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GLOSSÁRIO  

Analogia: mapeamento conceitual de domínio-fonte e domínio-alvo efetivada através de expressão analítica, como em: 
(a) Os deputados falam como maritacas. 
 
Metáfora: mapeamento conceitual de domínio-fonte e domínio-alvo efetivada através de expressão sintética, como em: 
(b) As maritacas chegaram no Congresso. 
 
Palavra: unidade mórfica e fonética com limites definidos. Pode conter uma parte básica (lexemas) e variações 
advindas de flexões e afixos, como: elefantes, brasileira, goleiro, amoroso, rapidamente, cafezinho e confusão. 
 
Afixos: elementos mórficos variáveis que, adjungidos aos lexemas, expressam gênero, número e pessoa (–s, –a), 
efetivam derivações lexicais (–eiro, –oso, –mente) ou especificações semânticas (–inho, –ão). 
 
Ameba: protozoário unicelular eucarionte do reino dos protistas; alimenta-se por fagocitose.  
 
 
Metáforas e Analogias 
Processos abstratos podem se fazer mais facilmente compreendidos se usarmos expressões 
metafóricas e analógicas. Este é o tema do nosso artigo: a partir de esquemas concretos, tomados 
como domínio-FONTE, é possível explicar como funcionam processos abstratos, sendo que esses 
últimos são chamados de domínio-ALVO. FONTE é a parte concreta e sensitiva; ALVO é a parte 
abstrata.  
 
Os efeitos cognitivos ativados na relação entre fonte & alvo são descritos pela Teoria dos Espaços 
Mentais organizada pelo linguísta francês Gilles Fauconnier e seus colaboradores nos anos 90. Por 
exemplo: quando alguém diz que “a cidade está engarrafada”, metaforiza-se a contenção do 
movimento dos automóveis em algumas vias de acesso da cidade. O trânsito da cidade é ALVO; o 
recipiente garrafa é FONTE. Desenvolvendo: garrafas são objetos concretos que possuem um 
gargalo, parte mais estreita do seu seu corpo, por onde passa o seu conteúdo. Assim como ocorre 
com o líquido em uma garrafa, poucos carros passam em determinados pontos de estrangulamento 
das avenidas, ruas ou estradas. Isso é uma metáfora; vejam o esquema que associa FONTE e ALVO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                            
                              Domínio-fonte: garrafa             Domínio-alvo: trânsito 
 

DIAGRAMA 1: Projeção metafórica  entre “garrafa” e “trânsito”  

garrafa 
 

liquido 
 

gargalo!

vias de acesso 
 

carros 
 

pontos de 
estrangulamento 



 

 

Ou seja: características do domínio-FONTE são projetadas no domínio-ALVO para a interpretação da 
expressão metafórica. A forma do objeto “garrafa” perfila a ideia metafórica de contenção de 
trânsito em alguns pontos das ruas da cidade. 
 
Analogias “do bem” e analogias “do mal”: falando sobre a reprodução sexuada  
Uma expressão bastante recorrente as se falar sobre a reprodução animal é a associação analógica 
entre FECUNDAR e SEMEAR. Quando se explica a uma criança como ocorre a fecundação sexuada, é 
comum que se diga algo mais ou menos assim: “É como se uma semente fosse colocada em um 
ambiente fértil onde vai crescer e se desenvolver”. Nessa frase, semente e ambiente são domínio-
FONTE; espermatozóide e óvulo são domínio-ALVO.  
 
No entanto, mesmo que tenham objetivo didático semelhante, falsas analogias do tipo ‘cegonhas 
trazem bebês’ ou ‘bebês nascem em repolhos’ são usadas e em nada ajudam na compreensão do que 
é a fecundação sexuada, justamente por não serem expressões que se prestam a analogias. Essas 
historietas são simples desvios textuais que implicam em não falar sobre o assunto. Uma vez 
conscientes de que cegonhas não carregam bebês e de que repolhos não geram gente, aos 
aprendizes tudo isso vai aparecer como uma fantasia tola e, sobretudo, contraproducente como 
mecanismo de explicação. 
 
Analogia para compreender a formação de palavras  
A proposta analógica tem a seguinte formulação: PALAVRAS funcionam como as AMEBAS. Em 
termos mais detalhados, a FORMAÇÃO DE PALAVRAS POR SUFIXOS funciona como a ALIMENTAÇÃO 
DAS AMEBAS POR FAGOCITOSE. O domínio-FONTE são as amebas, e o domínio-ALVO são as palavras. 
A associação entre os dois domínios nos permite projetar características da alimentação fagocitária 
das amebas na formação de palavras.  
 
A alimentação por fagocitose: os limites entre o protozoário e o alimento 
A alimentação fagocitária de uma ameba aparece ilustrado na sequência de fotos abaixo: 
 
 

(1)  (2)   (3)  (4)     
 

FIGURA 1: Alimentação da ameba por fagocitose. (Imagens coletadas no YOUTUBE, em agosto de 2011) 
 
No processo de alimentação fagocitária, a ameba cria vacúolos digestivos a partir da projeção de 
pseudópodes em torno da partícula alimentar a ser ingerida e digerida (slides 1 e 2). Uma vez 
circundado pela movimentação e pela expansão do corpo desse protozoário, o alimento passa a ser 
digerido e, assim, apropriado pela ameba (slides 3 e 4). O que há de relevante para nossa analogia é 
pensar que as amebas não são dotadas de órgão próprio para a digestão. Há um espaço que, ativado, 
atua digestivamente sobre a partícula a ser incorporada, mas não atua sobre o organismo ele 
próprio. Sucede portanto que progressivamente passa a fazer parte da ameba aquilo que não era 
ameba antes de ser ingerido e digerido por ela. Ou seja, a ameba incorpora o alimento.  
 
Desenvolvendo a analogia [ameba   palavra] 
Vamos associar palavras e amebas a partir desse processo alimentar. Assim como ocorre em uma 
ameba, é possível reconhecer a incorporação de afixos nas formações lexicais. Em uma 
composição lexical, há “partes” que se fazem reconhecer como tal mais nitidamente do que outras. 
Tudo se passa como se algumas delas estivessem em estágio de maior ou menor incorporação pela 



 

 

palavra. Analogicamente,  uma partícula alimentar se encontra mais ou menos digerida pelo 
organismo da ameba assimo como um afixo é mais ou menos incorporado pela palavra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Domínio-fonte: amebas    Domínio-alvo: palavras 
 

DIAGRAMA 2: Projeção analógica entre “amebas” e “palavras”  
.  
Aplicação: advérbios terminados em  –mente 
O modelo adverbial traço –mente é um caso conhecido de afixo ativamente produtivo. Existem 
muitos advérbios com esse formanto (claramente, separadamente, certaamente...) e muitos outros 
podem ser criados e compreendidos mesmo que não constem nos dicionários. Isso quer dizer que 
uma pessoa compreende como um advérbio uma expressão nova para ela se essa for terminada com        
–mente. Aplicando a nossa analogia léxico-ameboide para entender esse tipo de palavra, tudo se 
passa como se o afixo –mente, indicado pelas setas brancas, fosse um alimento integrado ao corpo 
da ameba, tornando-se um constituinte lexical: 
 
 

(1)    (2)   (3)  
 

FIGURA 2: Analogia para a incorporação do afixo –mente (PARTÍCULA ALIMENTAR) ao advérbio (AMEBA) 
 
 

Esquematizando o mesmo processo em uma palavra, teremos a seguinte representação:  
 
 
 
 

 
DIAGRAMA 3: Incorporação do afixo –mente  em um advérbio-exemplo 

 
  
Historia da expressões adverbiais com –mente  
Estudos sobre a história das línguas neolatinas, como o francês, o galego, o espanhol e o português, 
por exemplo, relatam que a fusão entre duas palavras gerou um modelo para novos advérbios. Uma 
delas era o substantivo mente, com o sentido de “cabeça”, que ainda usamos hoje. Quando alguém 
dizia que alguém havia feito algo clara mente queria dizer que teria agido com a mente clara, ou 
seja, com clareza. E assim foram sendo criadas expressões de forma semelhante: honesta+mente; 
feliz+mente; final+mente, e por aí vai. A partir do uso dessas expressões, foi amadurecido o modelo 
adverbial que usamos no nosso dia-a-dia em português.  
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Até o século XIX, mesmo que o par completo tivesse ideia de advérbio, a palavra mente aparecia 
separada da primeira palavra. Desde então, a palavra-ameba ingeriu mente a seu corpo e passou 
funcionar como uma palavra só. Nesses casos, mente não tem mais o signficado próprio que tinha 
antes e funciona como um afixo adverbial incorporado. 

É concesso entre os linguistas que trabalham com a história das línguas que esse tipo de processo 
acontece  com muita frequência e é responsável pelas ditas mudanças genéticas de um idioma. 
Novamente, e esse é assunto paara outro texto, a linguística se serve de uma expressão oriunda da 
biologia para explicar seus fenômenos históricos.  


