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RESUMO 

A metáfora é uma figura de linguagem que utiliza palavras fora do seu contexto real e as emprega 
com uma outra significação, porém de forma implicitamente comparativa. Esta forma de linguagem 
facilita a compreensão e ajuda no aprendizado. Ao se ouvir um texto em linguagem metafórica, são 
afetados os dois lados do cérebro, pois ao se compreender literalmente a história, é utilizado o lado 
esquerdo associado à mente lógica e racional, onde se encontram as estruturas corticais 
responsáveis pelo processamento da linguagem. Mas ao mesmo tempo, é compreendido no seu 
sentido figurado pelo lado direito associado à mente intuitiva, criativa, emocional e sábia. 
Compreender o quão rica é esta linguagem e o impacto dela no aprendizado é fundamental. O 
sentido (estória), que há por trás da história conversa com a alma, com o inconsciente, causa insights 
e evoluções. 

 

 

PALAVRAS CHAVES: Metáfora, Linguagem e Inconsciente.  

 

 

ABSTRACT  

The metaphor is a figure of language that uses words outside their real context and uses them with 
another meaning, but in an implicitly comparative way. This form of language facilitates understanding 
and helps in learning. When listening to a text in metaphorical language, the two sides of the brain are 
affected, because the literal understanding of history uses the left side associated with the logical and 
rational mind, where the cortical structures responsible for the processing of language are found. But 
at the same time, it is understood in its figurative sense by the right side associated with the intuitive, 
creative, emotional, and wise mind. Understanding how rich this language is and its impact on learning 
is critical. The sense (story) behind history talks with the soul, with the unconscious, causes insights 
and evolutions. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 De uma perspectiva etimológica, a palavra metáfora, originada do grego é 

explicada da seguinte forma, por MENDES: 

 

Etimologicamente, o termo metáfora deriva da palavra grega metaphorá 
através da junção de dois elementos que a compõem - meta que significa 
“sobre” e pherein com a significação de “transporte”. Neste sentido, 
metáfora surge enquanto sinônimo de “transporte”, “mudança”, 
“transferência” e em sentido mais específico, “transporte de sentido próprio 
em sentido figurado”. De fato, e tendo como base o significado etimológico 
do termo, o processo levado a cabo para a formação da metáfora implica 
necessariamente um desvio do sentido literal da palavra para o seu sentido 
livre; uma transposição do sentido de uma determinada palavra para outra, 
cujo sentido originariamente não lhe pertencia. (MENDES, 2010, p. 201) 

  

Este transporte de palavras de um sentido original para sentidos figurados é uma 

forma de linguagem utilizada no dia-a-dia e é muito importante na comunicação 

humana. A metáfora está presente nas histórias, fábulas, parábolas, estórias infantis, 

em textos bíblicos, músicas, poemas e piadas. A maior parte das conversas ou 

textos são repletos de metáforas. Uma pesquisa, citada no site 

https://www.significados.com.br/metafora/: “[...] demonstra que durante uma 

conversa o ser humano usa em média 4 (quatro) metáforas por minuto. Muitas vezes 

as pessoas não querem ou não conseguem expressar o que realmente sentem”. A 

metáfora facilita a comunicação, disponibiliza mais formas para o emissor da 

mensagem se expressar e contribuir para que sua mensagem seja mais facilmente 

compreendida pelo receptor. Este último, por sua vez compreende mais facilmente a 

mensagem por estar utilizando os dois lados de seu cérebro. 

Desta forma, subtende-se que a metáfora, não é apenas uma figura de linguagem, 

ela também participa do discurso, faz parte do pensamento do ser humano. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

1. Metáfora figura de linguagem ou pensamento? 

https://www.significados.com.br/metafora/
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Embora a metáfora seja mais conhecida como uma figura de linguagem na língua 

portuguesa, ela vai além deste conceito. 

 

Assim, a abordagem da metáfora como figura do pensamento e não de 

linguagem a retira de sua “insignificância” conceptual: ela não é mais 

apenas um adorno supérfluo, mas um importante recurso cognitivo usado, 

não só para se “referir” a algo por meio de outro termo mais indireto, mas, 

de fato, construir esse algo cognitivamente, a partir da interação com um 

outro domínio da experiência. Dessa forma, a metáfora não seria apenas 

“uma maneira de falar”, mas sim de pensar (ou até mesmo de “ver”) o real 

de uma determinada forma e não de outra. (VEREZA, 2010, p. 204) 

 

No livro Metáforas da Vida Cotidiana, LAKOFF e JOHNSON afirmam: “A essência da 
metáfora é a compreensão e a experiência de uma coisa em termos de outra”. Já, 
LIMA, GIBBS e FRANÇOZO definem metáforas como: 

  
Operações cognitivas, na qual empregamos um domínio experiencial mais 

concreto, estreitamente ligado à experiência com nosso próprio corpo e o 

mundo em que vivemos para compreender/conceitualizar um domínio mais 

abstrato, cuja natureza da experiência humana não permite uma 

representação direta. (LIMA, GIBBS e FRANÇOZO, 2001, p. 108) 

 

Nesta última definição, é notório, que a metáfora transcende, ela não é apenas uma 

figura de linguagem. Ela pode ter grande impacto na comunicação com o outro, pois 

contribui na relação de uma pessoa se expressar e de se fazer entender e auxilia na 

compreensão de significados abstratos. Mas sua fundamental importância está na 

formação do pensamento, ou mais detalhadamente, na conversa do ser humano 

com o (sub) inconsciente. 

 

2. É o pensar que gera pensamento 

A palavra pensar deriva da expressão latina “pensare”, que significa pesar, ou seja, 

avaliar o peso de alguma coisa. Com esta base, o pensamento é o resultado da 

avaliação feita pelo ser humano sobre determinado estímulo recebido. O estímulo é 

recebido por cada ser humano através do sistema representacional: visão, audição, 

sensações, aromas e paladares. O pensamento modela a percepção de mundo e 

este processo modifica internamento a forma de ver a realidade apresentada. Logo, 

não há formas limitadas, certas ou erradas de pensamentos, há a forma de cada um 

avaliar o peso do que é apresentado ou percebido. Conforme é utilizado a 

capacidade de pensar, mais avaliações são feitas e arquivadas. E estas por sua vez 
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acabam interferindo nos novos pensamentos que surgem.  Partindo dessa ideia de 

ilimitadas possibilidades de pensamento, que estes realizados interferem no 

processo modelar a realidade, como é possível as pessoas transmitirem seus 

pensamentos aos outros e como se fazer ser o mais compreendido possível? 

Através da linguagem, seria a resposta, pois é esta a simbologia criada para que 

haja este entendimento entre os indivíduos. Mas, a forma que é utilizada esta 

linguagem é que faz a diferença. Neste contexto, a metáfora que é assunto deste 

artigo, é uma forma de linguagem que possui artimanhas que ultrapassam o simples 

emprego de símbolos, palavras. Ela afeta o cérebro em seu lado esquerdo, racional, 

responsável por decodificar os símbolos e atinge o lado direito, intuitivo, mais 

emocional. 

 

2.1. Onde ocorre o pensamento 

Segundo OLIVEIRA, citado por GAMA, LUZ e SANTOS, o cérebro é dividido em 

duas seções ou hemisférios por um sulco profundo. Cada lado do cérebro controla o 

lado oposto do corpo, no fundo do sulco que os separa. Embora os dois hemisférios 

trabalhem juntos e comuniquem-se entre si, se forem analisados separadamente, 

pode ser observado grandes diferenças entre eles. 

Na maioria das pessoas, o lado esquerdo do cérebro é responsável pelo 

pensamento "lógico", do raciocínio exato, detalhado e minucioso. O lado direito é a 

parte "artística", relacionado ao entendimento e a interpretação do mundo. É este 

que examina as situações e problemas em geral e dá uma resposta ou solução 

imediata, diferente do lado esquerdo, que segue uma série de passos cuidadosos.  

 

[...] cada uma das metades do cérebro percebe a realidade e trabalha de 

maneira diferente de estímulos recebidos, pois nosso cérebro é duplo, tendo 

cada metade sua maneira de assimilar e processar informações, 

necessitando, portanto, receber, sempre que possível, em sala de aula, 

estímulos específicos. (ANTUNES apud GAMA, LUZ e SANTOS, 2004, p.  

4). 

 

Abaixo um desenho de Carlos Damasceno que ilustra esta diferença. 
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Fonte: www.cartoonaday.com 

 
As metáforas atingem estes dois hemisférios do cérebro, sendo que ao atuar ao lado 

direito, ela “conversa com o inconsciente”, acessa diretamente a linguagem indireta, 

simbólica. 

 

2.2. O Pensamento e o Inconsciente 

Tudo em nossa mente que está fora da consciência é subconsciente, ou seja, é 

inconsciente. A mente consciente é a mente mais racional, é operada mais pelo lado 

esquerdo do cérebro, tem a capacidade de analisar, “saber” o que é certo ou errado, 

discerne em aceitar ou rejeitar informações. Já na mente inconsciente é mais 

utilizado o lado direito do cérebro, não há análises, noção do tempo ou diferenciação 

do que é certo ou que é errado, o que é real, ou seja, o que é impregnado nessa 

parte da mente é aceito como verdade. Abaixo, uma figura que demonstra a 

proporção de cada um na mente humana. 

http://www.cartoonaday.com/
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Fonte: www.progressivelap.com 

 

Segundo muitas teorias de desenvolvimento, na infância não se sabe diferenciar o 

que é certo ou errado, pois a criança não possui o raciocínio lógico e crítico 

desenvolvidos, ou seja, a mente consciente não está desenvolvida e operando, 

desta forma age muito mais pela emoção. Diante do fato que a mente inconsciente 

registra tudo como verdade, na infância, época que esta mente opera 

dominantemente muitas ideias são absorvidas a partir de uma perspectiva única e 

assim são criadas as crenças, que muitas vezes são levadas pelo resto da vida. 

Segundo LIPTON, citado por HULLEY a mente inconsciente é um dos 

processadores mais poderosos e influencia 95% das decisões.  

 

É importante também saber que a mente inconsciente tem a capacidade de 

responder a mais de 40 milhões de impulsos nervosos por segundo, 

enquanto o córtex pré-frontal da mente consciente responde a apenas 40 

impulsos nervosos por segundo. Outro dado a considerar é que a mente 

inconsciente reside no momento presente, “o aqui e agora”, enquanto a 
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mente consciente opera mais no passado e projeta para o futuro seus 

anseios e temores, como também os seus sonhos e projetos. (LIPTON apud 

HULLEY, 2015, p. 1). 

 

3. Atuação da metáfora no pensamento 

Como propõem LAKOFF e JOHNSON o pensamento e a ação dos seres humanos 

são naturalmente baseados em metáforas: 

  

A metáfora para a maior parte das pessoas é um mecanismo da imaginação 

poética e do requinte teórico: uma questão de linguagem “extraordinária” em 

vez da linguagem comum. Além disso, a metáfora é tipicamente vista como 

uma característica da linguagem: uma questão de palavras e não de 

pensamentos e ações. Por essa razão, a maioria das pessoas pensam que 

pode viver perfeitamente bem sem a metáfora. Nós acreditamos, no 

entanto, que a metáfora faz parte da vida cotidiana, não somente na 

linguagem, como também no pensamento e na ação. Nosso sistema 

conceitual, a partir do qual pensamos e agimos, é fundamentalmente 

metafórico pela sua própria natureza. (LAKOFF e JOHNSON, 1980 [2002], 

p. 3) 

 

Desta forma a metáfora é uma forma de comparação, ela contribui para que o ser 

humano possa compreender suas experiências, não apenas de forma racional, mas 

de forma emocional, atingindo seu âmago maior, o inconsciente. 

 

3.1. Tipos de metáforas 

Segundo O’CONNOR em seu livro Manual de programação neurolinguística, há 

muitos tipos de metáforas e embora tenham formas diferentes de serem expressas, 

elas possuem igualdade utilidade e contribuição para a compreensão do ser 

humano. Elas podem ser Metáforas: 

- De comparação ou analogia, são as que enriquecem a linguagem e as mais 

simples elas são utilizadas para comparar e oferecer uma melhor compreensão.  

- De aprendizagem geral, são utilizadas para comunicar algo que se dito diretamente 

não teria a mesma fixação. 

- Cognitivas, auxiliam na criação de novos conceitos, geram novas ideias diante da 

história revelada. 

- Emocionais, objetivam gerar um estado emocional, envolvendo tanto identificação 

ou situação que gerem emoções.  
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- Ligadas são utilizadas várias metáforas, sem relação aparente, mas que enfatizam 

a mesma informação. 

Há também a Metáfora isométrica, que segundo definição de O’ CONNOR: “[...] é 

uma história que segue o mesmo esboço que o problema”, ou seja, partilha de uma 

forma ou estrutura semelhantes, dois outros fatos que não tenham relação. Este tipo 

de metáfora era muito utilizada por Milton Erickson; psiquiatra e hipnoterapeuta que 

viveu entre 1901 a 1980. 

Erickson, acreditava que ao contar histórias ajudava a pessoa a mover-se de uma 

situação paralisadora, e este era o objetivo das metáforas: guiar a pessoa para um 

caminho, onde ela própria encontra uma nova maneira de lidar com o que antes não 

conseguia. 

  

Erickson era totalmente a favor da comunicação indireta, da comunicação 
em múltiplos níveis: verbal, não-verbal e as implicações de cada um. Para 
ele, interpretar de forma direta e crua é expor demais o paciente. É fazê-lo 
encarar o que talvez ele não esteja pronto para tal. A comunicação indireta 
proporciona o acesso ao inconsciente e faz com que o paciente acesse 
recursos presentes no vasto depósito de experiências e aprendizagens. 
(MEDEIROS, 2007, p. 7) 

  

3.2. Um exemplo de Metáfora 

 

Um grupo de estudantes estudava as sete maravilhas do mundo. No final da 
aula, foi pedido aos estudantes que fizessem uma lista do que 
consideravam as sete maravilhas. Embora houvesse algum desacordo, 
começaram os votos: 
1. Taj Mahal 
2. A Muralha da China 
3. O Canal do Panamá 
4. As pirâmides do Egito 
5. As sete Maravilhas do Mundo 
6. O Grand Canyon 
7. O Empire State Building 
8. A Basílica de São Pedro 
Ao recolher os votos, o professor notou uma estudante muito quieta. A 
menina, não tinha virado sua folha ainda. O professor então perguntou a ela 
se tinha problemas com sua lista. A menina quieta respondeu:  
- Sim, um pouco. Eu não consigo fazer a lista, porque são muitos.  
O professor disse:  
- Bem, diga-nos o que você já tem e talvez nós possamos ajudá-la.  
A menina hesitou, então leu: 
- Eu penso que as sete maravilhas do mundo sejam: 
1. Ouvir 
2. Tocar 
3. Provar 
4. Sentir 
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5. Rir 
6. Amar... 
A sala então ficou completamente em silêncio. 
(Metáfora: As sete Maravilhas do Mundo. Autor Desconhecido) 

  

Uma metáfora, faz refletir, pensar diferente, expandir a mente, mudar 

comportamentos, encontrar caminhos/respostas, perceber que as soluções estão 

dentro da própria pessoa e que são infinitas as possibilidades. O ser humano possui 

a “faca e o queijo nas mãos”.   

 

3.3. Benefícios das Metáforas 

Uma metáfora eficaz é quando, independentemente de seu tipo, ela age 

beneficiando o ser humano. 

    

[...] as ‘histórias’ fornecem a possibilidade de um ´pensamento transcultural’, 
ou seja, novas possibilidades de pensar o problema ou conflito. Ao contrário 
da linearidade do pensamento lógico, as histórias apresentam 
pensamentos, soluções e atitudes muitas vezes inesperadas e 
desconcertantes, mas que podem ser reais e positivas. Além disso, podem 
capacitar o sujeito para uma visão fora dos limites dos conflitos. 
(PESESCHKIAN apud MEDEIROS, 2007, p. 25) 

 

O que é trazido implicitamente na metáfora, é interpretado pelo seu receptor, de 

forma livre. É ele, que sob seu entendimento, considera, consciente ou 

inconscientemente, qual conteúdo é apropriado para ser utilizado. O poder de uma 

metáfora encontra-se dentro das analogias utilizadas para esclarecer situações de 

difícil entendimento consciente. GORDON, descreve: 

 

Metáforas podem, se bem estruturadas, evitar a necessidade de 
identificação explícita da área de conteúdo intencionada. Alguns clientes 
podem sentir-se incapazes de discutir abertamente seus problemas, ou 
mesmo, considerar impossível caso a informação relevante esteja fora de 
sua consciência. [...] a capacidade de comunicar de uma forma significativa 
sobre um contexto específico, sem ter que identificar explicitamente este 
contexto, é uma vantagem evidente. (GORDON, 2017, p. 1)  

 

Desta forma, a metáfora é uma ferramenta, muito utilizada no processo terapêutico e 

de acordo com SANTOS por três razões: 

 

1. A metáfora é uma técnica não manipulativa. No uso das metáforas o 
terapeuta não oferece uma interpretação, ao contrário, permite que o cliente 



10 

 

 
 

extraia seu próprio significado, consignando seus próprios valores à estória. 
2. No processo de compreensão da metáfora, o cliente tem de adotar uma 
orientação interna; isto é, vai para dentro de si mesmo e usa suas próprias 
experiências de vida para dar sentido à estória. Muitos processos 
terapêuticos incluem a introspecção como uma "ferramenta" primária. Este 
processo permite ao cliente começar a confiar em si mesmo e em seus 
próprios recursos.  
3.A metáfora é, usualmente, analisada tanto consciente como 
inconscientemente; contudo, seu principal valor como intervenção 
terapêutica é o de ajudar o cliente a conectar-se aos seus recursos 
inconscientes. O inconsciente é um vasto depósito de experiências e 
aprendizados que pode ser usado para conseguir as mudanças desejadas. 
(SANTOS, 2016, p. 1) 

 

A metáfora é uma estória, que transmuta uma vida, que faz refletir, que faz pensar 

sobre crenças, fatos doloridos, paralisantes, que abre uma porta, que mostra infinitas 

possibilidades, para quem antes nada via e atinge a mente mais sábia, mais atenta 

que detém o maior número de informações apreendidas desde a infância, o 

inconsciente. Conforme O’CONNOR “Uma metáfora pode ser uma lufada de ar 

fresco em uma sala de aula abafada”. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Falar uma coisa em termos de outra, ou seja, transferir significados de um 

domínio da experiência para outro, realizar analogias, é algo trivial, porém de suma 

importância. Metáforas, mais coloquiais como “claro como o dia”, “na flor da idade”, 

“o coração do Brasil”, “lágrimas de crocodilo”, “esfriar a cabeça” ou “tenho alguns 

pepinos para resolver” são apenas alguns exemplos. As metáforas são utilizadas a 

muito tempo, um exemplo são as parábolas, forma de linguagem citadas em escritos 

bíblicos. Mais ou menos elaboradas, as metáforas fazem parte do dia-a-dia e 

auxiliam na compreensão e no entendimento da comunicação. 

Metáfora é uma valiosa forma de linguagem e de pensamento que age nos dois 

lados do cérebro, tendo uma compreensão lógica, consciente e um acesso ao 

inconsciente.  O aprendizado que fica gravado na mente humana, não surge a partir 

da estória em seu sentido literal, mas sim o que é trazido em seu sentido figurado e 

interpretado pelo receptor. Em outras palavras, o segundo sentido, a analogia 
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encontrada na metáfora é o que é captado pelo inconsciente. Desta forma ao atingi-

lo, a metáfora induz a um processo natural de mudança, faz com que a pessoa veja 

alternativas antes bloqueadas pelo consciente. 

O uso da metáfora em processos terapêuticos tem sido cada vez mais frequente. Na 

psicanálise é utilizada nas interpretações dos sonhos, na livre associação de ideias 

e histórias mitológicas. Milton Erickson estudou e compreendeu o valor e os 

benefícios do uso das metáforas, utilizando-as de forma singular com seus pacientes 

junto com a hipnose. 

 “Uma metáfora contada de maneira clara e simples distrai a mente consciente e 

ativa a procura inconsciente de significados e recursos” (O’CONNOR, 2015). A 

metáfora é uma das chaves, de mais fácil utilização, para a pessoa abrir a porta das 

possibilidades infinitas, nas quais terá acesso ao rico material e recursos que foram 

angariados em sua experiência e se encontram obscuras no consciente. Ou seja, as 

soluções ou a cura estão localizadas na própria mente humana, no inconsciente e a 

metáfora auxiliará neste processo de encontrá-las. 
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