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RESUMO: Este estudo tem por objetivo investigar as metáforas presentes em narrativas de 
aprendizagem de alunos de português como língua adicional em uma universidade pública 
brasileira. Dessa maneira, também objetivamos melhor compreender como esses aprendizes 
conceptualizam seu processo de aprendizagem da língua. O corpus deste estudo é composto 
por dezenove narrativas disponíveis no site do projeto AMFALE (Aprendendo com 
Memórias de Falantes e Aprendizes de Língua Estrangeira), o qual é um repositório para 
narrativas de aprendizes de diversas línguas. Os aprendizes de português como língua 
adicional responderam a uma série de perguntas relativas às suas motivações para 
aprenderem a língua, suas dificuldades e estratégias de aprendizagem e à maneira como o 
processo de aprendizagem tem ocorrido. Por meio de suas respostas foi possível realizar um 
análise top-down (do pensamento para a linguagem) e bottom-up (a partir das expressões 
metafóricas) para identificar as metáforas utilizadas e o que elas revelam sobre a maneira 
como os aprendizes conceptualizam o processo de aprendizagem. Entre as metáforas 
conceptuais que emergiram das narrativas estão APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É 
UMA VIAGEM e APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É PONTE, as quais revelam 
interessantes aspectos sobre a experiência dos aprendizes. 
PALAVRAS-CHAVE: metáforas; aprendizagem; português como língua adicional 

 

ABSTRACT: This study aims to investigate the metaphors present in the learning 
narratives of students of Portuguese as an additional language at a Brazilian public 
university. By doing so, we seek to better understand how learners conceptualize their 
language learning process. The corpus for this study is composed of nineteen learning 
narratives available on the AMFALE (Aprendendo com Memórias de Falantes e 
Aprendizes de Língua Estrangeira) website, which stores learning narratives of students of 
various languages. The Portuguese learners answered to a set of questions relative to their 
motivations to study the language, their learning difficulties and strategies, and what the 
learning process has been like. As we examined their answers, we did a top-down (from 
thought to language) and a bottom-up (from the metaphorical expressions to thought) 
analysis in order to identify what metaphors had been used and what they can reveal about 
the learners’ conceptualization of the learning process. Conceptual Metaphors such as 
LEARNING PORTUGUESE IS A JOURNEY and LEARNING PORTUGUESE IS A 

                                                           
1 POSLIN, Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 
2 POSLIN, Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 
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BRIDGE emerged from the narratives, revealing interesting aspects about the learners’ 
experiences. 
KEYWORDS: metaphor; learning; Portuguese as an additional language 
Introdução 

Este estudo se situa em uma interface entre a Linguística Aplicada e a Linguística 

Cognitiva à medida que investiga a metáfora em narrativas de aprendizes de português 

como língua adicional (doravante PLA). Especificamente, nosso objetivo é identificar, à luz 

da Teoria da Metáfora Conceptual ( Lakoff; Johnson, 2003, [1980]) e dos Esquemas 

Imagéticos (Johnson, 1987): (1) quais metáforas os aprendizes de PLA utilizam ao falar 

sobre seu processo de aprendizagem; (2) como os aprendizes de PLA conceptualizam seu 

processo de aprendizagem por meio das metáforas utilizadas.  

Para tanto, utilizamos o relato contido em narrativas de aprendizagem disponíveis 

no site do projeto AMFALE3. Em virtude da natureza êmica das narrativas de 

aprendizagem, Pavlenko (2001, p. 213) afirma que elas constituem “uma fonte única de 

informações sobre motivações, experiências, dificuldades, perdas e ganhos dos 

aprendizes.”4 Dessa maneira, esperamos obter, através da investigação das metáforas 

contidas nessas narrativas, uma melhor compreensão de como os aprendizes de PLA 

conceptualizam seu processo de aprendizagem. 

 

1. O estudo da metáfora 

O estudo da metáfora remonta à Antiguidade. Na perspectiva clássica, a metáfora 

seria uma espécie de acessório da linguagem, ou seja, um instrumento retórico com valor 

estético para a construção de sentido. Lakoff e Johnson (2003 [1980]) apontam que tal 

visão da metáfora como apenas um recurso de embelezamento ou figura de linguagem – 

apropriada, em especial, para o uso literário e poético – é ainda hoje equivocadamente 

compartilhada pela maioria das pessoas.  

 O rompimento acadêmico com essa concepção se deu recentemente a partir dos  

______________________ 
3 O projeto AMFALE (Aprendendo com memórias de falantes e aprendizes de língua estrangeira), 
coordenado pela professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva, é um projeto da Faculdade de Letras da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que investiga, através de narrativas de aprendizagem 
coletadas por pesquisadores de diferentes instituições, diversos aspectos associados ao processo de aquisição 
de línguas estrangeiras.  Disponível em: http://www.veramenezes.com/amfale.htm 
4  Tradução de: “unique source of information about learners’ motivations, experiences, struggles, losses, and 
gains.” 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

272 

 

trabalhos de vários estudiosos, sobretudo o de Reddy (1993 [1979]) relativo à “metáfora do 

canal” ou “metáfora do conduto” e o de Lakoff e Johnson (2003 [1980]) no livro-marco 

Metaphors we live by. Esses novos estudos consolidaram a ruptura paradigmática com a 

visão clássica ao demonstrarem que as metáforas estruturam nossa sistema conceptual e, 

portanto, revelam a maneira como pensamos, influenciando, consequentemente, o modo 

como agimos e compreendemos o mundo.  

É importante frisar, entretanto, que mesmo na visão clássica já se fazia alguma 

alusão à metáfora como um fenômeno de base cognitiva. Aristóteles parece sugerir em seus 

escritos ser a metáfora um meio para a comunicação de pensamentos ao afirmar, por 

exemplo, que “o uso bem sucedido de metáforas implica na percepção de similaridades” 

(Aristóteles, 1987, p. 57 apud Ferreira, 2007, p. 29). Contudo, somente a partir dos estudos 

de Reddy (ibidem) e Lakoff e Johnson (ibidem) que se estabeleceu e aprofundou a 

compreensão da metáfora enquanto fenômeno cognitivo básico e estruturante de nossos 

pensamentos. 

 

2. Teoria da metáfora conceptual 

Formulada por Lakoff e Johnson – com a publicação em 1980 do livro Metaphors 

we live by – a Teoria da Metáfora Conceptual é um marco na Linguística Cognitiva por 

postular que os seres humanos são dotados de um sistema conceptual metafórico. De 

acordo com essa teoria, as metáforas devem ser compreendidas como uma questão do 

pensamento e não como uma questão puramente da linguagem, pois são mais do que 

simplesmente um artefato linguístico a que se recorre para efeitos de ornamentação e 

retórica. As metáforas, enquanto instrumentos da cognição, revelam como nosso 

pensamento está estruturado e, por isso, são essenciais e onipresentes na linguagem, 

revelando como conceptualizamos desde nossas experiências mais corriqueiras até as mais 

complexas (Lakoff; Johnson, 2003 [1980]).  

Kövecses (2002) destaca que as metáforas conceptuais têm sua origem em nossas 

experiências perceptuais, biológicas e culturais. Por estruturarem nossos pensamentos, as 

metáforas influenciam a maneira como agimos em interação com as pessoas e o mundo.  

Nas palavras de Sardinha (2007, p. 30) “se quisermos fazer parte da sociedade, interagir, 

ser entendidos, entender o mundo, etc., precisamos obedecer (‘live by’) às metáforas que 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

273 

 

nossa cultura nos coloca à disposição”. Assim, por exemplo, em muitas culturas o tempo é 

conceptualizado em termos de dinheiro, ao passo que o amor é conceptualizado em termos 

de uma viagem.  

Lakoff e Johnson (ibidem, p. 77) explicam que os conceitos metafóricos constituem 

uma maneira de “estruturar parcialmente uma experiência em termos de outra”5, isto é, de 

compreender um domínio conceptual em termos de outro domínio conceptual ou de mapear 

sistematicamente um DOMÍNIO-FONTE para um DOMÍNIO-ALVO (com letras 

maiúsculas). Os mapeamentos conceptuais são representados da seguinte forma: 

DINHEIRO  → TEMPO 
                                                  DF                       DA 
 
Na metáfora conceptual TEMPO É DINHEIRO, temos o domínio-alvo TEMPO 

mapeado em termos do domínio-fonte DINHEIRO. O domínio-alvo é normalmente um 

conceito mais abstrato conceptualizado a partir de um conceito mais concreto para o qual já 

tenhamos um conhecimento sistematicamente organizado (Lakoff; Johnson, ibidem). 

Assim,  nos  baseamos  na nossa experiência cotidiana e concreta com o dinheiro para 

compreendermos a nossa experiência também cotidiana, porém mais abstrata com o tempo. 

Devido a esse mapeamento, conceptualizamos o tempo como algo que, assim como o 

dinheiro, pode ser investido, desperdiçado, ganho, perdido, economizado etc.  

Devemos destacar  a diferença entre metáfora conceptual e metáfora linguística. A 

metáfora linguística é o modo por meio do qual a metáfora conceptual encontra sua  

manifestação na linguagem (Kövecses, 2002). Portanto, para a metáfora conceptual 

TEMPO É DINHEIRO, temos inúmeras metáforas linguísticas possíveis – também 

chamadas de expressões metafóricas – usadas pelos falantes cotidianamente. Neste estudo, 

ao utilizarmos o termo metáfora estamos nos referindo exclusivamente à metáfora 

conceptual. Assim, algumas possíveis expressões metafóricas para a metáfora TEMPO É 

DINHEIRO são: 

a) Você não deve desperdiçar seu tempo. 
b) Tenho investido muito tempo nesse projeto. 

_______________________ 
5 Tradução de: “partially structuring one experience in terms of another.” 

 
c) Se formos por este caminho, vamos ganhar tempo. 
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Uma metáfora bastante estudada é O AMOR É UMA VIAGEM, a qual herda 

estruturas da metáfora A VIDA É UMA VIAGEM (Lakoff, 1993). Segundo Lakoff 

(ibidem), os mapeamentos metafóricos são estruturados de forma hierárquica, o que faz 

com que os mapeamentos hierarquicamente inferiores herdem estruturas dos mapeamentos 

superiores. Assim, o amor ou relacionamento amoroso, enquanto importante processo da 

vida, é, como a própria vida, conceptualizado em termos de uma viagem. Daí termos 

expressões metafóricas com o domínio-fonte VIAGEM que se aplicam tanto para o 

domínio-alvo VIDA quanto para o domínio-alvo AMOR. 

a) Não sei aonde vou chegar com a minha vida/com esse relacionamento.   
b) O caminho é cheio de altos e baixos. 
c) Não podemos voltar atrás agora.  

 
Segundo Sardinha (2007, p. 31) temos o seguinte mapeamento para a metáfora 

AMOR É UMA VIAGEM: 

Viajantes                                           ↔ Amantes 
Mapa da viagem                    ↔  Planos futuros da vida a dois 
Destino da viagem                            ↔  Relação feliz a dois 
Deslocamento tranquilo da viagem  ↔  Relação sem problemas 
Deslocamento previsível da viagem ↔ Relação com problemas devido à monotonia 

 

A metáfora conceptual é, portanto, um mecanismo cognitivo por meio do qual os 

seres humanos conceptualizam suas experiências com o mundo. Essa conceptualização 

geralmente ocorre a partir de um domínio mais concreto para um domínio mais abstrato e é 

baseada nas nossas experiências corpóreas e socioculturais. Embora na grande maioria das 

vezes não nos demos conta do uso contínuo e automático que fazemos de expressões 

metafóricas, elas permeiam a linguagem, uma vez que nosso sistema conceptual é 

amplamente metafórico. 

 

3. Esquemas imagéticos 

Um tipo específico de metáfora são os esquemas imagéticos. Eles recebem esse 

nome porque a conceptualização ocorre por meio do mapeamento de uma imagem sobre a 

outra. Essas imagens, assim como as metáforas que vimos anteriormente, também se 

baseiam nas nossas experiências com o mundo, principalmente nas nossas experiências 

perceptuais e sensório-motoras (Johnson, 1987; Lakoff, 1987).  
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A ideia básica é que a conceptualização dos conceitos abstratos ocorre baseada na 

nossa experiência física de ser e agir no mundo. Assim, são fatores de influência nessa 

conceptualização, a anatomia do nosso corpo, nossos movimentos e as forças que 

experimentamos, como a gravitacional e a magnética. Lakoff (ibidem, p. 275) afirma: 

Os esquemas de imagens fornecem evidência especialmente importante para o 
argumento de que o raciocínio abstrato é uma questão de duas coisas: (a) o 
raciocínio é baseado na experiência corpórea e (b) em projeções metafóricas de 
domínios concretos para abstratos.6 

 

Um dos principais esquemas imagéticos é o do recipiente, o qual advém da nossa 

experiência física de experimentarmos tanto objetos quanto o nosso próprio corpo como 

recipientes. Dessa maneira, quando fazemos afirmações do tipo “ele está fora da 

competição” ou “eles estão entrando numa furada”, estamos conceptualizando as coisas 

como se estivessem dentro ou fora de um recipiente. 

Outro esquema imagético muito importante é o da trajetória. Esse esquema tem os 

seguintes elementos estruturais: ORIGEM (ponto de partida), DESTINO (ponto de 

chegada) e PERCURSO (pontos intermediários que ligam a ORIGEM ao DESTINO). 

Como nossos corpos se deslocam no espaço, tendemos a conceptualizar muitas de nossas 

experiências abstratas como se também fossem um deslocamento físico: com ponto de 

partida, percurso e ponto de chegada. As expressões metafóricas para as metáforas 

conceptuais A VIDA É UMA VIAGEM e AMOR É UMA VIAGEM estão relacionadas ao 

esquema da trajetória. Outros exemplos de esquemas imagéticos são o de LIGAÇÃO 

(ligação que conecta duas entidades A e B) e o CENTRO-PERIFERIA (o centro é visto 

como mais importante, enquanto a periferia é vista como dependente do centro). 

 

4. Metodologia 

________________ 
6 Tradução de: Image schemas provide particularly important evidence for the claim that abstract reason is a 
matter of two things: (a) reason based on bodily experience, and (b) metaphorical projections from concrete to 
abstract domains.” 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa de natureza interpretativa, 

situando-se em uma interface entre a Linguística Aplicada e a Linguística Cognitiva ao 

investigar a metáfora na fala de aprendizes de PLA. Estudos precursores sobre narrativas 

(Paiva, 2008; Silva, 2013; Gomes Júnior, 2015) e metáforas de aprendizagem (Ferreira, 

2014) serviram de motivação para o presente trabalho. 
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O corpus da pesquisa é composto de 19 narrativas de aprendizagem de alunos de 

PLA de uma universidade pública brasileira. As narrativas integram o banco de dados do 

projeto AMFALE e se encontram disponíveis para acesso no site do projeto. Os 

participantes (oriundos da Alemanha, Chile, Cuba, Estados Unidos, França, Japão, Peru, 

República Dominicana, Suécia e Ucrânia), com níveis de proficiência variados em 

português, responderam a uma série de perguntas referentes aos motivos que os levaram a 

estudar a língua, como estava sendo o  processo de aprendizagem, quais eram suas 

estratégias e dificuldades nesse processo, bem como quais eram seus planos para o estudo 

do idioma após o retorno a seus países de origem. A partir das respostas dos aprendizes, foi 

feita uma análise top-down, do pensamento para a linguagem, e uma análise bottom-up, a 

partir das metáforas discursivas, a fim de identificar e classificar as expressões metafóricas 

relativas à conceptualização da aprendizagem de PLA.  

Espera-se que este estudo, à luz da teoria da Metáfora Conceptual (Lakoff e 

Johnson, 2003 [1980]), contribua para uma melhor compreensão de como os aprendizes de 

PLA conceptualizam seu processo de aprendizagem por meio das metáforas que utilizam 

para falar sobre essa experiência. Passaremos agora à análise das metáforas emergentes das 

narrativas dos alunos. 

 

5. Análise dos dados 

Na análise dos dados emergiram as seguintes metáforas: APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS É UMA VIAGEM, APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É TRABALHO, 

APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É PONTE, APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS 

É JOGO, APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É UM CONTÊINER, LÍNGUA 

PORTUGUESA É PESSOA/OBJETO. 

Turner (1997-8) destaca que a partir da metáfora A VIDA É UMA VIAGEM é 

preciso dar apenas um pequeno passo para que também conceptualizemos um importante 

processo da própria vida – a aprendizagem – em termos de uma viagem. Alguns excertos 

das narrativas deste estudo nos quais ocorrem expressões metafóricas que revelam a 

metáfora APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É UMA VIAGEM são: 

 

Excerto 1 
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Eu era 18 anos, começei (sic) estudar português na faculdade. Até aí não sabia nada sobre 

português (...).  

K. O., Japão 

 

Nesse excerto, o aprendiz narra sobre o começo de sua experiência com o estudo do 

português, afirmando que ainda não possuía nenhum conhecimento sobre a língua quando 

começou a estudá-la na faculdade. A utilização da expressão Até aí marca o ponto de 

partida ou lugar de origem do processo de aprendizagem, conceptualizado a partir do 

domínio VIAGEM. Como lembram Paiva e Gomes Júnior (2016, p. 160), em algumas 

histórias de aprendizagem é comum os aprendizes destacarem “seus estados anteriores às 

ações”, evidenciando o esquema imagético ORIGEM-PERCURSO-DESTINO. 

 

Excerto 2  

O curso duro (sic) um semestre mais como não aprendi muito fiquei com vontade de seguir 

(...). 

J.S., Alemanha 

 

No excerto 2, temos um exemplo prototípico da metáfora APRENDIZAGEM É 

UMA VIAGEM. Nele o aprendiz é um sujeito que percorre o caminho entre um ponto A e 

um ponto B, os quais representam, respectivamente, o ponto de partida e o ponto de 

chegada do processo de aprendizagem. Depois de já haver percorrido parte desse caminho, 

o aprendiz reconhece ainda não ter chegado ao seu destino final, isto é, não possuir ainda 

um conhecimento satisfatório da língua; assim, o aprendiz tem o desejo de continuar o 

percurso de sua aprendizagem – “vontade de seguir” – rumo ao ponto de chegada. 

Utilizando metodologia de grupos focais e fazendo uma análise do discurso guiada por 

metáforas (Cameron, 2010), Ferreira (submetido) analisou interações entre aprendizes de 

Alemão para Fins Acadêmicos e a metáfora APRENDIZAGEM É UMA VIAGEM foi 

identificada como uma metáfora sistemática que aparece regularmente na fala dos 

participantes ao falarem sobre sua experiência ao aprender alemão. 

 

Excerto 3 
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(...) gracis (sic) à convivência e a meus professores entendo todo, só falta-me chegar a falar 

como uma verdadeira Carioca (...).  

M.R.F., Cuba  

 

Enquanto nos excertos 1 e 2 enfatiza-se ORIGEM e PERCURSO, respectivamente, 

do esquema imagético ORIGEM – PERCURSO – DESTINO, no excerto 3 evidencia-se 

DESTINO. No caso, ele é metaforizado através do verbo chegar, o qual aponta para o 

destino de uma viagem, ou seja, para o alcance do objetivo final do processo de 

aprendizagem ou de determinada etapa de aprendizagem. Para a aprendiz, o ponto de 

chegada ou objetivo final seria conseguir “falar como uma verdadeira Carioca”. No excerto, 

a aprendiz também comenta sobre a ajuda de seus professores nesse processo, os quais 

podem ser mapeados como os companheiros de viagem de acordo com a conceptualização 

metafórica APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É UMA VIAGEM. 

O domínio VIAGEM é muito recorrente em nosso cotidiano, pois o utilizamos para 

conceptualizar várias de nossas experiências em interação com o mundo. Turner (1997-8, p. 

3) aponta que a VIAGEM “é um exemplo prototípico do que Lakoff (1987, p. 275) baseado 

em Johnson (1987) denomina de esquema imagético origem - percurso - destino”7. Turner 

(ibidem, p. 3) continua: 

Esquemas imagéticos são estruturas pré-conceituais que emergem das nossas 
experiências cotidianas. Toda vez que nos movemos para algum lugar, há um 
lugar de onde partimos, um lugar aonde chegamos, lugares intermediários e uma 
direção.8  

_______________________ 
7  Tradução de: “The journey is a prototypical example of what Lakoff (1987, p. 275) based on Johnson 
(1987) terms the source path goal.” 
8 Tradução de: “Image schemas are preconceptual structurings emerging from pervasive everyday experience. 
Everytime we move anywhere, there is a place we start from, a place we end up at, places in between, and a 
direction.” 

O esquema imagético ORIGEM – PERCURSO – DESTINO também se evidencia 

na experiência cotidiana da aprendizagem e é também muito recorrente no contexto da 

aprendizagem de línguas, uma vez que a conceptualizamos como uma viagem. Dessa 

maneira, o início do processo é o ponto de partida ou origem, o processo em si é o caminho 

ou percurso, os aprendizes são os viajantes, os professores são os companheiros de viagem, 

as etapas de aprendizagem são os lugares intermediários e a concretização da aprendizagem 

ou o domínio do idioma é o destino.  



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

279 

 

Uma segunda metáfora que emergiu dos dados foi APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS É TRABALHO. Tal metáfora aparece como metáfora sistemática nas 

interações sobre as dificuldades encontradas ao aprender alemão no estudo de Ferreira 

(submetido), revelando uma motivação cognitiva possivelmente pela metáfora primária 

DIFICULDADE É PESO (Lakoff & Johnson, 1999). Tal conexão entre a Metáfora 

Conceitual APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS É TRABALHO, presente na fala dos 

aprendizes de PLA aqui relatada, e a metáfora sistemática APRENDIZAGEM É 

TRABALHO, que emerge em outros discursos sobre aprendizagem de língua estrangeira, 

são uma evidência forte de como metáfora conceitual e metáfora sistemática estão 

fortemente imbricadas (Ferreira, submetido). 

Essa metáfora se evidencia por meio das expressões metafóricas em destaque nos 

excertos abaixo. 

 

Excerto 4 

Normalmente eu trabalho sozinha com o português a cada dia (...) trabalho cada dia com 

palavras novas. 

N., Ucrânica 

 

Excerto 5 

(...) quero fazer esforço para falar melhor. 

K. Y. Japão 

 

Nesses excertos a aprendizagem de português é conceptualizada a partir do domínio 

TRABALHO demonstrando ser uma atividade que exige esforço e dedicação para que seja 

bem realizada, ou seja, para que o aprendiz alcance seu objetivo em relação ao idioma. Tal 

conceptualização é indicativa de que o aprendiz não se considera um sujeito passivo, mas, 

sim, ativo no processo de aprendizagem, pois tem a consciência de que deve ele mesmo 

agir, trabalhar ou “fazer esforço” para que a aprendizagem se concretize.  

A partir do excerto 4, evidencia-se também a metáfora LÍNGUA PORTUGUESA É 

PESSOA/OBJETO. Nele o aprendiz relata seu trabalho com o português e com palavras 

novas. Assim, a língua e as próprias palavras são conceptualizadas como objetos, pois o uso 
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da preposição com nos sugere que elas podem servir de instrumento de trabalho para o 

aprendiz.  

No excerto 6 abaixo, a expressão metafórica pegar vocabulário, também sugere o 

vocabulário ou a língua como um objeto. No caso, um objeto que se pode manusear e 

possuir. Já no excerto 7, a língua é conceptualizada como uma pessoa com a qual se 

estabelecem contatos, até mesmo contatos de natureza romântica, podendo levar o aprendiz 

a se apaixonar pela língua. 

 

Excerto 6 

(...) sempre escrevia email, trocava email. E acho que isso foi uma grande parte que me 

ajudou a pegar vocabulário.  

S., Alemanha 

 

Excerto 7 

Meus primeiros contatos com o português foram românticos (...) 

C.B., Estados Unidos 

  

Outra metáfora emergida das narrativas foi APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS 

É UM CONTÊINER. Essa metáfora tem relação com o esquema imagético do recipiente, 

DENTRO/FORA (Johnson, 1987). O esquema tem origem na experiência de o nosso 

próprio corpo funcionar como um recipiente e de ele poder estar inserido fisicamente em 

lugares limitados e demarcados como casas, salas de aula, etc. Tem, ainda, relação com a 

experiência de colocarmos objetos dentro de recipientes. Dessa maneira, o domínio 

concreto de nossas experiências físicas é expandido para domínios abstratos por meio de 

um processo metafórico (Lakoff; Johnson, 2003 [1980]). 

 

Excerto 8 

(...) E conteúdo da Aula é só escrever e ler. Então eu queria consertar conversação aqui. 

A. N., Japão 
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No excerto 8, o evento aula é conceptualizado como um recipiente preenchido por 

conteúdo, isto é, por conhecimento e informação que serão fornecidos aos aprendizes. O 

aprendiz, por sua vez, é aquele que retira desse recipiente o seu conteúdo para, assim, 

colocar em marcha o processo de aprendizagem. No caso desse aprendiz específico, o 

conteúdo “retirado” foi considerado insuficiente para alcançar seus objetivos em relação à 

aprendizagem do idioma e, portanto, ele decide recorrer a outros meios para alcançá-los. 

Logo, podemos inferir que o aprendiz desejava adquirir mais conhecimentos, o que nos 

leva a conceptualizar a própria aprendizagem também como um contêiner que pode ter seu 

volume alterado. De acordo com o esquema imagético CIMA/BAIXO (Lakoff; Johnson, 

ibidem), BOM É PARA CIMA e, desse modo, ao adquirir mais conhecimentos o aprendiz 

está preenchendo o seu contêiner. 

Outra metáfora foi a conceptualização do domínio alvo APRENDIZAGEM a partir 

do domínio fonte JOGO, como podemos ver no excerto 9. Ao utilizar a expressão 

metafórica sair na frente, a aprendiz compara a aprendizagem do português a um jogo, o 

qual, se atendidas certas condições, o aprendiz (mapeado como jogador) pode iniciar com 

vantagens em relação a outros aprendizes ou jogadores. No caso dessa aprendiz específica, 

a vantagem que lhe permitiu sair na frente ou, em outras palavras, destacar-se em relação a 

outros aprendizes, foi a “força” e “ajuda” recebidas dos colegas, bem como sua própria 

necessidade de se fazer entender no contexto educacional em que estava inserida. 

Excerto 9 

(...) O curso foi em Gestão de Recursos Humanos, acho que a força e a ajuda que meus 

colegas do curso me derão (sic), assim como minha necessidade para me fazer compreender 

foi o que me permitiu sair na frente (...) 

A.F.M., República Dominicana 

Uma última metáfora emergida dos dados foi APRENDIZAGEM DE 

PORTUGUÊS É PONTE. O aprendiz faz referência ao lado andino (parte andina) e ao 

lado brasileiro da América do Sul, os quais estariam separados, uma vez que não se 

conheceriam bem devido à diferença linguística. O aprendiz acredita que ambos os lados se 

conheceriam melhor se aprendessem a língua um do outro. Dessa maneira, a aprendizagem 

do português – e por extensão a do espanhol9 – é conceptualizada como uma ponte que 

pode ligar um lado ao outro do continente. Tal conceptualização se harmoniza com a já 
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estabelecida noção de que língua e cultura são indissociáveis (Crawford-Lange; Lange, 

1987). Assim, a aprendizagem de uma língua seria a ponte para o conhecimento de uma 

dada cultura. Nas palavras do aprendiz, a aprendizagem da língua seria “uma forma de unir 

mais o continente”, ou seja, de se construir uma ponte para interligá-los. 

 

Excerto 10 

(...) E também uma forma de unir mais o continente de América do Sul desde minha 

perspectiva, já que muits (sic) vezes a parte andina não sabe muito do lado brasileiro e 

também e (sic) lado brasileiro não sabe muito do lado andino, isso acho pela da língua. 

H. H., Peru 

 

A seguir discutiremos algumas implicações do presente estudo. 

 

6. Considerações finais 

Em suma, a metáfora permeia e é constitutiva de toda a linguagem humana, uma 

vez que nosso pensamento é estruturado metaforicamente. Portanto, a metáfora não é uma 

peculiaridade da língua em si, como a visão clássica postula, mas uma característica e 

manifestação do pensamento. A utilização de metáforas não é uma opção consciente que 

fazemos em nossas interações comunicativas, pois o seu uso ocorre de maneira automática 

e, na grande maioria das vezes, inconscientemente. Necessitamos amplamente das 

metáforas para que nossos pensamentos tomem forma na linguagem.  

______________________ 
9 

Aqui estamos considerando somente as respectivas línguas majoritárias faladas no Brasil e nos países 
andinos. 

  Dado que as metáforas revelam a maneira como conceptualizamos as diversas 

experiências que temos no mundo, investigá-las torna-se fundamental para que possamos 

melhor compreender a realidade que nos cerca e, assim, nos capacitarmos para nela intervir. 

No caso específico da experiência de aprendizagem, ao identificarmos as metáforas 

utilizadas pelos aprendizes para descrevê-la, compreendemos melhor a relação teoria e 

prática no contexto educacional, o que, consequentemente,  nos possibilita modificá-la.  

Em se tratando da aprendizagem de línguas, como no caso deste estudo a 

aprendizagem de português como língua adicional,  as metáforas podem, segundo Swales 
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(1994), revelar as crenças dos aprendizes em relação ao processo de aprendizagem e a 

maneira como essas crenças influenciam nas estratégias de aprendizagem que eles utilizam. 

Neste estudo, investigamos as metáforas utilizadas por aprendizes de PLA em suas 

narrativas. Foram identificadas seis metáforas diferentes e o que elas podem revelar sobre 

as crenças e estratégias de aprendizagem dos aprendizes.  
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