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APRESENTAÇÃO 

 

Os artigos aqui publicados resultam de trabalhos apresentados em três diferentes 

modalidades (comunicação oral e pôster) no V Congresso Internacional sobre Metáfora na 

Linguagem (V CIMLP) e Pensamento, realizado de 5 a 9 de outubro de 2016 na Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, Brasil. Além dessas 

modalidades, contamos também no com workshops, conferências plenárias e mesas-redondas.  

A quantidade e a diversidade dos artigos submetidos para publicação nesta quinta 

edição do evento são um reflexo da diversidade de perspectivas teóricas e origem geográfica 

dos participantes do evento. 

O V CIMLP contou com a participação de mais de 130 congressistas, que discorreram 

sobre os mais diversos temas relacionados à linguagem figurada e apresentaram trabalhos 

identificados principalmente com a perspectiva da linguística cognitiva, mas também com 

uma perspectiva da linguística aplicada, da linguística sistêmico-funcional e com uma 

perspectiva formalista. 

Em termos da origem geográfica, o V CIMLP contou com estudiosos oriundos de 41 

universidades nacionais, de 17 diferentes estados brasileiros (AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, 

MG, MT, PA, PE,  PR, RJ, RN, RS, SE, SP) e de 16 universidades internacionais, de 11 

países (Alemanha, Arábia Saudita, Canadá, Chile, China, Iran, EUA, Inglaterra, Lituânia, 

Portugal e República Checa). Esses dados nos ajudam a ter uma ideia do quanto os estudos 

sobre o fenômeno da metáfora e da metonímia se multiplicaram nas diversas instituições, 

dentro e fora do Brasil, e da vitalidade do interesse no tema, desde o lançamento da obra 

seminal Metaphors we live by por Lakoff & Johnson em 1980. 

Um evento internacional desse porte não ocorre sem a colaboração de várias pessoas e 

instituições. Aproveito, então, para agradecer o apoio dos professores que compuseram a 

Comissão Científica e dos alunos da Comissão Executiva que vestiram a camiseta do evento. 

Agradeço também o apoio institucional da UFMG, em diversas instâncias (à diretora da 

Faculdade de Letras, Profa. Graziela Ravetti, e à coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Estudos Linguísticos, Profa. Emilia Mendes Lopes), da CAPES, CNPq e 

FAPEMIG. 

 

Luciane Corrêa Ferreira 

Coordenadora-Geral do V CIMLP                             Belo Horizonte, maio de 2016. 
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PREFACE 

 

The articles published were presented as individual paper presentations and posters at 

the 5th International Conference on Metaphor in Language and Thought (V CIMLP), which 

took place on the 7th, 8th, and 9th October 2015, at the Faculty of Letters of the Federal 

University of Minas Gerais in Belo Horizonte, Brazil. There were also workshops, plenaries, 

and roundtables. 

Both the quantity and diversity of the articles submitted to the proceedings reflect the 

various theoretical perspectives and geographical origin of the participants in the 5th edition 

of the event. 

More than 130 people, who discussed about various themes related to figurative 

language, attended the V CIMLP. The presentations were especially identified with a 

cognitive linguistics perspective, but also with applied linguistics, systemic functional 

linguistics, and formal linguistics. 

Scholars from more than 41 national universities, 17 Brazilian states (AL, AM, BA, 

CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SE, SP), 16 international universities 

from 11 countries (Canada, Chile, China, the Czech Republic, England, Germany, Iran, 

Lithuania Portugal, Saudi Arabia, and the United States) attended the V CIMLP. These 

numbers give us an idea of how studies on metaphor and metonymy have increased in various 

institutions in and outside Brazil, as well as the interest in the topic since Lakoff and Johnson 

published the seminal work Metaphors we live by in 1980. 

An international event of such importance does not occur without the support of many 

people and institutions. I would like to thank for the support received from the colleagues who 

integrated the Scientifc Committee, and the students who took part in the Executive 

Committee giving their best to help us with the event. I would also like to thank the 

institutional support of UFMG  (Prof. Graziela Ravetti, chair of the Faculty of Letters, and 

Prof. Emilia Mendes Lopes, coordinator of the Linguistic Studies Graduate Program), as well 

as the support of the Brazilian and Minas Gerais State research council CAPES, CNPq, and 

FAPEMIG. 

 

Luciane Côrrea Ferreira 

V CIMLP General Coordinator                                                      Belo Horizonte, May 2016. 


