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RESUMO: Na academia, a publicação eventual é morte enquanto a publicação 
constante é vida. “Publique ou pereça” é uma máxima que ilustra a pressão para 
publicar. Na publicação bem-sucedida, os acadêmicos demonstram talento, encontram 
progresso na carreira e conseguem a atenção das agências de fomento. Contudo, temos 
notado recentemente que o paradigma científico “publique ou pereça” mudou: publicar 
não é o suficiente; deve-se publicar em periódicos de alto impacto. A máxima tornou-se 
“escreva bem ou pereça” – e em inglês, a língua da ciência. Muitas universidades têm 
oferecido cursos de letramento acadêmico aos seus pesquisadores, cujo programa inclui 
o ensino da escrita científica em inglês. Escrever bem, segundo Thomas & Turner 
(2011), é apresentar-se como observador da verdade, o que consiste em promover joint 

attention – uma cena comum e familiar experienciada rotineiramente. Significa que o 
leitor constrói significado ao criar experiências que reflitam as que o escritor pretendeu 
descrever (Bergen, 2012). Nosso objetivo é apresentar uma proposta de uso de 
metáforas nos textos científicos para promover tais experiências e facilitar a leitura, 
potencializando, consequentemente, a publicação. Analisando algumas sentenças de um 
corpus compilado por Rodrigues (2012), é nítida a presença de metáforas no jargão 
científico em várias áreas do conhecimento e na construção das seções do texto 
científico: run tests (Medicina); run a program (Educação); fall in (metodologia); shed 

light on (discussão de resultados), entre outros. Isso revela que metaphors can trigger 

the human thought to see an academic abstract construct as tractable and manageable 

by the human mind because they are at human scale (Turner, 2014). Ensinar aos 
pesquisadores em formação que as metáforas criam imagens didáticas e atrativas para a 
compreensão de um fato é mais significativo do que apresentar técnicas mecânicas de 
escrita que, muitas vezes, contribuem para a produção de um texto difícil de ser 
digerido. 
PALAVRAS-CHAVE: metáfora; escrita acadêmica; ensino de inglês. 
 
 
ABSTRACT: At University, occasional publication is to death as constant publication 
is to life. The idea of "publish or perish" illustrates the pressure to publish. A successful 
publication demonstrates academic talent, fosters career development and draws 
funding agencies´ attention. However, we have recently noticed that the scientific 
paradigm "publish or perish" has changed: publishing is not enough; researchers must 
have their papers published in high-impact journals. "Write well or perish" – and in 
English, the language of science – has become the new idea. Thus, many universities 
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have offered their researchers academic literacy courses, whose program includes the 
teaching of scientific writing in English. Writing well, according to Thomas & Turner 
(2011), is to be an observer of the truth in order to promote joint attention – a common 
familiar scene experienced routinely. It means that the readers make meaning by 
creating experiences that reflect the experiences that the writer intended to describe 
(Bergen, 2012). Our goal is to present a proposal for the use of metaphors in scientific 
texts to promote such experiences and readability, increasing hence the publication. By 
analyzing a corpus compiled by Rodrigues (2012), it is clear the presence of metaphors 
in the scientific jargon in various fields of knowledge and for the construction of the 
scientific text sections. For example: “run tests” (Medicine); “run the program” 
(Education); “fall in” (methodology); or “shed light on” (discussion of results), among 
others. This reveals that metaphors can trigger the human thought to see an academic 
abstract construct as tractable and manageable by the human mind because they are at 
human scale (Turner, 2014). Teaching researchers that metaphors create didactic and 
attractive images for the understanding of a fact is more significant than presenting 
mechanical writing techniques that often contribute to the production of a text whose 
ideas are difficult to be digested. 
KEYWORDS: metaphor; academic writing; English teaching. 
 

Introdução 

Diante da necessidade de escrever e da importância de publicar na carreira 

acadêmica, dominar o discurso científico é de suma importância não só para atrair a 

atenção das agências de fomento, mas também para obter desempenho e resultados 

almejados nas avaliações de produtividade a que são submetidos pesquisadores e 

instituições. Para cumprir a demanda de publicar em periódicos de alto impacto – 

Publique ou pereça! –, pesquisadores precisam desenvolver a habilidade de escrita 

científica – Escreva bem ou pereça!  

Publicar e escrever bem para se manter vivo na academia sempre motivou 

pesquisadores a buscar estratégias de aperfeiçoamento da redação de um bom trabalho 

científico.  A novidade, segundo Marques (2011), é que está crescendo a oferta de 

serviços e iniciativas talhados para ajudar os pesquisadores nessa tarefa – na forma de 

workshops promovidos por especialistas, serviços de tradução e revisão e programas de 

computador capazes de dar forma a artigos científicos. 

 Além disso, frente a uma realidade crescente de internacionalização das 

universidades brasileiras, técnicas e ferramentas que facilitam a redação dos trabalhos 

científicos também em inglês – a língua da ciência – têm sido desenvolvidas por 

pesquisadores que se dedicam ao ensino de escrita científica no Brasil e se debruçam 

sobre as questões do letramento científico em suas pesquisas.  

Nesse contexto, o processo de letramento científico é vital para o 

desenvolvimento da autonomia do pesquisador para escrever bem e publicar com 
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sucesso. Para tanto, é importante identificar sistematicamente padrões textuais que são 

prevalentes em cada parte de um texto científico. Aprender a usar esses padrões 

auxiliará a escrever em um estilo já aceito pela comunidade acadêmica de quem escreve 

(Schuster; Levkowitz; Oliveira, 2014), seja em língua vernácula ou em língua 

estrangeira. 

Um dos padrões a serem reconhecidos pelos pesquisadores que escrevem em 

língua estrangeira são as metáforas. Desde Lakoff e Johnson (1980), é evidente a 

ubiquidade da metáfora na vida cotidiana, na língua, no pensamento e na ação. Este 

trabalho se ocupa, então, de investigar, a partir de um estudo baseado em corpus, que 

metáforas são utilizadas para comunicar ciência, para que se possa apresentar uma 

proposta para o ensino da escrita científica em inglês. 

 

1. A contribuição teórica cognitivista para aprender metáforas científicas e 

escrever bem em inglês  

Em seu sentido lato, o letramento científico refere-se tanto à compreensão de 

conceitos científicos como à capacidade de aplicá-los e pensar sob uma perspectiva 

científica. Nesse processo, faz parte da aplicação desses conceitos a boa prática escrita. 

Nessa prática, um dos fatores fundamentais para explicar a funcionalidade da metáfora 

na comunicação humana é a concretização do pensamento abstrato.  

O entendimento de construtos abstratos no discurso científico pode encontrar, no 

uso de metáforas, uma estratégia eficaz, porque elas podem desencadear o pensamento 

humano para ver uma construção abstrata como tratável e controlável pela mente 

humana (Turner, 2014). 

 Além disso, escrever bem, para muitos estudiosos da cognição humana, é 

apresentar-se como observador da verdade, o que consiste em promover joint attention 

– uma cena comum e familiar experienciada rotineiramente (Thomas & Turner, 2011), 

como forma de ajudar o leitor a ver a realidade (Pinker, 2014). Significa que o leitor 

constrói significado ao criar experiências que reflitam as que o escritor pretendeu 

descrever (Bergen, 2014).  

A teoria do blending (ou mesclagem) contribui para pensar essa identificação 

escritor-leitor que promove a boa comunicação, tão cara ao pesquisador que escreve 

para ser publicado. Se o papel da ciência é promover a descoberta do novo, a 

criatividade é essencial nessa função, e está evidentemente presente na habilidade 
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humana de mesclar conceitos. A mesclagem consiste em fazer a união entre dois inputs, 

gerando um espaço blend, e dando origem às novas ideias (Turner, 2014).  

A capacidade humana de imaginar identidades entre conceitos e integrá-los de 

maneira que formem novos modelos de pensamento e ação é amplamente motivada por 

conexões metafóricas através de domínios que dão origem a processos de blending 

(Fauconnier & Turner, 2002; Turner, 2014).  

Além de recursos de criatividade, as metáforas são também instrumentos da 

emoção humana e exercem, portanto, função argumentativa na linguagem. As projeções 

metafóricas têm efeito retórico, porque transmitem valores (Turner, 1996). Perelman e 

Olbrechts-Tyteca (2005, p. 156) chamariam essas projeções de função retórica de 

recursos de presença:   

 
Também uma das preocupações do orador será a de tornar presente, 
apenas pela magia de seu verbo, o que está efetivamente ausente e que 
ele considera como importante para sua argumentação, ou de 
valorizar, tornando-os mais presentes, elementos efetivamente 
oferecidos à consciência.  

 

Tornar presentes os conceitos científicos abstratos durante o processo de escrita 

é, em grande parte, possível graças aos esquemas imagéticos (Peña, 2008). Isso porque 

talvez entendamos a língua por meio de simulações mentais, o que seria como 

experimentar as coisas que a língua descreve. Diferentes construções argumentativas 

realmente parecem contribuir para o significado a ser simulado mentalmente. É evidente 

que a metáfora é ainda mais apta a fornecer simulações do que se pensava (Bergen, 

2014).  

Além dos esquemas imagéticos, a teoria dos frames (Fillmore, 1982) também 

contribui para pensar o significado das metáforas no discurso científico. A vinculação 

de conceitos a um frame está relacionada ao conhecimento enciclopédico do falante e à 

cultura de uma comunidade de prática ou domínio discursivo. Croft (2009, p. 405) 

explica, a esse respeito, que “nosso entendimento de uma expressão linguística apóia-se 

no conhecimento compartilhado, nas crenças e atitudes sobre o nosso mundo, tanto 

natural quanto cultural”. É por isso que, segundo o autor,  

 

quando uso uma palavra ou expressão, não posso supor que você leia 
minha mente e possua meu conhecimento enciclopédico que guia o 
meu uso dessa palavra ou expressão nessa ocasião. Contudo, posso 
supor que muito de meu conhecimento, incluindo detalhes ricos, é 
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terreno comum entre nós, e, baseado nesse terreno comum, a 
comunicação tem amplo sucesso (Croft, 2009, p. 405).  

 

 Essa noção de comunidade de prática ou domínio discursivo é claramente 

compatível com a de letramento científico, à medida em que faz parte do conceito deste 

o interesse do pesquisador em engajar-se em questões científicas, como cidadão crítico 

capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nele 

ocorridas. 

Segundo Croft (2009, p. 417), “os seres humanos terão sucesso em suas ações 

conjuntas comunicativas ao empregar os recursos das tradições culturais de suas 

comunidades de prática”. Estas são definidas por: 

  

um repertório compartilhado, que inclui rotinas, palavras, ferramentas, 
maneiras de fazer as coisas, histórias, gestos, símbolos, gêneros, ações 
ou conceitos que se tornaram parte dessa prática. Esse repertório 
compartilhado pode incluir as convenções empregadas por dada 
comunidade para resolver seus problemas de coordenação em seu 
mútuo engajamento (Croft, 2009, p. 407). 

 

Nesse processo de engajamento com a comunidade de prática científica, é muito 

útil ao pesquisador aprender a usar metáforas em inglês para promover experiências de 

joint attention e facilitar a leitura, potencializando, consequentemente, a publicação. As 

concepções de joint attention, blending, simulações, esquemas imagéticos e frames 

podem orientar o ensino das metáforas em inglês no domínio discursivo científico, 

fazendo o pesquisador se familiarizar com expressões metafóricas convencionais, e 

revelando não só seu potencial didático para comunicar ciência, mas também seu 

alcance argumentativo.  

Na análise proposta a seguir, os enunciados coletados do corpus compilado por 

Rodrigues (2012), organizado em comunidades de prática, o uso de metáforas foi 

identificado ora como recurso didático para comunicar o abstrato, ora como recurso 

persuasivo para propor o novo. Outro aspecto relevante sobre utilizar os dados da 

análise para o ensino de metáforas em língua inglesa é o fato de se evitar projeções 

equivocadas na tradução de expressões entre as duas línguas. Além disso, verificou-se o 

uso de verbos de movimento metafóricos representativos de seções do texto científico. 

 

2. A metáfora no discurso científico: uma proposta de análise 
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 A análise aqui proposta é um recorte da descrição realizada por Rodrigues 

(2012) do uso de metáforas em cinco comunidades de prática, dentre as quais 

abordaremos apenas a comunidade de prática científica. Apresentaremos, 

primeiramente, excertos que revelam esse uso para a comunicação de construtos 

abstratos em diversas áreas do conhecimento. Em seguida, será apresentada uma análise 

de verbos de movimento metafóricos que servem à conscientização sobre o uso da 

língua (evitando projeções equivocadas entre português e inglês) e potencializam o 

alcance persuasivo dos textos. Finalmente, serão apresentadas metáforas recorrentes em 

seções do texto científico.    

É nítida a presença de metáforas no jargão científico em várias áreas do 

conhecimento, para comunicar construtos abstratos a um público não especialista. Para 

confirmar esta hipótese, e utilizando-se a Linguística de Corpus como expediente 

metodológico, os textos para a análise foram coletados de uma base de dados online, o 

CQPWeb, disponível gratuitamente em <cqpweb.lancs.ac.uk/>, criado e gerenciado pela 

Universidade de Lancaster, no Reino Unido. O CQPWeb é um software 

concordanciador online com um corpus de referência embutido. Para o levantamento de 

dados, o gênero selecionado foi o learned, que corresponde ao acadêmico, em dois 

corpora: um de inglês americano (American English 2006) e um de inglês britânico 

(British English 2006).  

Nosso intuito não é delinear quantitativamente a presença de metáforas no 

discurso científico, mas verificar como elas comunicam ciência, com o intuito de 

ensinar pesquisadores a utilizá-las como padrões textuais que contribuam para a escrita 

eficaz do texto científico. Por isso, apresentamos, a seguir, alguns dados que revelam a 

funcionalidade da metáfora de aproximar leitor e escritor-cientista exatamente por 

romper o distanciamento ocasionado pela incompreensão do texto:  

 

Quadro 1: Dados do corpus com uso de metáforas 

ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

ENUNCIADO DO 
CORPUS 

FUNCIONALIDADE DA 
METÁFORA 

Matemática “The geometry of image 

location works as if the 

body were to pass through 

an obstacle”. 

Explica-se geometria pelo 
movimento do corpo 
passando por um obstáculo. 

Psicologia “A conflict is an event that 

would have led to a 

collision if both road-users 

had continued as if they 

Conflitos sociais são a 
colisão de um carro. 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

341 
 

were on a collision 

course”. 
Computação “Programming-like 

interaction techniques 

control digital audio files 

as though they were vinyl 

records manipulated by a 

scratch disc jockey”. 

Técnicas de programação 
funcionam como o trabalho 
de um DJ. 

Física “Gas consists of a 

collection of myriads of 

particles that execute 

collective motions treated 

as if they were a 

continuous medium”.  

Partículas astrofísicas são 
vistas num contínuo. 

 

Os dados revelam a funcionalidade das metáforas, aqui empregadas para 

apresentar construtos teóricos a partir de temas especializados, à primeira vista, 

ininteligíveis para o público leitor dos artigos científicos. Ao apresentar esses dados, 

nosso objetivo é “raise research students´ awareness” não só a respeito da presença de 

metáforas nos textos científicos, mas sobre como elas “traduzem” conceitos abstratos a 

partir de exemplos da vida cotidiana, acessíveis ao entendimento de leigos nos assuntos 

abordados. 

A segunda hipótese deste estudo é a de que as projeções metafóricas que 

motivam as instâncias polissêmicas são derivadas por restrições contextuais 

(pragmáticas); e são extremamente produtivas como recursos argumentativos, também 

em diversas áreas do conhecimento. Para essa descrição, foram selecionados usos 

metafóricos de verbos polissêmicos que indicassem movimento para frente (go, run); 

movimento para trás (bring, pull); movimento para cima (raise, rise) e movimento para 

baixo (fall, drop). Compilamos e tratamos o corpus, para a análise, a partir do 

concordanciador AntConc 3.2.4w, 

(<http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/software.html>). Apresentaremos, deste estudo de 

Rodrigues (2012), apenas exemplos do corpus com os verbos polissêmicos “go” e 

“run”, na conceptualização de movimento para frente, cujos usos são motivados por 

projeções metafóricas relacionadas a esquemas de imagem de PERCURSO.  

A partir de “run”, são comunicados processos nos domínios discursivos da 

informática – “run a program”; da medicina – “run tests”; e da administração – “run a 

school”, divulgados em textos científicos nos periódicos dessas áreas do conhecimento, 

para transmitir a ideia de “administrar” um programa, testes, uma escola. 
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O emprego de “run” com sentido de “administrar” surge do blend resultante da 

integração entre run (input 1) e manage (input 2), em inglês; e dirigir (input 1) e 

administrar (input 2), em português, conforme ilustrado na Figura 1. “Run” e “dirigir” 

são verbos de movimento aplicados também à contraparte do blend (input 2) devido aos 

esquemas de imagens ligados aos verbos (movimento à frente) e à sua integração a 

elementos dos frames desses verbos (operar um sistema por meio de uma operação 

bem-sucedida), o que os tornam palavras aproveitadas para expressar novos significados 

– “manage” e “administrar”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mesclagem de “run” com “manage” / “dirigir” com “administrar” 

 

O emprego metafórico do verbo drive para querer dizer manage seria 

equivocadamente utilizado em lugar de run, porque não seria possível dizer em inglês 

“He drives a small business in his hometown”, ao passo que, em português, não se diz 

que “Ele corre um pequeno negócio na sua cidade natal”, mas “Ele dirige um pequeno 

negócio na sua cidade natal”. A pesquisadores em formação, essa consciência 

metacognitiva trará mais segurança e controle do uso da língua e poderá evitar 

projeções equivocadas entre a língua-fonte a língua-alvo. 

Além de permitir a “concretização” do pensamento abstrato, por tornar o sentido 

mais palpável por meio da ideia de 

movimento, o emprego metafórico desses 

verbos contribui para uma projeção 

adicional de valores vinculados ao domínio de origem da projeção (Abreu, 2009). No 

exemplo do corpus, identificado em um periódico de Linguística, encontramos go 

beyond (ir além) empregado em textos sobre semântica e sobre o processo de tradução 

automática. Em go beyond the surface meaning of a word (ir além da superfície do 

RUN 

DIRIGIR 

Input 1 
domínio concreto 

Input 2  
domínio abstrato 

MANAGE 

ADMINISTRAR 

RUN A BUSINESS 

DIRIGIR UM 

NEGÓCIO 

Nova ideia: mesclagem de imagens via metáfora 
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significado de uma palavra) consiste em entendê-la, “ir além da superfície”. 

“Aprofundar”, em português, seria um emprego equivalente. Beyond (além) é uma 

preposição que traz a ideia de atravessar, agora em outra direção: para baixo, em 

movimento de atravessar para chegar ao FIM (o fundo do container) e atingir o 

propósito (o entendimento). Emprego parecido é o que temos em outra expressão 

também retirada de um dos enunciados coletados do corpus: the translator goes beyond 

to make sense (o tradutor vai além para fazer sentido). 

Dizer que “The translator goes beyond to make sense”, assim como dizemos 

“The linguist went beyond America to conduct his investigation”, consiste em projetar 

uma história espacial sobre uma não espacial e é mais concreto do que dizer “The 

translator deepens his understanding to make sense”.  E carrega também um sentido de 

avanço, progresso, desenvolvimento, crescimento, o que contribui para aumentar o 

alcance persuasivo do texto. Argumentativo por natureza, o texto científico ganha 

alcance persuasivo quando o uso de metáforas deixa de ser convencional e passa a ser 

utilizado deliberadamente. 

A terceira hipótese a ser apresentada nesta análise diz respeito aos usos 

recorrentes de alguns verbos de movimento metafóricos em seções do texto científico. 

Tagnin (2014) defende que um corpus customizado em dado domínio do conhecimento, 

se propriamente compilado, deve apresentar um número significativo de itens 

convencionais que o caracterizam.  

Na compilação do corpus para este estudo, verificamos a recorrência de usos 

metafóricos com os verbos “fall” e “raise” como itens convencionais na seção de 

metodologia e das expressões bring to light e shed light on na seção de resultados e 

discussão. Ilustramos, na figura 2, os exemplos encontrados no corpus. 
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Figura 2: Seções do texto científico e metáforas convencionais 

 

Um dos itens muito recorrentes na seção de metodologia dos textos científicos 

do corpus é fall + preposição. Se traduzíssemos literalmente o enunciado “This pattern 

falls into one of three categories: loops, whorls or arches”, teríamos algo como “este padrão 

cai em uma das três categorias: laços, espirais ou arcos”. Entenderíamos, então, “cair” 

como “pertencer a um grupo, a uma classe ou a uma categoria”, ideias comumente 

expressas pelo phrasal verb de movimento fall into. Essa inferência seria possível por 

causa da palavra “categoria” como cotexto do verbo. Muito provavelmente, ao 

trabalharmos a versão desse enunciado, substituiríamos “cair em uma categoria” por 

“categorizar” ou “classificar”. É previsto, em português, o emprego metafórico de “cair” 

como “entrar em determinado estado ou situação; mergulhar”, mas em expressões como 

fall in 

fall on 

fall into 

fall within  

fall beyond 

fall outside 

fall under 
= 

pertencer a um 
grupo ou área 

específica; 
classificar-se como 

raise the issue; raise the demand; 

raise concerns; raise points; 

raise pressure; raise discontent; 

raise awareness; raise passions; 

raise doubts; raise differences; 

raise phrases; raise the subject; 

raise a verb; raise problems; 

raise the possibility; raise 

challenges; raise criticism; raise 

prospects; raise hopes; raise 

objections; raise the idea; raise a 

topic; raise considerations; raise 

the specter. 

=  

mencionar algo; causar algum 
sentimento e/ou reação 

 

bring to light ou 
shed light on 

= 
apresentar ou revelar 

ao público 
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“cair no sono” e “cair em prantos”, assim como é possível utilizar o verbo fall para fall 

asleep, por exemplo. Não é comum, entretanto, em português, usar “cair em categorias”.  

Em inglês, é comum o emprego fall into categories, na comunidade de prática 

científica. Nesse domínio discursivo, encontramos uma grande variedade de enunciados 

como estes: “In terms of their theoretical scope, semantic approaches fall into two 

groups” ( “Em termos de seu escopo teórico, as abordagens semânticas se dividem 

(=classificam) em dois grupos”) e “Also for the computation of similarity, the 

experimenter can choose from a variety of different similarity measures, which 

conceptually fall into two different classes” (“Também para o cálculo de similaridade, o 

experimentador pode escolher entre uma variedade de medidas de similaridades 

diferentes, o que conceitualmente se enquadra em duas classes diferentes”). Nesse 

emprego, o conhecimento é visto como um amplo CONTAINER em que estão 

virtualmente guardados todos os conceitos, informações, experiências e reflexões da 

ciência e da academia, organizados em categorias – as áreas do conhecimento ou as 

disciplinas dentro de cada área. O domínio de origem é um container físico integrado ao 

domínio alvo, o container virtual da ciência e da vida acadêmica. O traço “organização” 

é selecionado do espaço genérico e privilegiado no espaço blend. Esse traço está 

representado pelo movimento para baixo do verbo “fall”. Todos os itens que “caem” 

dentro (into) do container estariam “guardados” em categorias.  

Não só fall + preposição é um item convencional na seção de metodologia dos 

textos científicos. Verificamos também muitas ocorrências de “raise”, como em raise a 

question, que significa to mention something so that it can be discussed (mencionar algo 

para que seja discutido). “Levantar uma questão” quer dizer “dar origem a; provocar, 

produzir, suscitar/ expor ou propor como sugestão; aventar, sugerir”, e o movimento é o 

de causar uma discussão. O frame é o de causation (causa): “uma causa provoca um 

efeito” 

(<https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/frameIndex.xml?frame=Causation

>), ou seja, to make people start to think about or realize something (menciona-se algo 

para fazer com que se pense sobre ou que se perceba algo) 

(<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/raise#raise_23>). A 

linguagem é corporificada a partir do conceito PARA CIMA. Fazer um levantamento 

consiste em fazer uma pesquisa, estatística, sondagem, investigação por meio de colocar 

os dados, fatos, informações e opiniões em uma posição onde todos possam ver – 

PARA CIMA. 
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Na seção de resultados e discussão, foram verificados como convencionais os 

itens bring to light e/ou shed light on, expressões equivalente em português a “lançar 

luz sobre”, utilizadas para significar “tornar claro, inteligível; explicar, elucidar”. A 

metáfora está na integração do sentido entre os verbos “trazer” e “lançar”, como 

“transportar, levar (alguém ou algo) em direção ao lugar onde está quem fala ou de 

quem se fala” aliado ao sentido de “luz” como “ideia que ilumina a mente; 

esclarecimento, elucidação, informação”.  

Os principais traços evidenciados nos frames de bring e shed são os de “cause to 

start” (<https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/frameIndex.xml?frame=Cause_to_start>) e 

“evoking” (<https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/frameIndex.xml?frame=Evoking>). 

Esses conceitos estão expressos, respectivamente, em “uma causa, animada ou 

inanimada, ocasiona o início de um processo – o efeito” e “algum estímulo impulsiona 

um conhecedor a pensar sobre um fenômeno prévio devido a uma semelhança 

percebida”. 

No enunciado “The present study of English compound stress has brought to 

light strong evidence in favour of an exemplar-based model of compound stress” (“O 

presente estudo da tônica dos compostos em inglês lança luz sobre uma forte evidência 

em favor de um modelo-base da tônica em compostos”), a causa/estímulo é o estudo e o 

efeito/fenômeno é o estabelecimento do modelo proposto. Outros mapeamentos 

possíveis seriam visualizados entre o conhecedor e o cientista e entre a semelhança 

percebida e as regularidades levantadas durante a pesquisa. 

Além disso, o esquema de imagem é o de PERCURSO, com foco no FIM. O 

encaminhamento da pesquisa levaria a um resultado sobre o qual se deve lançar luz, ou 

seja, focalizar, concentrar, prestar atenção. 

É interessante notar como está presente na linguagem a metáfora da luz, 

ilustrativa como metáfora do conhecimento, desde o movimento iluminista. Essas 

metáforas estabelecem que, quando se tem algum conhecimento sobre algo, é como se 

estivesse lançando luz sobre ele.  Não ter o conhecimento é como estar na escuridão. 

Como exemplos, em inglês, temos: Can you enlighten me as to what your intentions 

are? There are a couple of points that I'd like you to clear up. Her work has greatly 

illuminated this aspect of the subject. This spotlights/highlights the problems of 

bilingual children. He kept us in the dark about his plans. The book concerns the 

shadowy world of espionage.  I only have a dim recollection of what happened next.  I 
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haven't got the foggiest/faintest idea 

(<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/knowledge>). 

Ademais, obter conhecimento sobre algo é como fazer um mapa de um lugar 

ou como viajar para lá.  Ensinar alguém é como mostrar-lhes como chegar a um 

lugar. Por isso dizemos “explorar a psicologia do esporte”; “traçar conceitos”; “abordar 

o assunto de várias direções”; “guia para o vocabulário do Inglês”; “navegar pela Web”; 

“os primeiros passos na aprendizagem de uma língua”; “estamos no terreno mais seguro 

aqui”; “fazer um curso de orientação”. Em inglês: This term, we will be exploring the 

psychology of sport. In today's class, I will map out the most important concepts. We 

can approach the subject from several directions. Can you give me a few pointers? 

What should I read first? It is an excellent guide to English vocabulary. The program 

allows you to navigate the Web more easily. The first step in learning a language is to 

learn its sounds. This aspect of his work is very much uncharted territory. We're on 

surer/more familiar ground here. New students have to take an orientation course 

(<http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/knowledge>). 

Tendo finalizado a análise, é fundamental entender as práticas sociais da 

linguagem como elementos essenciais no processo de aprendizagem, o que desafia 

professores e alunos a romperem a barreira da sala de aula em busca de oportunidades 

de uso real e contextualizado dessas práticas (Borges; Paiva, 2011). É por essa e outras 

razões que, diante da descrição resultante de nossa análise, queremos propor uma visão 

em que “o professor não pode ser visto como mero repetidor de procedimentos pré-

estabelecidos, mas como construtor consciente de sua metodologia” (Borges; Paiva, 

2011, p. 353-354). Essa proposta vem ao encontro da nossa, apresentada desde o 

delineamento do objetivo deste estudo: ensinar alunos brasileiros a usar metáforas na 

escrita científica em inglês. 

 

3. Considerações finais: o uso de metáforas no ensino de escrita científica    

Ensinar aos pesquisadores brasileiros em formação como usar metáforas no 

texto científico e mostrar a eles que esse recurso faz criar imagens didáticas e atrativas 

para a compreensão de um fato é mais significativo do que apresentar técnicas 

mecânicas de escrita que, muitas vezes, contribuem para a produção de um texto difícil 

de ser digerido.  

Essa ideia é compatível com o que justifica Volpato (2013) sobre uma das 

causas pelas quais muitos pesquisadores brasileiros têm seus textos recusados ao 
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submetê-los a periódicos de alto impacto em língua inglesa. Segundo esse autor, no 

Brasil, há uma confusão entre “profundidade” e “clareza”. Se o texto é claro, vão dizer 

que foi superficial (afinal, até o ouvinte medíocre o entendeu). Se é complicado, cheio 

de gráficos e tabelas, dará a impressão de que foi profundo. E que o autor é, por 

conseguinte, bem preparado e um grande especialista. Esse conceito não sobrevive em 

um discurso internacional.  

Felizmente, conforme apresentado por Marques (2011), muitas ações têm sido 

desenvolvidas no Brasil no sentido de orientar nossos pesquisadores a escrever bem em 

inglês. Há escritórios especializados de escrita científica, que oferecem palestras e 

oficinas promovidas por especialistas, serviços de tradução e revisão textual e 

programas de computador para edição e normalização de textos acadêmicos. Além 

disso, muitos especialistas das áreas de exatas e biológicas, tais como Volpato (2013) e 

Aluísio, Oliveira Jr. e Zucolotto (2014), têm publicado livros que servem como guias de 

redação para pesquisadores em formação, têm oferecido palestras e cursos presenciais, 

filmados e disponibilizados online, e têm produzido e divulgado videoaulas. Destaca-se, 

também, o trabalho das linguistas Marília Mendes Ferreira, Eliane Gouvêa Lousada e 

Maria Inês Batista Campos, no Laboratório de Letramento Acadêmico em Línguas 

Materna e Estrangeiras do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

(<http://letramentoacademico.fflch.usp.br/>).  

As iniciativas supracitadas têm foco na forma escrita de textos científicos, 

prioritariamente. A proposta aqui apresentada vai além e busca relacionar ensino-

pesquisa-extensão, tríade tão cara às universidades brasileiras desde sempre. Está 

inserida em um Projeto de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo, campus São João da Boa Vista, denominado Laboratório de 

Letramento Técnico-Científico (LALETEC) (<www.sbv.ifsp.edu.br/laletec>). Uma das 

propostas desse laboratório foi a oferta de um Curso de Redação Científica a distância, 

de setembro a novembro/2015, em que um dos módulos era o ensino do uso de 

metáforas em inglês para a escrita de artigos científicos. 

Revela-se, nesse projeto, a dimensão social do letramento, em decorrência dos 

fatores e convenções sociais que regulam o uso da escrita em determinada comunidade 

(neste caso, pesquisadores), ou dada esfera da atividade humana (aqui, acadêmica), que 

se articula com a concepção de extensão, que “é um processo que vai até a sociedade, 

aos diversos segmentos sociais, a fim de estender o produto do ensino e o produto da 
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pesquisa gerados no âmbito acadêmico” (Rays, 2013). Apresenta, também, uma 

dimensão individual, devido à história e às experiências de vida de cada indivíduo que 

pertence à comunidade, que se manifestam por meio de suas competências adquiridas 

no ensino e na pesquisa, oriundas da sua vida escolar e acadêmica. 

Além disso, nas atividades do projeto de extensão LALETEC está a pesquisa 

científica, sendo estimulada, produzida, orientada e divulgada a partir de atividades de 

ensino. A pesquisa é a base de sustentação do ensino e da extensão, que articula o 

ensino e a pesquisa, enquanto atuam criando um vínculo entre a sociedade e a 

Universidade (Severino, 2007).  

Diante do exposto, acreditamos que o pesquisador em formação necessita do 

ensino para aprender a pesquisa e, assim, produzir e disseminar conhecimento para a 

comunidade.  

 Quanto à contribuição científica dos resultados da análise aqui proposta, 

apresenta-se, como perspectivas de estudos vindouros, a possibilidade de investigar que 

metáforas no texto científico são convencionais e quais são de uso deliberado. 
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