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ABSTRACT:  
The aim of this study is to verify in what way the acronym ISIS (Islamic State of Iraq 
and Syria), used to refer to the jihadist group Islamic State, is characterized through 
metaphorical linguistic structures. Taking into account Cognitive Linguistic approach to 
language, concepts like image schema, cross-domain mappings and conceptual 
structures derived from bodily experiences will serve as theoretical framework for the 
analysis proposed here. The Corpus used in this work was taken from 215 transcriptions 
of ten minute videos available on CNN Student News website, aimed at students and 
teachers of English, either native or non-native. The softwares AntConc and GraphColl 
also gave support to the analysis of 322 lines of concordance. The investigation of the 
metaphorical structures focused on which metaphors were used to characterize ISIS; 
which conceptual domains could be identified; which image schemas motivated the 
metaphorical structures. It was found that the CONTAINER schema motivated some of 
the metaphors. As expected, the source domain WAR was recurrent, besides metonymic 
processes. Finally, through the analysis of metaphorical vehicles, it was possible to 
identify the systematic metaphors ISIS IS A HUMAN BEING and ISIS IS A TERRITORY 
TO BE EXPANDED. 
 
KEYWORDS: Cognitive Linguistics; metaphor; ISIS; image schema. 
 

RESUMO:  
Este estudo busca analisar de que maneira o termo ISIS (Islamic State of Iraq and 
Syria), sigla utilizada em inglês para se referir ao grupo Estado Islâmico é caracterizado 
por meio da utilização de estruturas linguísticas metafóricas. A partir dos pressupostos 
da Linguística Cognitiva, conceitos como esquemas imagéticos, mapeamento entre 
domínios e estruturas conceptuais derivadas de experiências corpóreas são discutidos no 
escopo do trabalho e dão suporte teórico para a análise aqui apresentada. O Corpus 
utilizado para o trabalho foi compilado do site CNN Student News, a partir da coleta da 
transcrição de 215 vídeos de dez minutos, disponibilizados na internet com fins 
educacionais. Foram utilizados os softwares AntConc e GraphColl para a análise de 322 
linhas de concordância. Buscou-se verificar quais foram as metáforas utilizadas para a 
caracterização da palavra ISIS; quais metáforas conceptuais poderiam ser identificadas a 
partir dos usos metafóricos; e, ainda, que esquemas imagéticos motivaram as metáforas 
utilizadas. O esquema de CONTAINER foi identificado como um dos motivadores de 
algumas metáforas e o domínio fonte GUERRA é o mais recorrente, além de processos 
metonímicos. Finalmente, a análise dos veículos metafóricos possibilitou a identificação 
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das metáforas sistemáticas ISIS É SER HUMANO e ISIS É UM TERRITÓRIO A SER 
EXPANDIDO. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Linguística Cognitiva; metáfora; ISIS; esquemas imagéticos. 
 

1. Introdução 

A discussão sobre metáforas como estruturas integrantes do sistema linguístico e 

do pensamento é de grande relevância para os estudos que tratam da linguagem. A 

metáfora passa a ser analisada não apenas como um recurso literário, mas como parte 

indispensável do pensamento e do sistema conceptual a partir dos trabalhos de Lakoff e 

Johnson (1980) sobre a Teoria da Metáfora Conceptual. A metáfora é, então, concebida 

por vários estudiosos cognitivistas como “fundamental no uso cotidiano da linguagem” 

(Ferrari, 2014, p. 91).  

Gibbs (1994, apud Fainsilber & Ortony, 1989; Ortony 1975), aponta as 

principais funções cumpridas pelas metáforas e que são tradicionalmente foco de 

estudo. A primeira delas é que a metáfora é um artifício utilizado para expressar ideias 

complexas, difíceis de serem expressas por meio de linguagem literal (hipótese da 

inexpressibilidade); a segunda função da metáfora é assegurar meios de compactar as 

informações que não podem ser passadas de forma sucinta (hipótese da 

compactabilidade); e, finalmente, as metáforas podem propiciar a captura de nossas 

experiências por meio de imagens vívidas e com riqueza de detalhes (hipótese da 

vivacidade). Por todos esses papéis que a metáfora cumpre em nosso uso diário da 

linguagem, seu estudo se torna imprescindível no campo linguístico que tem como base 

epistemológica a abordagem cognitiva. 

Com base nos pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva, o objetivo desse 

estudo é analisar as representações metafóricas para a sigla ISIS (Islamic State of Iraq 

and Syria, também conhecido por ISIL) na língua inglesa, em transcrições de 215 vídeos 

educacionais disponibilizados na web, no período compreendido entre outubro de 2014 

e outubro de 2015. Os materiais foram produzidos pelo canal de notícias americano 

CNN e são direcionados para professores e alunos de ensino fundamental e médio, tanto 

para nativos, quanto não nativos. Os vídeos, com duração aproximada de dez minutos 

cada, são produzidos por jornalistas da CNN e contêm notícias e assuntos atuais, 

curiosidades, fatos históricos e outros assuntos que são tratados numa linguagem 

cotidiana para jovens estudantes e professores, facilitando sua utilização em salas de 

aula. Nesse contexto, busca-se analisar quais são as metáforas linguísticas empregadas 
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no conteúdo discursivo que caracterizam o ISIS. É, ainda, objetivo deste estudo verificar 

se as metáforas linguísticas podem ser relacionadas a possíveis esquemas imagéticos ou 

algum domínio conceptual. 

Desse modo, as perguntas de pesquisa que este estudo pretende responder são as 

seguintes: 

 

1 Quais são as metáforas utilizadas no discurso para caracterizar o acrônimo ISIS, 

sigla utilizada para referenciar a organização islâmica que opera no Oriente 

Médio? 

2 É possível identificar metáforas conceptuais a partir da análise das metáforas 

linguísticas? 

3 Que esquemas imagéticos motivaram as metáforas identificadas? 

4 Foram utilizadas metáforas sistemáticas para a caracterização do ISIS, nos 

termos propostos por Cameron e Maslen, 2010? 

 

Para tentar responder a essas perguntas e alcançar os objetivos propostos, esta 

análise será apoiada por ferramentas da Linguística de Corpus, como os softwares 

AntConc e GraphColl.  A finalidade é utilizar uma quantidade maior de textos (215 

transcrições), para que se possa avaliar padrões de usos metafóricos, em contraponto a 

uma investigação de metáforas a partir da leitura linear de textos do início ao fim. Esse 

tipo de investigação de metáforas, proposta pelo grupo Pragglejaz (Philip, 2012), serve 

a outros propósitos que não os estabelecidos por este estudo. Nesse tipo de 

procedimento, denominado MIP (Metaphor Identification Procedure), a metáfora é 

identificada contrastando-se o significado contextual de cada item lexical do texto com 

o seu significado mais básico (mais concreto, de base corpórea, mais preciso ou 

historicamente mais antigo). Na análise aqui proposta, porém, a identificação das 

metáforas dar-se-á por meio da verificação dos Veículos Metafóricos (Cameron, 2010) 

que aparecem no discurso.  

 

2. Representações do ISIS a partir das metáforas utilizadas no discurso. 

Dos 215 episódios analisados, grande parte apresenta em seu conteúdo o termo 

ISIS, dada a relevância e a pertinência que se imprime ao termo nos dias atuais. A sigla 

refere-se ao grupo islâmico jihadista, criado em 2013, que atua no Oriente Médio e que 

se autointitula Estado Islâmico. O grupo é considerado por vários países como uma 
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organização terrorista e, possivelmente por essa razão, há um grande número de 

palavras e expressões ligadas ao termo ISIS que são utilizadas para caracterizar conflitos 

e guerras.  

Por se tratar de uma entidade compostas por indivíduos organizados social e 

politicamente, várias expressões envolvem a categorização do ISIS como tal, ou seja, 

indivíduos que compõem um grupo: 

 

1 They recently murdered a Syrian professor who refused to pledge to ISIS and to 

tell them where certain archeological treasures are in the Syrian city of 

Palmyra. 

2 $5 billion will go toward fighting ISIS terrorists in Iraq and Syria. 

3 Former Virginia governor, James Gilmore, says he does not understand why the 

president felt the need to equate ISIS militants with Christians from decades, if 

not centuries, ago. 

 

Nas sentenças 1, 2 e 3, observa-se que ISIS é identificado como um grupo 

composto por indivíduos representados por “eles”, “terroristas” e “ militantes”. Além 

desses, foram empregados na caracterização dos integrantes do grupo os termos 

“combatentes” (combatants) e “lutadores” (fighters). 

Em outros momentos, ISIS é tratado como uma entidade unificada, em que se 

verifica a impossibilidade de individualização no grupo: 

 

1 News broke that ISIS had executed 21 Christians from Egypt. 

2 The U.S. government says there`s no evidence that civilians were in the area of 

the strike, but that in any case, ISIS is responsible. 

3 But ISIS said it did not kill Mueller. 

 

Nas frases 1 (ISIS executou), 2 (ISIS é responsável) e 3 (ISIS não matou), é 

possível verificar um processo metonímico, uma vez que o termo ISIS é utilizado em 

lugar de seus representantes. Nos termos de Lakoff e Johnson (1980), nos processos 

metonímicos, utiliza-se uma entidade para se referir a outra que a ela se relaciona (p. 

35). Diferentemente da metáfora, a metonímia não é um mapeamento entre domínios, 

mas é a transferência de significado de uma entidade para representar uma outra que 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

61 
 

coexistem dentro de um mesmo domínio (Evans, Burgen e Zinken, 2007, apud Lakoff e 

Turner, 1989). 

Para facilitar a análise, os dados empíricos foram divididos em três grupos, de 

acordo com as referências à sigla ISIS, com relação às ações tomadas pela organização, 

ações tomadas contra o grupo e as informações que não estão incluídas nos grupos 

anteriores. Assim, buscou-se verificar de que forma metáforas e metonímias são 

utilizadas para caracterização do ISIS por meio do uso das estruturas linguísticas 

encontradas nos três contextos discriminados acima. 

No primeiro grupo, estão inseridas expressões do tipo: 

 

1 The Kurdish Peshmerga fighters on the ground who drove ISIS out have been 

living in the city of ruins. 

2 American leaders are concerned that Russia won`t just be targeting ISIS but 

fighting any enemies of Syrian President Bashar al-Assad. 

 

No segundo grupo, observa-se o seguinte padrão: 

 

1 If we drove down the wrong road that day, we would have ended up in ISIS 

hands 

2 A little over a year ago, ISIS trapped almost 40,000 Yazidis on a mountain in 

northern Iraq. 

 

Finalmente, no terceiro grupo encontram-se expressões metafóricas que não 

contemplam ações tomadas contra o Estado Islâmico ou ações que este empreendeu, 

mas apenas informações de teor genérico a respeito do ISIS. 

 

1 Let`s start with Mosul, the jewel in ISIS` crown in Northern Iraq, a 

symbolically important city and one that is now the second largest in Iraq. 

2 We saw ISIS with our own eyes, how they were capturing people. 

 

Análises sobre as estruturas encontradas nestas e outras caracterizações são 

fornecidas no item 5. 

 

3. A metáfora e os esquemas imagéticos 
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A partir da obra Metaphors we live by (Lakoff e Johson, 1980) os estudos sobre 

metáfora, de orientação cognitivista, passam a caracterizá-la como um processo crucial 

da linguagem que parte de um domínio concreto para um domínio abstrato. O domínio 

concreto refere-se ao domínio fonte enquanto o domínio abstrato é denominado domínio 

alvo. Kövecses (2005) argumenta que o domínio alvo é aquele que se almeja 

compreender por meio do uso do domínio fonte. Na linguística cognitiva, uma metáfora 

conceptual é concebida como a compreensão de um domínio em termos de outro. 

Assim, na metáfora conceptual VIDA É UMA VIAGEM, “vida” é um conceito abstrato, 

compreendido em termos de “jornada”, que é mais concreto. A correspondência entre os 

domínios fonte e alvo ocorre através de mapeamentos. 

Entretanto, a Teoria da Metáfora Conceptual vem sendo criticada por vários 

teóricos, os quais apontam questionamentos com relação à metodologia de análise de 

metáforas, a ênfase dada ao pensamento, em detrimento da análise da língua em uso, a 

determinação de domínios, entre outros.  Ao contrapor a Teoria da Metáfora 

Conceptual, Cameron (2010) propõe a teoria da Metáfora Sistemática que está no nível 

da língua em uso. Cameron argumenta que tanto as metáforas conceptuais quanto as 

metáforas sistemáticas refletem padrões do pensamento, mas teoricamente são 

diferentes (p. 91). Segundo essa autora, a metáforas sistemáticas são “conjuntos de 

metáforas linguísticas conectadas semanticamente” e emergem do discurso através de 

“processos de análise e interpretação” (p. 92). 

Sardinha (2011), por sua vez, discute a importância de distinguir a metáfora 

conceptual da metáfora linguística. Segundo o autor, “uma metáfora conceptual indica 

as maneiras pelas quais o pensamento se organiza e como as pessoas interagem, 

enquanto uma metáfora linguística representa a realização, na fala ou escrita, de uma 

metáfora conceptual” (p. 5). Este estudo parte da análise da metáfora linguística, 

buscando verificar se tais metáforas podem sugerir algum relacionamento com 

estruturas conceptuais e do pensamento. 

Uma vez que o significado é corporificado e baseado nas experiências que 

vivemos (Ferreira, 2015), o conceito de esquemas imagéticos complementa a 

fundamentação teórica deste trabalho. Ferrari (2014) define esquemas imagéticos como 

“estruturas de conhecimento que emergem diretamente da experiência corpórea pré-

conceitual” (p. 99). Johnson (1987), em seu livro The body in the mind, afirma que os 

esquemas surgem a partir de padrões recorrentes das nossas atividades diárias e 

rotineiras. Por derivar dessa experiência, do movimento no espaço e manipulação de 
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objetos, essas estruturas esquemáticas adquirem importância no nível conceptual e se 

expandem para a linguagem. Um dos esquemas imagéticos que são apontados em 

estudos cognitivos como de relevância é o esquema de contenimento. Motivadas por 

esse esquema, muitas metáforas podem ser encontradas na linguagem. No caso deste 

estudo, foi possível detectar a seguinte estrutura a partir do esquema de contenimento: 

 

If we drove down the wrong road that day, we would have ended up in ISIS hands. 

 

Na expressão “teríamos acabado nas mãos do ISIS” é possível notar a expansão 

metafórica que parte do esquema imagético de contenimento, uma vez que fisicamente é 

possível “segurar” ou “prender” algo nas mãos. É interessante notar, porém, que algo 

muito maior como “pessoas” não cabem nas mãos de ninguém. Essa noção de falta de 

delimitação ou fronteira de um contêiner é discutida por Mandler e Pagán Cánovas 

(2014) que argumentam que na linguagem existem inúmeros exemplos em que os 

objetos, contêineres ou ambos não possuem tamanho ou limite ou que tais 

características simplesmente não existem (p. 7). 

Sendo assim, muitas metáforas e metonímias encontradas na linguagem partem 

de esquemas imagéticos, que são estruturas conceptuais, mas não são estáticas, e que 

motivam a produção de estruturas linguísticas metafóricas compartilhadas pelos 

falantes. 

 

4. Metodologia 

O corpus foi compilado por meio da coleta das transcrições de 215 vídeos, 

disponibilizadas no site da CNN. Como já explicitado acima, esses vídeos visam 

contribuir com o ensino de inglês, seja como segunda língua ou língua materna. O 

material foi disponibilizado pela rede CNN de notícias e criado por falantes nativos da 

língua inglesa. O Corpus possui um total de 323.513 palavras totais (tokens) e 17.170 

tipos de palavras diferentes (types). 

Buscou-se avaliar através de uma word list criada pelo software gratuito 

AntConc quais as palavras lexicais de maior frequência no Corpus e que possuíam 

potencial metafórico. O termo ISIS se destacou por ser um termo bastante atual e de 

grande frequência no corpus – 322 ocorrências.  

O passo seguinte foi analisar a sigla ISIS no software GraphColl, para observar os 

padrões de estruturas ligadas ao ISIS no discurso. GraphColl é uma ferramenta gratuita 
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criada pela universidade de Lancaster, que explora uma rede de colocações linguísticas,. 

Ao analisar a palavra ISIS, a seguinte rede de colocações foi fornecida: 

 

 

O gráfico mostra as palavras que se colocam com a sigla ISIS até cinco posições 

para a esquerda ou direita. Ainda não é possível perceber o potencial metafórico dessas 

colocações, mas é interessante notar o grande número de vocábulos com significados 

“negativos” que se ligam ao termo ISIS (destroy, defeat, combat, fight, terrorist, 

captured, Al Qaeda, kill, militias, etc.). GraphColl possibilita ainda verificar linhas de 

concordância, entretanto, essa análise foi feita no software AntConc, por esta ferramenta 

possibilitar consulta ao contexto completo em que determinada estrutura foi utilizada. 

Este é um estudo qualitativo e de análise introspectiva. Seguem, então, algumas 

considerações sobre as linhas de concordância com a descrição de padrões de uso e a 

avaliação de usos metafóricos. 

 

5. Análise dos dados e discussão dos resultados 

Conforme apontado anteriormente, os dados para análise foram divididos em 

três grupos distintos: dados que se referem a termos que expressam ações tomadas 

contra o Estado Islâmico, ações tomadas pelo Estado Islâmico e informações sobre o 

ISIS que não se enquadram nos contextos anteriores. 
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5.1. Estruturas que expressam ações tomadas contra o Estado Islâmico. 

No primeiro grupo, os verbos mais comuns que se ligam ao termo ISIS são: 

 

FIGHT ISIS  

BOMB ISIS  

TARGET ISIS (GROUP/LOCATION/CAMPS) 

DEFEAT ISIS  

COMBAT ISIS  

STOP ISIS  

OUTNUMBER ISIS  

 

Os verbos listados acima podem ser comumente associados a situações de guerra 

e conflito. Entretanto, ISIS é uma entidade que não representa um país geograficamente 

delimitado, mas uma organização com representantes e simpatizantes estabelecidos em 

regiões diferentes do mundo e, portanto, não se configura como um país em guerra com 

outro. Sendo assim, a utilização dos vocábulos acima para compreender a relação do 

dos países estrangeiros com o Estado Islâmico pertencem ao mesmo domínio: GUERRA. 

Nesse caso, processos metonímicos estão envolvidos, uma vez que há uma relação de 

contiguidade (Ferrari, 2014).  

Além desses verbos, muitos multi-word verbs são utilizados nesse contexto de 

ações contra o ISIS. 

 

1 GO AFTER ISIS TERRORIST GROUP 

2 DROVE ISIS OUT 

3  ISIS IS PUSHED OUT 

4 DEALING WITH ISIS TERRORIST GROUP 

5 TAKING DOWN ISIS FLAG 

6 KNOCK OUT ISIS OIL 

 

Os multi-word verbs ou phrasal verbs, formados pelo verbo mais uma (ou mais) 

partícula adverbial são estruturas consideradas arbitrárias na tradição formal, mas na 

abordagem cognitiva são concebidas como motivadas. Essa motivação parece estar 

relacionada aos esquemas imagéticos (Johnson, 1987) que surgem das experiências de 

base corpórea, com padrões recorrentes. Um dos esquemas imagéticos presentes nos 
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multi-word verbs listados acima é o de FORÇA que está representado em “drove out” (2), 

“pushed out” (3), “taking down” (5) e “knock out” (6). Todos esses possuem uma 

extensão metafórica tanto do próprio verbo, que não está sendo utilizado em seu sentido 

mais básico, concreto (Steen, 2010), quanto da partícula que tem seu sentido 

metaforicamente estendido a partir de esquemas imagéticos. 

 

5.2. Estruturas que expressam ações tomadas pelo Estado Islâmico. 

É relevante nesse segundo grupo de análise o comportamento metonímico 

observado nas estruturas linguísticas utilizadas para descrever as ações utilizadas pelo 

ISIS em sua escalada de poder. Seguem-se algumas análises: 

 

1  ISIS ATTACKED  

2  ISIS SAID  

3  ISIS LAUNCHES A BRUTAL CAMPAIGN 

4  ISIS MOVING ON  

5  ISIS SEES ITSELF AS A STATE 

6 HOW DOES ISIS GOVERN THE TERRITORY 

7  ISIS HOPES TO PROVE 

8 ENDED UP 

IN 
ISIS HANDS  

 

Além do fato do termo ISIS estar deslocando o significado das pessoas que 

pertencem à organização para o nome da própria organização, todas as frases parecem 

ser motivadas por domínios conceptuais diferentes. Em 1, o domínio é GUERRA; em 3 

parece ser o de PUBLICIDADE, já que ISIS “lança uma campanha”; em 6, o termo 

“governar” indica que o domínio NAÇÃO parece motivar a estrutura linguística; em 8 

“estar nas mãos do ISIS, evoca o esquema imagético de contenimento. Com relação a 2, 

5 e 7, nesses exemplos estão presentes características que qualquer ser humano possui 

(“dizer”, “ver”, “ter esperança”), mas  que a entidade ISIS passa a possuir no lugar de 

um possível “líder” do grupo ou daqueles que estão associados a esse grupo. Em 5 a 

expressão metafórica “ver a si mesmo como um estado” pode ser explicada pelo fato do 

verbo “ver” estar sendo empregado em sentido abstrato para “perceber” ou 

“compreender”. Finalmente, em 4 é possível dizer que o esquema imagético de FORÇA é 
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identificado, pois moving on pode ser entendido como “seguir adiante”, com o 

movimento do Estado Islâmico de conquistar outros territórios. 

 

5.3. Estruturas que fornecem informações gerais sobre o Estado Islâmico. 

Este último grupo analisado seguem os mesmos padrões metonímicos e 

metafóricos observados nos dados anteriores. 

 

1 YEMEN GIVES ISIS A GROWING OPPORTUNITY 

2 MOSUL, THE JEWEL IN ISIS CROWN 

3 WE SAW ISIS WITH OUR OWN EYES 

 

Em 1, além do processo metonímico envolvido e já discutido anteriormente, em 

que o país Yemen está significando aquele ou aqueles que o representam, há ainda o 

fato de a entidade Yemen “dar uma oportunidade” a uma outra entidade que também é 

representada metonimicamente. O domínio fonte seria o de TRANSFERÊNCIA FÍSICA 

(Ferrari, 2014). Há também nesse caso o fenômeno da Personificação, já que um país 

(Yemen) “assume traços humanos de intencionalidade e volição” (Ferrari, 2014, p. 97), 

ou seja, “dar oportunidade” a alguém. 

No exemplo 2, foi utilizada uma expressão idiomática para explicar o fato de 

que a cidade de Mosul é a mais “estimada” pelo grupo Estado Islâmico (Mosul, a joia 

da coroa do ISIS).  

ISIS, em 3, é compreendida como uma entidade coesa e única, pois poderia ser 

“vista” por pessoas, como se não fosse uma organização composta por pessoas 

fisicamente distantes umas das outras, mas associadas ao grupo ideologicamente. Sendo 

assim, não seria possível concretamente “ver” o ISIS, da forma como se vê um objeto no 

espaço. 

 

5.4. Metáforas Sistemáticas 

Além do panorama geral de identificação metafórica, apresentado nas seções 

anteriores, um grupo de veículos metafóricos emerge nos seguintes trechos: 

 

1 What`s quite clear is that ISIS are far from giving up on this fight.  

2 But here they are - through this wreckage, closer and closer to the places where 

ISIS are trying to push forwards. 
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3 ISIS sees itself as a state, a government. Its ambition: to be an Islamic 

caliphate that claims sovereignty over the world`s Muslim communities. 

4 ISIS hopes to prove it is bringing order to chaos, however violent its rule. 

5 But ISIS itself may be showing signs of weakness. 

6 ISIS is more focused on the fight in Syria and Iraq. 

7 ISIS wanted to kill them because their beliefs are different from the extremist 

Muslim views of ISIS 

 

Os veículos metafóricos sublinhados apresentam expressões utilizadas para 

representar ações que significam ou atividade cognitiva ou volição. Tais características 

são intrínsecas dos seres humanos e são, portanto, metafóricas, na medida em que estão 

sendo usadas para descrever uma “organização”. Esse agrupamento de metáforas 

linguísticas que parecem apresentar semelhanças entre si, uma vez que significam ações 

cognitivas atribuídas ao ISIS, sugerem a ocorrência de uma metáfora sistemática. De 

acordo com Araújo, Silva e Marques (2014), “a metáfora sistemática é um agrupamento 

de veículos metafóricos que se conecta a um tópico discursivo” (p. 434). Assim, a partir 

da análise dos trechos acima, sugere-se a metáfora sistemática ISIS É SER HUMANO, 

pois para caracterizar essa “organização terrorista” foram utilizados veículos 

metafóricos atribuídos a ela, cujo significado está presente em ações e atitudes 

tipicamente humanas. 

Vejamos um outro grupo de expressões: 

 

1 (...)  there are differences between Iraq and Afghanistan, so that the withdrawal 

will not lead to the same situation we saw in Iraq, a collapse of the local 

security forces and there, the advance of ISIS.  

2 ISIS expanded its territory last week, capturing the city of Ramadi 

3 (...) the army also retreated, as ISIS close in on them 

4 For now, battlefield momentum is with ISIS, quickly moving on from Ramadi 

towards Baghdad. 

5 Also, ISIS opening up new fronts in the war in Syria including close to 

Lebanon. 

 

Mais uma vez, um outro conjunto de formas linguísticas com significado 

semelhante parece emergir das frases listadas acima: “avançar”, “expandir território”, 
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“abrir novas frontes” e “mover-se em direção a Bagdá”. Todos esses itens e sintagmas 

lexicais são utilizados para descrever ações realizadas por um exército ou as forças 

armadas de um país, no sentido de invadir, dominar por força, outros territórios. Nesse 

sentido, os veículos metafóricos que se apresentam nesses dados que fundamentam a 

metáfora sistemática ISIS É UM TERRITÓRIO A SER EXPANDIDO. 

 

6. Considerações finais 

Este trabalho buscou verificar de que forma o termo ISIS é caracterizado 

metaforicamente em textos disponibilizados no site da CNN Student News, para fins 

educacionais. Foi possível verificar uma grande variedade de expressões metafóricas de 

domínios fonte diversos, por exemplo, GUERRA, NAÇÃO e PUBLICIDADE. Além das 

metáforas, o ISIS é também caracterizado por estruturas linguísticas que derivam de 

processos metonímicos. Foi possível verificar que tanto as metáforas quanto as 

metonímias são motivadas por esquemas imagéticos (contenimento e força), estruturas 

conceptuais criadas a partir de nossas experiências corpóreas.  

Além disso, foi possível observar padrões metafóricos que evidenciam 

agrupamentos de veículos metafóricos com semelhanças semânticas entre si, os quais se 

relacionam ao tópico ISIS. Essas metáforas linguísticas evidenciaram as metáforas 

sistemáticas ISIS É SER HUMANO e ISIS É UM TERRITÓRIO A SER EXPANDIDO. 

Para a análise, foram utilizadas as ferramentas da Linguística de Corpus 

AntConc e GraphColl, que permitiram uma análise da frequência dos vocábulos assim 

como de uma rede de colocados (GraphColl). As linhas de concordância com o termo 

ISIS foram então analisadas e foi possível verificar como, de fato, as metáforas 

linguísticas são recorrentes na linguagem e o significado motivado por nossas 

experiências corpóreas. 
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