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RESUMO: A vida prática da sociedade demanda o conhecimento de descobertas da área da 
ciência. Dessa forma, o texto de divulgação científica aparece como alternativa por meio da 
qual a ciência torna-se acessível a um público não especializado e, para que isso ocorra, os 
jornalistas lançam mão de mecanismos, como as metáforas, para estabelecer a ponte entre 
conhecimento especializado e popular, ou seja, para facilitar a compreensão de certos 
conceitos científicos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é investigar como, em um 
jornal popular, o Extra, do Rio de Janeiro, ocorre o uso, por parte de jornalistas, de metáforas 
conceptuais em textos de divulgação científica. Além disso, pretende-se averiguar como 
metáforas discursivas são licenciadas a partir de certas condições impostas pelo contexto. A 
escolha desse jornal se deu devido ao fato de ele apresentar publicações online, o que torna 
mais acessíveis informações de cunho científico. Privilegiou-se a análise de dois textos 
publicados, em meio eletrônico, em fevereiro de 2014. O arcabouço teórico é composto por 
textos que tratam das noções de divulgação científica e metáfora (Ciapuscio, 2005, 2011; 
Semino, 2008), metáfora conceptual (Lakoff; Jonhson, 2003 [1980]; Kövecses, 2010) e 
metáfora discursiva (Semino, 2008). Conclui-se que a metáfora, naturalmente cognitiva, é 
utilizada na divulgação científica para se referir a assuntos voltados para o tratamento da 
saúde. Os jornalistas divulgadores utilizam metáforas do domínio da GUERRA em textos 
sobre bactérias e anticorpos. Além disso, a partir das metáforas conceptuais, metáforas 
discursivas são geradas para atender à dada situação discursiva e observa-se que novos 
domínios surgem a partir das ideias de MÁGICA para mostrar fenômenos relacionados, por 
exemplo, a bactérias resistentes aos anticorpos. Em se tratando do texto sobre câncer, nota-se 
a presença de metáforas emergidas do contexto.  
PALAVRAS-CHAVE: Divulgação científica; Extra; metáforas conceptuais, metáforas 
discursivas. 
 

ABSTRACT: Nowadays, our daily life activities are very dependent on the knowledge of the 
discoveries and advances in science. Thus, the popular science text is very useful as a way of 
making science language accessible to non-experts. In order to do so, journalists generally use 
tools and mechanisms like metaphors to establish a link between specialized jargon and 
popular knowledge with the purpose of making scientific concepts more understandable. 
Therefore, the main objective of this study is the investigation of how journalists of a popular 
newspaper, namely Extra from Rio de Janeiro, use conceptual metaphors in popular science 
texts. In addition, it is intended to find out how discoursive metaphors can emerge from 
certain conditions imposed by the context. The choice of Extra as source of texts lies on the 
fact that its publications are available online, which facilitates the gathering of popular 
science articles. The study focus on the analysis of two texts published in electronic form, in 
February 2014. The theoretical framework consists of texts concerning popular science 
notions and metaphor (Ciapuscio, 2005, 2011; Semino, 2008), conceptual metaphor (Lakoff; 

                                                 
1 Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 
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Jonhson, 2003 [1980]; Kövecses, 2010) and discursive metaphor (Semino, 2008). This study 
concludes that metaphor, which is cognitive by nature, is used in popular science texts to 
make reference to issues like health treatments. The journalists use WAR domain metaphors 
in texts about bacteria and antibodies. Besides that, creative metaphors can be generated by 
conceptual metaphors to meet the needs of a given discoursive situation and it was noted that 
new domains were created from concepts like MAGIC to explain, for instance, related 
phenomena like bacteria resistance to antibodies. In the case of the text about cancer, note the 
presence of metaphors emerged from the context. 
KEYWORDS: popular science texts; Extra; conceptual metaphor; discursive metaphor. 
 
Introdução 

A divulgação científica pode ser entendida como um trabalho que, na tentativa de 

democratizar as descobertas do campo especializado, busca na interface entre os discursos do 

especialista da ciência e do não-especialista da ciência, ou seja, o público, a formulação de um 

novo discurso, o do jornalista divulgador. Resumidamente, a divulgação científica é vista 

como uma iniciativa de trazer, para uma comunidade exterior, conhecimentos da ciência que 

já circulam no interior de uma comunidade científica. O jornalista, no intuito de fazer valer o 

papel social do texto de divulgação científica, utiliza vários recursos, dentre eles a metáfora.   

Neste trabalho, objetiva-se investigar quais as metáforas conceptuais – aquelas que 

surgem a partir de uma experiência corpórea – o jornalista divulgador usa para democratizar 

informações da ciência veiculadas em cadernos sobre saúde, em um jornal popular, o Extra. É 

intento também privilegiar o debate sobre as metáforas ocorridas no discurso, levando em 

consideração o contexto de produção delas. A fim de cumprir esse objetivo, foi empenhada 

uma metodologia de coleta de dados em site do Extra em fevereiro de 2014. Foram escolhidas 

duas matérias de divulgação científica para a análise aqui feita: texto 1, “Bactéria cria ‘isca 

perfeita’ para enganar sistema imune”2, de 07/02/2014; texto 2, “Em duas décadas, casos de 

câncer em todo mundo devem dobrar de quantidade”3, de 03/02/2014.  

A escolha pela análise da divulgação científica à luz da Teoria da Metáfora 

Conceptual e da metáfora discursiva justifica-se, uma vez que atualmente há uma grande 

circulação desse gênero na sociedade. Nota-se que o texto divulgativo tem sido lido por um 

número cada vez maior de pessoas leigas. Além disso, o trabalho em questão é admissível, 

pois toma como análise a divulgação científica em jornal popular (Extra) que possui 

comunicação com seu público por meio eletrônico, o que efetiva o projeto de acessibilidade 

                                                 
2 Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/bacteria-cria-isca-perfeita-para-enganar-sistema-
imune-11528254.  Data de acesso: 15/08/2014.  
3 Disponível em: http://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/em-duas-decadas-casos-de-cancer-em-todo-
mundo-devem-dobrar-de-quantidade-11487324.html. Data de acesso: 15/08/2014.  
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da divulgação de informações técnicas. O Extra
4 é um jornal popular brasileiro do Rio de 

Janeiro, foi fundado em 1998 e é um empreendimento da empresa Infoglobo que edita 

também O Globo.  Por representar um grande sucesso nas bancas, o jornal Extra logo ganhou 

uma versão online.   

A hipótese inicial que conduz esse trabalho é a de que as metáforas funcionam como 

procedimento explicativo na divulgação científica e são amplamente utilizadas, já que fazem 

parte do sistema conceptual de quem produz divulgação científica. Mesmo o uso da metáfora 

sendo natural, na divulgação científica, por refletir experiências corporais com o ambiente que 

circunda o indivíduo, é possível que, no corpus, possam não ser encontradas expressões 

linguísticas que traduzam as metáforas conceptuais propugnadas por Lakoff e Johnson no 

livro seminal Metáforas da vida cotidiana
5 (tradução nossa). As metáforas, fora dos 

esquemas propostos por esses autores, são provenientes da imposição do contexto que gera 

metáforas discursivas. Acredita-se que, para tratar de assuntos voltados para doenças 

infecciosas, divulgadores utilizam metáforas do domínio da GUERRA, por exemplo.  

Em seguida, são apresentados os conceitos de divulgação científica e de metáfora 

ventilados atualmente sob a perspectiva de Ciapuscio (2005, 2011) e de Semino (2008). A 

seção um inicia a parte de referencial teórico básico para a investigação que se pretende fazer.  

 

1. Sobre a divulgação científica e a metáfora 

Durante um tempo, precisamente do século XVII até o XX, de acordo com Ciapuscio 

(2005), no texto “As metáforas na comunicação científica”6 (tradução nossa), vigorou a 

concepção clássica de ciência e a ideia de que as descobertas envolvendo os fenômenos 

científicos deveriam se valer de linguagem neutra e objetiva. Porém, logo após o advento da 

ciência moderna, houve mudança de base epistemológica e passou a ser valorizado o 

potencial esclarecedor da metáfora que também começou a ser vista como forma de 

recontextualização do discurso científico, instrumento de pensamento e de persuasão. Essa 

mudança de paradigma se deu pelo fato de a ciência passar a ser “uma atividade basicamente 

                                                 
4 Segundo o site Infoglobo, o Extra possui 2.378.000 leitores. De acordo com pesquisa socioeconômica constante 
nesse site, o perfil dos leitores do jornal é o seguinte: pertencem à classe B (47%) e à classe C (45%), têm, em 
sua maioria, de 30 a 39 anos, pertencem ao sexo feminino (55%), cursaram predominantemente o Ensino 
Fundamental (32%) e o Ensino Médio (49%). Do ponto de vista do hábito de consumo dos leitores, 95% se 
interessam por diversão e lazer, 78% têm interesse em assuntos ligados à saúde, bem-estar e qualidade de vida, 
72% têm interesse em assuntos sobre educação, 63% possuem interesse por assuntos relacionados à Beleza.   
5 Metaphors we live by.  
6 Las metáforas em la comunicación de la ciência. 
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social, que está inserida na comunidade em que se desenvolve e que, portanto, está sujeita aos 

condicionamentos e influências das mesmas (tradução nossa).7” (CIAPUSCIO, op.cit., p. 3). 

Para Semino (2008), no artigo “Metáfora na ciência e na educação (tradução nossa)8”, 

do livro Metáfora no discurso (tradução nossa)9, “[...] o uso da metáfora na ciência é, ao 

mesmo tempo, penetrante e essencial (tradução nossa).
10” (SEMINO, op.cit., p. 131). De 

acordo com Semino (2008), esse recurso cognitivo, em gêneros que trabalham a ciência, pode 

funcionar como ferramenta de persuasão e de argumentação em se tratando do público. Para 

essa autora, as metáforas podem desempenhar importante papel ideológico, já que, em certos 

contextos culturais e históricos, informam aquilo que antes estava restrito a uma comunidade 

de especialistas. A última observação que Semino (op. cit) faz é a de que a metáfora, na 

divulgação científica, não serve apenas para esclarecer fenômenos, mas também ajuda a 

evidenciar a importância das pesquisas realizadas e a formar opinião pública.  

A seguir, na seção dois, é apresentado o quadro teórico norteador das reflexões sobre 

metáfora. São apresentados pontos de vista sobre a Teoria da Metáfora Conceptual e sobre a 

metáfora em uso. 

 

2. Metáfora em perspectivas 

Nesta seção, pretende-se traçar um panorama acerca das diferentes percepções sobre o 

conceito de metáfora dentro do âmbito da Linguística Cognitiva. Um marco histórico nessa 

linguística diz respeito à Teoria da Metáfora Conceptual, noção cunhada por Lakoff e Jonhson 

em 1980. Segundo essa teoria, a metáfora pode ser entendida como uma experiência 

cognitiva. Mais contemporaneamente, a metáfora tem sido estudada também sob o viés da 

perspectiva discursiva, ou seja, sob o ponto de vista da linguagem em uso. A seguir breves 

considerações sobre esses diversos olhares sobre a metáfora.  

 

2.1 Teoria da Metáfora Conceptual: um marco histórico  

A metáfora pode ser entendida como uma experiência cognitiva, um processo 

inevitável do pensamento humano e do raciocínio em que dois domínios (alvo e fonte) são 

acionados. De acordo com Lakoff e Johnson (2003 [1980]), o domínio-fonte é mais concreto, 

mais próximo de nossas experiências, enquanto o domínio-alvo é mais abstrato. Vê-se que o 

                                                 
7 Una actividad básicamente social, que está inserta em la comunidad em que se desarrolla y que por lo tanto está 
sujeta a los condicionamientos e influencias de la misma.  
8 Metaphor in science and education. 
9 Metaphor in discourse. 
10 The use of metaphor in science is both pervasive and essential.  
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domínio-fonte estabelece padrões de inferência para pensar o domínio-alvo. Dessa relação 

entre domínios, emerge o mapeamento que, segundo Silva (2011), no sentido matemático da 

palavra, é delimitar os conceitos do domínio-fonte para entender o domínio-alvo. Para o 

analista, o mapeamento feito a partir das expressões linguísticas serve para compreender as 

metáforas e para entender itens lexicais incongruentes semanticamente. Resumindo o exposto, 

na perspectiva da Linguística Cognitiva sob o viés de Lakoff e Johnson (op.cit.), a metáfora é 

representação mental/cognitiva, portanto, abstrata e inconsciente, motivadora da formulação 

de expressões metafóricas, convencionais e culturais.  

Quanto aos tipos, as metáforas conceptuais podem ser divididas, de acordo com 

Lakoff e Johnson (2003 [1980]), em: estruturais, ontológicas e orientacionais. Em relação às 

metáforas estruturais, afirma-se que elas mapeiam a estrutura do domínio-fonte em relação ao 

domínio-alvo.  Exemplo a): Tempo é dinheiro. Já as metáforas ontológicas, que representam 

os conceitos não físicos, são entendidas como entidades e substâncias a partir de nossa 

experiência com objetos físicos. Essas metáforas fornecem fundamentos, mas não são 

adequadas para a compreensão de conceitos alvos. Exemplo b): Os juros são nossos maiores 

vilões. A personificação é um componente da metáfora ontológica, pois aos objetos são 

atribuídas características humanas. Por fim, as metáforas orientacionais, consideradas 

avaliativas, revelam orientação espacial e são provenientes da observação do próprio corpo e 

do ambiente. Esse tipo de metáfora é responsável por organizar um sistema de conceitos com 

respeito a um outro e são  marcadas  pelo uso de expressões:  “dentro”,  “fora”,  “frente”,  

“trás”,  “para baixo”, “para cima”. Exemplo c): A alta dos produtos.     

Por outras palavras, significa que a metáfora faz parte de uma rede conceptual 

pertencente às pessoas e não é apenas uma proposta estética e ornamental do discurso como 

versa a teoria mais tradicional da metáfora. A partir dessa constatação, evidencia-se que uma 

das formas de tornarem acessíveis as descobertas do campo científico parece ser a utilização 

de metáforas que funcionam como instrumentos explicativos. Essas metáforas permitem 

entender o mundo a partir de mapeamentos entre domínios existentes na experiência de quem 

divulga (jornalista) e de quem lê os textos. 

 

2.2 Metáfora discursiva: uma ampliação do conceito de metáfora conceptual  

Contemporaneamente, as noções veiculadas aos estudos de metáfora voltam-se para o 

debate dessa categoria quando emergente do uso, bem como essas teorias respondem aos 

questionamentos sobre a relação entre gênero discursivo e metáfora em uso. Preocupa-se 
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também com os métodos que podem ser utilizados para a identificação e a análise de 

metáforas. Neste trabalho, aproveitam-se as reflexões feitas por Semino (2008), uma vez que 

ela se debruçou sobre questões relativas à metáfora e à divulgação científica.  

Semino (op.cit.) discute a metáfora como um fenômeno linguístico variável de acordo 

com as diferentes manifestações textuais e como centro de diferentes tipos de comunicação. 

Seja por isso que essa autora é tão importante: para se pensar em metáforas e em divulgação 

científica como será exposto, logo em seguida, na seção três. A proposta da autora é enfatizar 

a tendência para uma interação entre convencionalidade e criatividade na utilização de 

metáfora, em uma variedade de diferentes gêneros, e refletir sobre a relação importante entre 

os usos metafóricos da linguagem, por um lado, e representação mental e do pensamento, por 

outro.  

Semino (2008) postula que as metáforas se relacionam com o discurso, entendido 

como “exemplos reais de escrita ou da fala que são produzidos e interpretados em 

determinadas circunstâncias e para fins específicos (tradução nossa)11” (Semino, op.cit., p.1). 

Essa autora analisa as metáforas como fenômeno linguístico difundido em várias 

manifestações textuais e discursivas com diferentes funções comunicativas. A partir desse 

conceito, Semino (2008) dissemina também a interação entre convencionalidade e 

criatividade imposta pelo contexto de uso de diferentes gêneros. 

 
3. Sobre as metáforas na construção de significado na divulgação científica: análise dos 
dados do jornal Extra  

Adota-se aqui uma metodologia de análise de dados em que ficam estabelecidos 

alguns passos. Em primeiro momento, foi feita a leitura dos textos em questão, procurou-se 

instituir as expressões linguísticas a serem analisadas, o possível esquema metafórico por trás 

dessas expressões bem como se tentou mostrar os domínios subjacentes ao esquema 

RELAÇÃO ENTRE BACTÉRIAS E ANTICORPOS É GUERRA, no texto 1, a título de 

ilustração. Levaram-se em consideração quais são os itens lexicais semanticamente 

incongruentes para definir o que seria uma metáfora dentro da divulgação científica. Esse 

método foi adotado para aqueles exemplos em que é possível instituir as metáforas 

conceptuais subjacentes. Nos excertos em que as metáforas emergem do discurso e não é 

possível encaixar esses exemplos nos casos postos em Metáforas da vida cotidiana
12

 

(tradução nossa), de Lakoff e Johnson (2003[1980]), privilegiou-se a observação discursiva. 

                                                 
11 Real instances of writing or speech which are produced and interpreted in particular circumstances and for 
particular purposes.  
12 Metaphors we live by. 
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Nesses casos, as afirmações feitas, na análise em questão, tiveram apoio em Semino (op.cit.). 

Logo em seguida, foi estabelecido como essas metáforas são importantes para a construção do 

significado a partir da recontextualização de um conceito técnico por outro mais cotidiano.  

A primeira matéria de divulgação científica analisada é “Bactéria cria ‘isca perfeita’ 

para enganar sistema imune”, de Cesar Baima, publicada em 07/02/2014. Esse texto retrata 

como uma bactéria, a “Mycoplasma genitalium”, que causa infecções na região genital, pode 

criar mecanismos para se defender dos anticorpos que o ser humano possui. O texto, em sua 

maioria, está estruturado a partir do domínio de GUERRA, tendência da medicina tradicional 

que é incorporada pelo discurso midiático. Lakoff e Johnson (2003 [1980]) apresentaram, no 

livro deles, exemplos com a metáfora conceptual ARGUMENTO É GUERRA para definir 

que pessoas ao discutirem são oponentes que atacam o posicionamento alheio e defendem 

seus próprios pontos de vista. De acordo com Lakoff e Johnson (op.cit., p. 9), “muitas das 

coisas que nós fazemos em uma discussão são parcialmente estruturadas pelo conceito de 

guerra. Embora não haja uma guerra física, há uma guerra verbal e a estrutura nos 

argumentos, ataque, defesa, contrataque, etc, reflete isso (tradução nossa)”13. Apesar de 

inicialmente essa metáfora ser somente atribuída ao contexto de argumentação, verifica-se 

que as metáforas utilizadas, no texto analisado, sofreram a interação da convencionalidade do 

conceito de Lakoff e Johnson (2003 [1980]) com a criatividade exigida pelo contexto de 

produção do texto de divulgação científica – gênero heterogêneo – para gerar o mapeamento 

RELAÇÃO ENTRE BACTÉRIAS E ANTICORPOS É GUERRA. Um exemplo disso é o 

excerto (1) a seguir:  
 

(1) Ao ser invadido por um corpo estranho, como bactérias e vírus, o organismo humano 

convoca um verdadeiro exército para combater a infecção (Baima, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Many of the things we do in arguing are partially structured by the concept of war. Though there is no physical 
battle, there is a verbal battle, and the structure of an argument – attack, defense, counterattack, etc. – reflects 
this. 

 
Guerra 

Relação entre 
bactérias e 
anticorpos 

Domínio-fonte  Domínio-alvo  
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Figura 1: Mapeamento RELAÇÃO ENTRE BACTÉRIAS E ANTICORPOS É GUERRA 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 A começar pelo título, “Bactéria cria ‘isca perfeita’ para enganar sistema imune”, 

tem-se a exploração da expressão em destaque – “isca perfeita” – com base nos domínios que 

ora estão a favor da ideia de GUERRA, ora estão para a de COMIDA. Nota-se, a começar 

pelo título, uma iniciativa do jornalista divulgador em estabelecer um dialogismo14, uma 

tentativa de fazer com que o discurso científico, por meio do discurso estabelecido pelo 

jornalista divulgador, se renda ao pedagógico para fazer valer o esclarecimento ao público 

leigo. “Isca” é um item lexical que faz parte do universo popular, não querendo significar 

popular no sentido pejorativo, mas no sentido de ser um termo acessível e conhecido por 

pessoas que circulam em campos diversos (leigo, jornalístico e midiático). Essa palavra 

estabelece uma relação de aproximação recíproca entre a enunciação do especialista e a do 

não-especialista por intermédio da enunciação do jornalista divulgador.  

Outro exemplo que carece de análise é o trecho (2) a seguir:  
 

 (2) E na linha de frente desta guerra estão os anticorpos, proteínas em forma de ‘Y’ que 

atuam como batedores, unindo-se à superfície dos invasores para neutralizá-los e identificá-

los para que sejam atacados pelas células de defesa do corpo (Baima, 2014).  
 

Como se verifica, ao usar expressões linguísticas como aquelas destacadas do excerto 

(2), para se referir aos anticorpos como “soldados de um exército” e como “batedores”, o 

jornalista divulgador pretende elucidar as defesas do corpo humano como entidades que 

tentam, por meio do combate, fazer os adversários, no caso bactérias, renderem-se às suas 

estratégias de guerra. Nesse caso, as metáforas do excerto (2) revelariam um discurso 

pedagógico, aproximativo e dialógico. De acordo com os pressupostos de Ciapuscio (2005), 

as metáforas utilizadas, nessa divulgação científica, servem como reformuladoras do 

conhecimento científico ao partirem do aspecto mais particular em relação à experiência do 

sujeito para recontextualizar o menos próximo.  

Os anticorpos, tal como em um ambiente militar, são dotados de estratégias para 

destruir bactérias, o que fica claro pelo uso do item lexical “neutralizá-los”. As palavras e as 

                                                 
14 Segundo Sobral (2009), a ideia de dialogismo surgiu na União Soviética da década de 1920, contexto em que a 
linguística histórico-comparativa foi obrigada, graças às mudanças sociais da época, a rever suas bases e a pensar 
os estudos linguísticos sob a forma dialógica. A discussão sobre dialogismo, para Bakhtin, surgiu a partir da 
observação sobre os romances e o estilo pioneiro de Dostoiévski de fazer literatura. O estudioso compara o herói 
e o autor no sentido de evidenciar que a voz do herói ou personagem em nada pode deixar transparecer a voz do 
autor. Os diálogos interiores das personagens servem de referência para Bakhtin.  
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expressões metafóricas usadas, ao longo do texto divulgativo, são concernentes à ideia de 

combate como se bactérias e anticorpos estivessem em um campo de guerra com as bactérias 

resistindo às tentativas das defesas do organismo para se livrarem das consequências da 

infecção. Tem-se, na figura 2, explícito o mapeamento ANTICORPOS SÃO SOLDADOS DE 

GUERRA, de acordo com a Teoria da Metáfora Conceptual. São delimitados um domínio-

alvo e um domínio-fonte como é mostrado a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapeamento ANTICORPOS SÃO SOLDADOS DE GUERRA 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Já na figura 3, têm-se as bactérias como inimigas, invasoras e danosas, visão contrária 

àquela mostrada sobre os anticorpos. Nessa divulgação científica, o exemplo seguinte efetiva 

o lugar da metáfora, segundo Ciapuscio (2011), como relevante instrumento cognitivo e 

principalmente comunicativo, presente em todo continuum da comunicação científica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapeamento BACTÉRIAS SÃO INIMIGAS 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como em toda guerra, quem ataca pretende desarmar o oponente. Porém, no texto de 

divulgação científica em questão, fica claro que a guerra estabelecida entre anticorpos e 

bactérias não termina, já que estas se comportam como “uma máquina invasora” como 

comprova a passagem seguinte:  
 

 (3) A menor das bactérias parasíticas do planeta Terra parece ter desenvolvido a mais 

sofisticada máquina invasora molecular (Baima, 2014). 
 

 Esse fato configura-se como um revide, e as bactérias, como é exposto ao longo da 

matéria, voltam a atacar mais fortes e mais resistentes tal como uma máquina que invade e 

destrói todo o organismo. Esse exemplo efetiva o lugar desse texto de divulgação científica 

como espaço para o divulgador conceptualizar o limiar entre um corpo saudável e protegido e 

um corpo doente.  

Na passagem (4) a seguir, vigora a ideia de anticorpos como defensores e das bactérias 

como inimigas. 
 

(4) Também conhecidos como imunoglobinas, os anticorpos são ‘soldados’ extremamente 

especializados: pra cada invasor, o sistema imune fabrica um anticorpo específico contra ele 

(Baima, 2014).  
 

Essa passagem aqui apresentada corrobora as noções de Semino (2008) sobre a 

importância da metáfora na promoção de matérias sobre descobertas científicas, já que são 

expostos, por meio das matérias, os resultados provenientes de pesquisas financiadas pela 

própria sociedade. Como atividade social, a divulgação científica tem a função de apontar os 

fenômenos relacionados à saúde e como o corpo humano está vulnerável à invasão de 

bactérias. Na figura 4, mais uma vez fica sistematizada a relação conflituosa entre bactérias e 

anticorpos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticorpos  

Bactéria 

 

Domínios-fonte  Domínios-alvo  

Soldados  

Invasores  

 



ANAIS V CIMLP 
PROCEEDINGS V CIMLP 

245 
 

Figura 4: Mapeamento RELAÇÃO ENTRE BACTÉRIAS E ANTICORPOS É GUERRA 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O divulgador usa expressões a fim de expor que, como tática dentro do domínio de 

GUERRA, as bactérias, para não serem atacadas, usam disfarces que são interpretados como 

estratagema para enganar os anticorpos, saindo assim intactas na batalha. Pode-se afirmar que 

o item lexical é relacionado também ao domínio do TEATRO.  

Atenção às seguintes passagens: 
  

(5) Cientistas descobriram afora, no entanto, que uma bactéria, a “Mycoplasma genitalium”, 

que pode causar infecções crônicas na região genital, criou um ‘disfarce perfeito’ para se 

esconder e escapar da ação dos anticorpos (Baima, 2014)  
 

(6) De acordo com eles, se a substância realmente se confirmar como um ‘disfarce universal’ 

da ação dos anticorpos, ela pode se tornar alvo para remédios que facilitarão o tratamento de 

infecções [...] (Baima, 2014).  
 

O mapeamento que se formula sobre essas passagens está expresso na figura 5 que 

evidencia tanto o domínio GUERRA quanto o domínio TEATRO. Vê-se a correlação que é 

feita entre o campo semântico da doença e o campo semântico das artes cênicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapeamento DISFARÇAR É ESTRATÉGIA DE GUERRA/ DISFARÇAR É ESTRATÉGIA 

TEATRAL 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

O item lexical metafórico “disfarce” aparece, na divulgação científica, como tentativa 
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jornalista divulgador, pretende acionar domínios mentais importantes para compreensão da 

instância pública no que concerne às descobertas da ciência. Esse jornalista parte da possível 

convencionalidade das metáforas existentes na sociedade para formular outras metáforas.  

Observa-se que, nos exemplos dessa matéria de divulgação científica, alguns 

representam a metáfora do tipo ontológica, posto que, a partir das experiências com objetos 

físicos e substâncias, tem-se o entendimento das coisas do mundo. Segundo Lakoff e Johnson 

(2003 [1980], p. 23), “compreender as nossas experiências em termos de objetos e substâncias 

nos permite escolher partes de nossa experiência e tratá-los como entidades discretas ou 

substâncias de uma espécie uniforme (tradução nossa)15”. Isso fica claro no caso do texto 

“Bactéria cria ‘isca perfeita’ para enganar sistema imune”, uma vez que, para enganar o 

sistema imune, bactérias e anticorpos são apresentados como pessoas que agem, o que 

configura personificação, típica característica da metáfora ontológica. Claramente discutir a 

personificação como motivação metafórica é necessário para se pensar o processo de 

divulgação científica.  

Em suma, é reconhecido que, no texto “Bactéria cria ‘isca perfeita’ para enganar 

sistema imune”, pelos exemplos acima arrolados, as metáforas conceptuais compõem 

estratégia que contribui para a construção do significado no texto divulgativo em que um 

domínio novo ou pouco definido é explicado por outro domínio já conhecido. As metáforas 

são formuladas para esclarecer processo relacionado ao corpo humano mais do que para 

renomear termos da área científica. Efetiva-se, com esses usos, a metáfora construída no 

contexto, o que vai de encontro com os postulados de Semino (2008) e de Kövecses (2010) 

sobre a influência do contexto socio-cultural para a construção e para a efetivação das 

metáforas. O jornalista divulgador, ainda que na hora de produzir os textos jornalísticos não 

tenha consciência das metáforas que estejam em seu sistema conceptual, usa aquelas que são 

fruto de convenção social que, por sua vez, já se encontram arraigadas ao pensamento do 

jornalista divulgador e aos pensamentos do não especialista e do público.    

O texto “Em duas décadas, casos de câncer em todo o mundo devem dobrar de 

quantidade”, de 03/02/2014, informa sobre a expectativa apontada pelo relatório da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao aumento do número de câncer. Essa matéria 

traz à luz quais tipos de cânceres serão mais comuns e quais as implicações disso para o 

mundo. Nota-se, pela leitura da matéria, que o estudo busca mostrar a situação atual e a 

vindoura dos casos de câncer em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento. Por 
                                                 
15 Understanding our experiences in terms of objects and substances allows us to pick out parts of our experience 
and treat them as discrete entities or substances of a uniform kind.  
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meio da análise dos dados da matéria, efetiva-se o postulado de Semino (2008) que, mesmo 

reconhecendo o avanço que a Teoria da Metáfora Conceptual representou para os estudos em 

Linguística Cognitiva, aborda que a análise calcada apenas em domínios – fonte e alvo – nem 

sempre é suficiente para se pensar em linguagem em uso. Por isso, assume-se, neste estudo, 

em relação ao texto “Em duas décadas, casos de câncer em todo o mundo devem dobrar de 

quantidade”, a possibilidade de uma análise de metáfora baseada no discurso. Essa escolha 

talvez seja por reconhecer que a lista de metáforas conceptuais promulgadas por Lakoff e 

Johnson (2003 [1980]) é muito determinística para abarcar a multiplicidade de metáforas 

encontradas no discurso. Os exemplos a seguir, de antemão, não nos possibilitaram pensar 

imediatamente em uma metáfora conceptual dentro do quadro de referências instituído por 

Lakoff e Johnson (op.cit.), ainda que se admita que as metáforas discursivas tenham base no 

sistema conceptual do ser humano, quer dizer, estão no pensamento.   

O primeiro trecho analisado do texto 2 é o seguinte:  
 

 (7) A OMS utiliza os dados mais recentes colhidos pela prestigiada agência de estudos da 

Globocan. Através deles é composta uma fotografia atual da doença (O Globo, 2014).  
 

Esse exemplo mostra como, de acordo com Semino (2008), nem sempre é viável 

delimitar o domínio-fonte e o domínio-alvo tão rigidamente como Lakoff e Johnson (2003 

[1980]) propuseram. O item lexical “fotografia” tem sentido básico de técnica ou arte de 

produzir imagens obtidas por uma câmara escura, pela ação da luz ou de qualquer energia 

sobre uma superfície fotossensível. Nesse contexto, o item se apresenta semanticamente 

incongruente e ganha status de relatório ou panorama técnico da doença. Essa metáfora é 

oportuna por ter a função de informar aquilo que antes estava restrito a uma comunidade de 

especialistas, é também motivada pela correlação entre uma experiência com percepção visual 

e uma consciência de informações a serem dadas pelo jornalista divulgador. 

Veja o exemplo a seguir:  
 

(8) Segundo o coordenador do relatório, [...] é fundamental ‘apagar o fogo
16 enquanto ele é 

pequeno (O Globo, 2014) 
 

O aumento de casos de câncer é colocado como fogo que queima e destrói, porém é 

sugerido que esse mal pode ser evitado se medidas forem tomadas. Nesse trecho o jornalista 

                                                 
16 Fica a ressalva da possibilidade de talvez, por questões de tradução de algum material advindo de agência de 
notícia, ter sido usada a expressão “apagar o fogo” no lugar de “apagar incêndio” que é comumente utilizado em 
nossa língua. O trecho é analisado tal como ele foi publicado no jornal Extra. 
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descreve o câncer como fogo que se espalha e se alastra sem controle, o que evidencia a 

conotação negativa sobre a doença, uma tendência muito forte na área da medicina e 

incorporada pela mídia na tentativa de, segundo Semino (2008), funcionar como mecanismo 

de persuasão e argumentação para que o público se conscientize da importância de combater 

os casos cada vez mais crescentes dessa doença. A defesa do texto é em prol da tentativa de se 

evitar que o câncer vire uma “epidemia”. Além disso, a metáfora, como recurso de maior 

poder motivacional, é exemplo de um eficaz facilitador da compreensão, favorecendo a 

fluidez da leitura do texto divulgativo.  

 

Conclusão  

Resumidamente, a metáfora funciona, no texto de divulgação científica, como 

relevante mecanismo para o entendimento de certos conceitos anteriormente restritos a uma 

comunidade específica, a dos especialistas da ciência. O uso da metáfora pelo jornalista 

divulgador aciona domínios mentais importantes para a compreensão por parte da instância 

pública no que concerne às descobertas da ciência mesmo que esse acionamento não seja 

consciente por parte de quem formula as expressões linguísticas metafóricas. Nesse aspecto, 

observa-se que o uso de metáforas faz com que haja uma transposição do conceito científico 

para o conhecimento cotidiano, o que contraria a lógica de se usar metáforas para transformar 

conhecimento comum em científico. As metáforas, como marcas de dialogismo, deixam 

transparecer formas de expressão e de atuação social do jornalista divulgador em consonância 

com o que se espera do público, bem como constituem materialização da interlocução 

(discursos do especialista, não especialista e jornalista divulgador) e do uso da língua.  
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ANEXOS 
ANEXO A  
Bactéria cria ‘isca perfeita’ para enganar sistema imune 
 

 
Modelo em 3D da Proteína M ligada a um anticorpo, tendo ao lado imagens de microscópio de infecções 

de células humanas pela M. genitalium: bactéria desenvolveu o mecanismo de invasão perfeito Foto: 
Divulgação/ScienceInstituto de Pesquisas Scripps 

 
  Ao ser invadido por um corpo estranho, como bactérias e vírus, o organismo humano 
convoca um verdadeiro exército para combater a infecção. E na linha de frente desta guerra 
estão os anticorpos, proteínas em forma de “Y” que atuam como batedores, unindo-se à 
superfície dos invasores para neutralizá-los e identificá-los para que sejam atacados pelas 
células de defesa do corpo. Também conhecidos como imunoglobulinas, os anticorpos são 
“soldados” extremamente especializados: para cada invasor, o sistema imune fabrica um 
anticorpo específico contra ele. 

Cientistas descobriram agora, no entanto, que uma bactéria, a Mycoplasma genitalium, 
que pode causar infecções crônicas na região genital, criou um “disfarce perfeito” para se 
esconder e escapar da ação dos anticorpos. Batizada por eles como Proteína M, a substância 
produzida pela bactéria é capaz de se ligar a praticamente qualquer anticorpo fabricado pelo 
organismo, impedindo que façam seu trabalho. Eles esperam que a descoberta abra caminho 
para o desenvolvimento de novas terapias antibacterianas, além de ajudar nas pesquisas para o 
desenvolvimento de remédios e sobre o funcionamento do sistema imune. 

- O que a Proteína M faz com os anticorpos representa um truque muito esperto da 
evolução – comenta Richard A. Lerner, professor do Instituto de Pesquisas Scripps, nos EUA, 
e principal autor de artigo sobre o achado, publicado na edição desta semana da revista 
“Science”. 

A descoberta da Proteína M aconteceu por acaso. Inicialmente, os cientistas 
procuravam entender as origens do mieloma múltiplo, uma forma devastadora de câncer 
provocada pela reprodução descontrolada dos plasmócitos, células derivadas dos linfócitos B 
e responsáveis pela fabricação dos anticorpos. Este tipo de câncer, assim como linfomas e 
outros, podem resultar de infecções crônicas por micro-organismos como a Escherichia coli, a 
Helicobacter pylori e o vírus da hepatite C. Para tanto, eles decidiram investigar as bactérias 
do gênero mycoplasma, também responsáveis por infecções crônicas e associadas ao 
aparecimento de diversos tipos de câncer. 

Assim, Rajesh Grover, pesquisador do laboratório de Lerner, testou amostras de 
anticorpos retirados do sangue de pacientes com mieloma múltiplo contra uma variedade de 
espécies da bactéria. E, para sua surpresa, todas reagiram à proteína produzida pela M. 
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genitalium. Exames posteriores, porém, demostraram que a reação não foi uma resposta a 
uma infecção maciça pela bactéria, mas sim do fato de que a proteína evoluiu simplesmente 
para se ligar a qualquer anticorpo que encontre. 

- Ela se liga genericamente a todos os anticorpos e com isso é capaz de sequestrar toda 
a diversidade de repertório de anticorpos do sistema imune, além de, ao mesmo tempo, 
bloquear a interação específica entre aquele anticorpo e seu pretendido alvo biomolecular – 
conta Grover, acrescentando que ela provavelmente evoluiu para ajudar a M. genitalium a 
lidar com a resposta imunológica do corpo apesar de ter um dos menores genomas entre todas 
as bactérias encontradas na natureza. - Ela parece ser uma elegante solução evolucionária para 
o problema que as mycoplasma têm para fugir de um sistema imune adaptativo. A menor das 
bactérias parasíticas do planeta Terra parece ter desenvolvido a mais sofisticada máquina 
invasora molecular. 

Análise da estrutura da Proteína M e sua comparação com um banco de dados com 
quase 100 mil outros compostos do tipo revelou que ela é realmente “única”, destacam os 
cientistas. De acordo com eles, se a substância realmente se confirmar como um “disfarce 
universal” da ação dos anticorpos, ela pode se tornar alvo para remédios que facilitarão o 
tratamento de infecções crônicas e geralmente silenciosas pela M. genitalium, assim como de 
outros micro-organismos que tenham desenvolvido mecanismos similares de defesa contra o 
sistema imune. Além disso, versões modificadas da proteína poderiam ser usadas para levar 
toxinas diretamente a células cancerosas ou melhorar e facilitar a produção dos chamados 
anticorpos monoclonais, muito usados atualmente em tratamentos contra o câncer e doenças 
autoimunes. 

 
 

ANEXO B  
Em duas décadas, casos de câncer em todo o mundo devem dobrar de quantidade 
 

 
Célula cancerígena vista de um microscópio Foto: Divulgação/National Cancer Institute 

 

LONDRES (INGLATERRA) - O número de casos de câncer em todo o mundo deve 
duplicar nos próximos 20 anos. Essa é a expectativa apontada pelo relatório anual da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a doença. O trabalho concluiu ainda que 
atualmente 60% dos diagnósticos são dados em países em desenvolvimento especialmente da 
África, Ásia e América Central e do Sul. 

Nessas regiões, os chamados “tumores da pobreza”, normalmente causados por 
infecções e causas já domesticadas no primeiro mundo (como como o papilomavírus , 
hepatite C ou Epstein Barr), vêm se juntando aos “tumores da riqueza”, causados pela 
crescente expansão de hábitos de vida ocidentais, como o uso do tabaco e a obesidade. Por 
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essas e outras razões, o relatório aponta que não é surpreendente o fato de 70% das mortes por 
câncer se concentrarem na África, Ásia, América Central e do Sul. 

O relatório também diz que se os diagnósticos permanecerem no atual ritmo - 
crescente, apesar de todos os avanços científicos das últimas duas décadas - o número de 
casos deve subir dos 12,7 milhões registrados em 2008 para 25 milhões de registros anuais. Já 
o número de mortes deve passar das 8,2 milhões somadas em 2012 para 13 milhões em 2030. 
Os efeitos da doença são tão superlativos que o custo econômico anual relacionado ao câncer 
foi estimado em um trilhão e 160 bilhões de dólares. 
 
Pesquisa 

A OMS utiliza os dados mais recentes colhidos pela prestigiada agência de estudos 
Globocan. Através deles, é composta uma fotografia atual da doença. Os novos números 
apontam que 14 milhões de novos tumores foram diagnosticados em 2012 e cerca de oito 
milhões de mortes foram contabilizadas naquele ano devido ao câncer. O trabalho foi feito 
com a ajuda de 250 especialistas de 40 países. 

O câncer do pulmão foi o que apresentou a maior incidência, com 1,8 milhão de casos 
em 2012 (13% do total). Em segundo lugar apareceu o câncer do mama, com 1,7 milhão 
(11,9%); e em terceiro, o câncer colorretal, com 1,4 milhão (9,7%). 

O câncer do pulmão também é o que mais mata, com 1,6 milhão de mortes (em 2012), 
o equivalente a 19,4% de todos os óbitos provocadas pela doença. Em seguida, aparece o 
câncer de fígado (800 mil pessoas) e o do estômago (700 mil mortes). 

Nos homens, os tumores mais comuns permanecem sendo os de pulmão (16,7%), 
próstata (15%), colorretal (10%), estômago (8,5%) e fígado (7,5 %). Entre as mulheres, a lista 
é encabeçada pelos tumores de mama (que representam um em cada quatro), cólon (9%), 
pulmão (8,7%), colo do útero (8%) e estômago (4,8 %). Os homens são mais atingidos do que 
as mulheres ao registrar 53% dos casos e 57% das mortes. 

No entanto, estas classificações não são homogêneas em todos os continentes. Em 
países quem vivem a fase de “transição epidemiológica”, como Índia e Brasil, ainda pode ser 
vista uma incidência significativa de tumores do estômago, esôfago e fígado, enquanto em 
áreas com menos recursos o câncer de colo de útero continua sendo o mais comum entre as 
mulheres. 

 
Tratamento 

O relatório admite que a experiência de cada paciente com a doença ainda depende 
muito do local onde ele mora. Em países mais pobres, onde há um risco maior de diagnóstico 
tardio e menos acesso a cuidados paliativos, a taxa de mortalidade é maior. Mas mesmo em 
países desenvolvidos, alertam os especialistas, há grandes desigualdades entre diferentes 
comunidades. 

Segundo o coordenador do relatório, Christopher Selvagem, que também é diretor da 
Agência Internacional sobre Câncer (IARC, na sigla em inglês), é fundamental “apagar o fogo 
enquanto ele é pequeno”. 

- Considerando que desde a segunda metade do século passado foram feitos grandes 
esforços para que as causas do câncer fossem conhecidas, agora sabemos que mais de 50 % 
dos tumores pode ser prevenidos - disse ao jornal espanhol El Pais.  
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