular: 
originalidade, ambiguidade e surpresa, 
isto é, a metáfora dá matiz ao estilo de 
um autor, induz o leitor em várias inter-
pretações e permite criar um conjunto 
de relações inusitadas.

As metáforas literárias encontram 
justificação não só na necessidade que 
o locutor tem de traduzir por palavras 
a apreensão de um universo interior e 
exterior, que transcende a lógica e a 
língua, mas também na necessidade 
de suscitar o interesse do alocutário 
através de um discurso, cuja ambigui-
dade permite várias interpretações.

As metáforas literárias, adversas 
à codificação e à convenção, junta-
mente com outros recursos dão forma 
a estilos literários pessoais. O factor, 
surpresa é introduzido, justamente, 
pela infracção ao código lógico-
linguístico e à convenção. Porque 
é causa de polivalência semântica, 
as metáforas admitem a criação 
de novos sentidos exofóricos, isto 
é, não confinados textualmente. 

dimensão cognitiva

As metáforas não são apenas a 
expressão de uma competência retóri-
ca, no âmbito das ciências cognitivas, 
várias investigações fazem surgir uma 
nova perspectiva designada por metá-
foras cognitivas. 

As metáforas profundamente en-
raizadas e acomodadas nos discursos 
do quotidiano, às quais alguns autores 
chamam mortas, constituem as 
fundações onde se alicerçam muitos 
conceitos abstractos ou complexos 
que o desenvolvimento científico e 
tecnológico tem feito surgir. Por con-
seguinte, as metáforas lexicalizadas, 
embora tenham perdido relevância es-
tética, são, segundo Ungerer e Schmidt 
(1996: 119), essenciais ao processo de 
conceptualização da realidade. 

Para Lakoff e Johnson (1984), a 
metáfora é um mecanismo fundamen-
tal para a compreensão das diversas 
experiências humanas, para estes 
autores a metáfora é omnipresente, 
não apenas na língua, mas também em 
todo o sistema conceptual. 

A metáfora é uma estrutura sis-
temática que permite organizar um 
modelo cognitivo a partir de outro, 
bem assimilado e aceite, isto é, permi-
te reconstruir uma vivência, à imagem 
ou semelhança de outra e, por isso, se 
pode afirmar que é inerente ao pensa-
mento científico. Quando o especialista 
de um domínio se apropria de termos 
de outros domínios ou de unidades 
da língua geral, não é apenas por eles 
terem um poder evocativo acentuado 
e, portanto, facilitarem a comunicação, 
mas porque são também instrumentos 
que agilizam o processo de conceptu-
alização e apropriação / interpretação 
da realidade. As metáforas importam 
dos conceitos de origem, as caracterís-
ticas relevantes que concorrem para a 
organização do novo conceito. Impor-
tam, simultaneamente, a coerência da 
sua estrutura interna, necessária à sua 
própria coerência e implantação.

Parte do sistema conceptual, onde 
se alicerça o pensamento e a acção, 
está estruturado metaforicamente, 
conceitos abstractos ou complexos 
são percebidos, através de correlações 
sistemáticas que estabelecem com 
outros conceitos, directamente relacio-
nados com experiências e interacções 
do quotidiano, conceitos de origem 
que geralmente são básicos ou imago-

esquemáticos. Estes conceitos pos-
suem uma estrutura interna coerente 
e podem ser individuais ou categorias, 
elas próprias constituídas por objectos 
e acções de nível básico.

metáforas e terminologia

Com o desenvolvimento da linguís-
tica cognitiva também se começou 
a tomar consciência da necessidade 
de reavaliar o papel das metáforas no 
âmbito do discurso de especialidade.

Durante muito tempo, as metáfo-
ras, foram consideradas inadequadas 
ao discurso utilizado pelas comuni-
dades sociorretóricas1 para partilhar 
o conhecimento sobre o seu domínio 
de actividade, por escaparem ao rigor 
teórico e retórico das formulações 
científicas ou técnico-científicas que 
pretendiam representar a realidade 
com precisão. 

No âmbito da Terminologia, primeiro 
reconheceu-se o valor designativo das 
metáforas justificado pela necessidade 
de denominar os objectos “novos”, 
que começaram a surgir, cada vez em 
maior número, nas ciências e nas tec-
nologias. De um valor linguístico confir-
mado, as metáforas passaram também 
a ter um valor pedagógico e heurístico, 
pois eram consideradas instrumentos 
facilitadores de descoberta e apren-
dizagem, recursos retóricos de ensino 
prescindíveis e a ser substituídos logo 
que o alocutário atingisse o nível de 
conhecimento desejado.

Para concluir, sublinhamos o papel 
designativo que as metáforas desem-
penham no discurso especializado e 
que decorre do desequilíbrio existente 
entre os conceitos que surgem, inin-
terruptamente, em todos os domínios 
do conhecimento e áreas de actividade 
e as entidades linguísticas para os 
nomear, pese embora o elevado poder 
combinatório destas unidades. 

Consideramos que as metáforas, 
no âmbito do discurso especiali-
zado, são a expressão da compe-
tência retórica e pedagógica de 
uma comunidade sociorretórica.
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A participação das metáforas na 
construção e explicação de teorias e 
formulação de hipóteses, pelo menos 
numa fase embrionária, tem sido, 
sucessivamente, reiterada pelas comu-
nidades sociorretóricas, pelo que lhes 
reconhecemos uma função heurística.

Reafirmamos o papel das metáforas 
como estruturas cognitivas, pois, quan-

do transportadas de um domínio para 
outro ou entre domínios não perdem 
todas as características do conceito 
de origem, elas fazem-se acompanhar 
por uma característica ou um conjunto 
de características que, muitas vezes, 
ganham evidência participando na 
estruturação do novo conceito.

   

1 Os membros de uma comunidade 

sociorretórica partilham objectivos de 

estudo ou de trabalho, metodologias de 

investigação, convenções e pugnam pela 

oportunidade e frequência de comunicação, 

que sabem ser essencial à preservação da 

comunidade.
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