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1 PARA INICIAR A QUESTÃO

No cotidiano de diversos grupos sociais, verifica-se a existência de metáforas atreladas
à ‘autoconceptualização humana’, a exemplo de SER HUMANO É ANIMAL, SER
HUMANO É VEGETAL, SER HUMANO É MINERAL, SER HUMANO É ALIMENTO,
SER HUMANO É MÁQUINA, SER HUMANO É ASTRO, SER HUMANO É DEUS/SER
MITOLÓGICO. Essas, como outras metáforas conceptuais, estão em diferentes lugares,
manifestam-se em variadas situações de uso, de modo que, no plano da linguagem,
especificamente no da língua, vários são os domínios discursivos e os gêneros textuais que as
documentam. Por ser assim, músicas do cancioneiro popular brasileiro, entre outros gêneros,
permitem acessar casos de expressões metafóricas que acionam uma ou outra metáfora
conceptual, a exemplo do ocorre na música O girassol da banda de rock Ira! 1:

Tento me erguer
Às próprias custas

E caio sempre nos seus braços
Um pobre diabo é o que sou

Um girassol sem sol
Um navio sem direção
Apenas a lembrança

Do seu sermão
Você é meu sol

Um metro e sessenta e cinco de sol [...]
Como eu sou um girassol

Você é meu sol [...]
Morro de amor e vivo por aí

Nenhum santo tem pena de mim
Sou agora um frágil cristal

Um pobre diabo [...]

Que hoje há expressões metafóricas que permitem chegar à ponta da conceptualização
do ser humano em relação a si mesmo é um fato inquestionável. Mas como se dava essa
conceptualização na Idade Média? O que os textos mediévicos revelam sobre esse processo?
Para iniciar um percurso através do qual serão feitas reflexões que buscarão responder, com a
realização deste e de outros estudos, as questões aqui antes propostas, examinar-se-ão textos
medievais a procura de pistas acerca de como se dava esse processo conceptual.

A fim de oferecer uma primeira notícia a respeito da pesquisa que se desenvolve em
nível de pós-doutoramento, apresentam-se resultados preliminares de um estudo feito a partir
da Chronica do Senhor Rei D. Pedro I, oitavo Rei de Portugal, da larva de Fernão Lopes e
datada do século XV. Com a finalidade de subsidiar o referido estudo, embasou-se no aporte

1 A banda de rock and roll Ira! foi constituída em São Paulo, no início dos anos de 1980. Os seus integrantes
interromperam os trabalhos, em 2007, mas retomaram as atividades, em 2014. A música O girassol acha-se
disponível no seguinte endereço eletrônico: http://letras.mus.br/ira/84271/.
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teórico-metodológico da Linguística Cognitiva, em particular, no da Teoria da Metáfora
Conceptual, de modo a alicerçar-se em trabalhos de Lakoff e Johnson (1980), de Grady
(1997), de Lakoff (1999), de Kövecses (2009), entre outros. Para atender aos seus objetivos, o
texto ora principiado divide-se em: 1) Para iniciar a questão; 2) Fernão Lopes, a crônica e
Portugal do século XV; 3) A Linguística Cognitiva; 3.1) O Significado e a conceptualização;
3.2) Metáforas: mecanismos de conceptualização; 4) Caminhos da conceptualização
medieval: o ser humano por si próprio; 4.1) O percurso de análise: um exercício de reflexão;
4.2) A análise: uma leitura das metáforas no corpus; 4.2.1) À guisa de introdução da análise;
4.2.2) A análise e 5) É preciso chegar ao ponto final e Referências.

2 FERNÃO LOPES, A CRÔNICA E PORTUGAL DO SÉCULO XV

O tempo de Fernão Lopes é o medieval, mais precisamente, é o tempo da baixa Idade
Média, o qual teve as suas duas últimas centúrias marcadas por dois momentos significativos:
o das convulsões e rupturas, no século XIV, e o da reestabilização e crescimento, no século
XV, conforme João Gouveia Monteiro (1988). Foi em parte desses derradeiros anos, nesse
período conhecidamente marcado por transformações que, de forma paulatina, modificaram a
sociedade em relação a padrões culturais e materiais que a levaram ao rompimento de
fórmulas da ordem tradicional do mundo feudal, que o cronista viveu. Nesse tempo de
mudanças, o estado e a justiça desenvolveram-se segundo tendências de novas formas
políticas e econômicas que se elaboravam no seio da sociedade portuguesa. Nesse espaço,
havia um processo de consciência institucional relativamente à importância da memória na
elaboração da nacionalidade, quer-se dizer, havia um novo uso político da preservação e do
controle do tempo e da memória (Nordin 2011), o qual o trabalho do cronista contribuiu de
forma direta e, por causa do qual, provavelmente, a sua obra também se perpetuou.

Para além do já sabido e divulgado nos últimos anos, os estudos biográficos a
propósito de Fernão Lopes não têm gerado novos achados, e a especulação está na base de
certos avanços (Nordin 2011: 75). A sua biografia foi, ao longo dos tempos, objeto de
pesquisas historiográficas e os seus resultados se encontram propagados em diferentes textos
de divulgação científica. Assim sendo, não há motivos para repeti-los, aqui. Por isso,
escrevem-se tão somente algumas linhas com a finalidade de situá-lo no seu tempo e no seu
espaço.

Acredita-se, pois, que Fernão Lopes tenha nascido nos finais do século XIV, entre
1380 e 1390, portanto em anos de abalos sociais. Crê-se que ele não veio ao mundo em berço
aristocrático, embora tenha sido, quando adulto, noblitado, em 1433, já em tempos de
bonança portuguesa. Letrado, por seus próprios méritos, galgou funções administrativas, de
tal modo que veio a exercer a função de primeiro cronista oficial do reino. É aceito que seja o
responsável pela trilogia biográfica protagonizada por D. Pedro I (1357-1367), por D.
Fernando (1367-1383) e por D. João I (1385-1433 ou 1434?).

Uma peça da sua trilogia, a Crônica de D. Pedro, é parte associada ao objeto deste
estudo. Essa crônica é constituída de quarenta e quatro capítulos, nos quais um tom justiceiro
é dado ao seu protagonista. Além de enfocar a justiça do monarca, outros temas perpassam os
seus capítulos, como alguns fatos políticos ibéricos: disputas entre os reinos aragonês e
castelhano, embates sucessórios entre Pedro e Henrique de Castela, envolvimento do reino
português nessas e em outras questões ibéricas mais gerais. O tempo do reinado de D. Pedro é
narrado, na crônica, como pujante, desenvolvido, próspero, e o seu reino possui credibilidade
junto a outras monarquias (Nordin 2011).
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3 A LINGUÍSTICA COGNITIVA

Para subsidiar a análise dos dados coletados na crônica de D. Pedro, seguiu-se a
Linguística Cognitiva (doravante LC), cujos primeiros textos seminais foram divulgados nos
primórdios dos anos de 1980. A LC caracteriza-se por ser um movimento que congrega
diferentes modelos que se propõem a estudar diversos fenômenos linguísticos. Apesar da
existência de pontos divergentes, os linguistas cognitivos unem-se, porque comungam alguns
pressupostos:

1) compreendem a linguagem como um fenômeno interligado a outras faculdades
cognitivas: a percepção, a memória, a categorização, a imaginação;

2) aceitam a natureza simbólica da linguagem;
3) põem em destaque o significado e, em consequência, a semântica;
4) procuram basear-se suas análises no uso linguístico;
5) entendem que a linguagem é mais ou menos diretamente motivada nas experiências

corpóreas, físicas, sociais e culturais humanas;
6) rompem com dicotomias que ofuscam a complexidade dos fenômenos linguísticos.

Em um plano mais filosófico, deitam abaixo a dicotomia mente e corpo. Já no âmbito
propriamente linguístico, transgridem com as elegantes e já clássicas dicotomias entre
conhecimento enciclopédico e linguístico, significado literal e figurado, semântica e
pragmática, léxico e gramática, sincronia e diacronia, língua e fala/competência e
desempenho, cujos limites passam a ser compreendidos como difusos e não poucas vezes
vistos como contínuos;

7) desenvolvem estudos que, para além de enfoques exclusivamente linguísticos,
procuram estabelecer diálogos com outras áreas do saber humano, como as neurociências, a
psicologia, a antropologia, a sociologia, a história, a biologia.

3.1 O SIGNIFICADO E A CONCEPTUALIZAÇÃO

Para além de ser uma propriedade de sentenças escritas e uma questão de interpretação
relativa apenas ao mundo exterior, o significado surge de um processo dinâmico de
construção do sentido: a conceptualização. Uma conceptualização pode incluir qualquer
aspecto da experiência senso-motora ou da compreensão humana do contexto social, cultural
ou linguístico. Nesse sentido, Lakoff (1999: 292) afirma: “o significado não é uma coisa;
envolve o que é significativo para nós. Nada é significativo em si mesmo. A significação
deriva da experiência do funcionamento como um ser de certo tipo em um meio ambiente de
certo tipo2”. Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras de EVOLO (2008:75):

Um parlante rappresenta i significati nella sua mente attraverso la
conoscenza enciclopedica di tutte le sue esperienze individuali e sociali, e il
linguaggio non è qualcosa che si trova nel cervello (contra gli innatisti e.g.
Chomsky, 1987; Pinker, 1994). Il modo in cui si pensa influenza il modo in
cui si parla, e viceversa, anche il modo in cui si parla può influenzare il
modo non solo di pensare, ma anche di agire.

2 Em inglês: “Meaning is not a thing; it involves what is meaningful to us. Nothing is meaningful in
itself. Meaningfulness derives from the experience of functioning as a being of a certain sort in an
environment of a certain sort”. (LAKOFF, 1999, p. 292).
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Os significados são parte do nosso mundo conceptual e, para Lakoff e Johnson
(1980:3), “nosso sistema conceptual comum em termos dos quais nós pensamos e agimos é
fundamentalmente metafórico por natureza”. Em síntese, o significado é fruto da
conceptualização realizada por uma mente corporificada.

3.2 METÁFORAS: MECANISMOS DE CONCEPTUALIZAÇÃO

A imaginação é compreendida como um fenômeno basilar no âmbito da LC tanto para
a racionalização, quanto para a construção do significado, visto que devido à sua existência o
ser humano torna-se capaz de apreender experiências mais abstratas por meio de outras mais
concretas ou de apreender o desconhecido por meio do mais conhecido, sendo assim, a
imaginação opera diretamente na metáfora, que, por sua parte, é entendida, nesse modelo,
como um mecanismo cognitivo capaz de estabelecer correspondências ou projeções
sistemáticas entre dois domínios conceptuais que não são símiles, de forma que um domínio é
representado conceptualmente em termos de outro.

As metáforas conceptuais, esquemas abstratos do pensamento humano, manifestam-se
de diferentes modos: nos gestos, na pintura, no comportamento, nos objetos, na língua, e,
nesse caso específico, através de expressões metafóricas.

As metáforas conceptuais não são arbitrárias. A principal motivação para que existam
reside em uma base experiencial, que, inclusive, justifica o fato de algumas serem recorrentes
em diferentes línguas. Outra motivação decorre da percepção de semelhanças entre domínios.
São construídas semelhanças entre entidades diferentes, porque se acredita na existência de
algo em comum entre essas entidades, conforme os modelos cognitivos idealizados humanos.
Também a percepção de semelhanças entre essas entidades ocorre em decorrência de
metáforas conceptuais já existentes. O pensamento metonímico também é responsável pelo
surgimento de metáforas conceptuais.

Há indícios que mostram haver uma manifestação universal de metáforas, mas o que
houver será sempre filtrado pelas diferentes culturas, como demonstram estudos de Kövecses
(2009) e de Ibarretxe-Antuñano (2009). A metáfora é, portanto, ao mesmo tempo um
fenômeno cognitivo, corporizado e cultural, conforme relembra Soriano (2012), além de ser
social e histórico, pelo que, aqui, é entendido.

No processo de metaforização, os seres humanos utilizam seus conhecimentos acerca
de um domínio, geralmente concreto ou próximo das suas experiências físicas, para
estruturarem outro domínio que, por sua parte, é, frequentemente, mais abstrato ou mais
distante das suas vivências. Em general, utiliza-se informação de um domínio concreto e/ou
perceptual para estruturar outro domínio mais abstrato e/ou de apreensão experencial sensório
não imediata. O domínio fonte, por ser mais acessível, é a origem da estrutura conceptual
importada, enquanto o domínio alvo é o que se busca compreender, é o domínio sobre o qual
são sobrepostos o que é importado do fonte. As projeções entre domínios são associações
sistemáticas entre elementos do domínio fonte e do alvo e essas associações resultam em um
conjunto de inferências.

Metáforas conceptuais encontram, portanto, a sua motivação na experiência senso-
motora do mundo. As associações entre dois domínios envolvidos em processos metafóricos
nunca são completas, pois nem tudo o que se sabe a respeito de um domínio se aplica a outro.
As projeções ou associações entre elementos dos dois domínios envolvidos na metáfora são,
assim, parciais. Apenas, se aplica ou se projeta uma informação coerente com a estrutura geral
do domínio alvo, e a estrutura geral depende, em parte, de seus esquemas de imagens. Trata-
se, pois, da hipótese da invariabilidade/invariância: só se projeta informação coerente com a
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estrutura imago-esquemática do domínio alvo. A seleção de quais e de quantos elementos do
domínio origem serão projetados no mapeamento não é arbitrária. E um mesmo domínio pode
servir de fonte para vários alvos, ao mesmo tempo, visto que as projeções entre domínios são
sempre parciais, um mesmo domínio alvo pode ser estruturado por diferentes fontes.

Caracterizam-se as metáforas também pelo princípio da unidirecionalidade, segundo o
qual só a estrutura do domínio fonte se projeta sobre o domínio alvo, mas não ao contrário.
Esse princípio conhece críticas que podem rebatidas, como já fez Soriano (2012).

Para além de tudo o que foi dito, as metáforas são inconscientes e automáticas. Uma
das características mais polêmicas atribuídas à metáfora conceptual é a sua hipotética
automaticidade, pois com base nesse pressuposto seriam usadas de maneira automática, sem
esforços, sem o ser humano se dar conta disso (Lakoff 1993: 245). Atualmente, a partir de
achados experimentais não há como sustentar tal pressuposto, segundo discute Soriano
(2012).

No que tange à classificação, conforme a origem da motivação, as metáforas podem
ser correlacionais ou de semelhança (Grady 1999). Uma correlação é a co-ocorrência
sistemática dos domínios na interação humana com o mundo. Por outro lado, outras metáforas
baseiam-se em semelhanças. Neste sentido, afirmar que uma metáfora é fundamentada em
uma semelhança não é afirmar que há similitude (Grady 1999; Lakoff; Johnson 1980). Podem
ser divididas também em primitivas/primárias e compostas/complexas (Grady; Taub; Morgan
1996). As primeiras correspondem às correlacionais, são indivisíveis, enquanto as segundas
ocorrem quando se combinam umas com as outras, a fim de formarem estruturas conceptuais
mais complexas, sendo divisíveis em metáforas mais simples. Além do mais, há uma
classificação que se pauta no grau de convencionalidade, na função, na natureza e na
generalidade das metáforas (Kövecses 2002:29-40). O grau de convencionalidade permite que
se distingam entre as metáforas convencionais, enraizadas no uso da linguagem, e as criativas
ou novas (Lakoff; Johnson 1980; Lakoff; Turner, 1989). Do ponto de vista funcional, há as
estruturais, as ontológicas e as orientacionais (Lakoff; Johnson 1980). Quanto à natureza, dois
tipos de projeção se opõem às metáforas standards: as metáforas imago esquemáticas e as de
imagem. Já segundo o grau de generalidade, há metáforas de nível genérico e as de nível
específico (Lakoff; Turner 1989).

4 CAMINHOS DA CONCEPTUALIZAÇÃO MEDIEVAL: O SER HUMANO POR SI
PRÓPRIO

4.1 O PERCURSO DA ANÁLISE: UM EXERCÍCIO DE REFLEXÃO

Pelo menos duas problemáticas se colocam a quem analisa textos pretéritos de
qualquer língua. O primeiro relacionado ao fato de o pesquisador que hoje se debruça no texto
do passado pertencer a outro tempo, de sorte que o seu olhar não corresponderá ao da época
de produção desses textos. Como bem colocou Nordin (2011, p. 36), “mesmo os historiadores
não estão imunes aos condicionamentos de seu próprio tempo, dos quais nunca lograrão
sucesso absoluto em “prevenir-se” ou “despir-se” das roupagens de sua própria época ao
promover a análise de outras sociedades”. Ao se olhar para o texto do passado nunca se estará
isento do tempo presente. Pretender chegar a uma suposta leitura da época, a que se faria no
tempo do texto, é impregnar-se do mito da objetividade, assim sendo tem-se de aceitar que o
que se faz hoje com um texto do passado é uma reconstrução e, como tal, nunca será o
original, mas uma interpretação daquele.
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A segunda problemática acha-se atrelada à questão das fontes terem sido produzidas
por grupos específicos, de tal forma que não representam toda uma sociedade, mas apenas
refletem determinadas células sociais, aquelas que detinham o poder da escrita, de modo que
algumas generalizações feitas, no âmbito das mais diferentes pesquisas, podem ser
comprometidas. Ainda consoante Nordin (2011), a perspectiva textual remanescente é de
grupos minoritários; quando se trabalha com textos medievais, é necessário saber que
exclusivamente uma minoria participava do processo de produção da cultura escrita e sua
recepção foi, da mesma maneira, ínfima por bastante tempo. Em face dessa problemática, é
cabível questionar até que ponto as fontes permitem acessar um panorama adequado no
tocante a crenças, a sentimentos e a concepções de mundo mediévico.

Dito isto, passa-se, então, a descrever alguns procedimentos metodológicos adotados
ao longo da facção deste trabalho. Definido o corpus, procedeu-se à leitura de todo o texto e
fez-se a coleta das expressões metafóricas que atualizavam, na crônica, as metáforas
conceptuais atinentes à ‘autoconceptualização humana’. De posse dessas expressões,
analisaram-se os mapeamentos metafóricos, as projeções entre os domínios envolvidos no
processo de metaforização, a relação entre mente corporificada, linguagem, cultura, sociedade
e história, de forma a estabelecer diálogos entre teoria e prática e a chegar aos resultados do
estudo. Na exposição das análises, feitas em 3.2, os contextos nos quais se localizam as
expressões metafóricas examinadas seguem a ordem de aparecimento no texto, assim, em
(01), acha-se o primeiro caso de expressão metafórica; em (02), o segundo e assim
sucessivamente. Todas as expressões esquadrinhadas estão em itálico. Entre parênteses,
encontra-se a abreviatura CDP que identifica ser o fragmento pertencente à Crônica de D.
Pedro, depois segue uma vírgula. Na sequência, lê-se cap. que é abreviatura de capítulo,
seguida do número capítulo em algarismo romano do qual a expressão metafórica estudada
foi coletada.

4.2 A ANÁLISE: UMA LEITURA DAS METÁFORAS DO CORPUS

4.2.1 À guisa de introdução da análise

O sistema conceptual do homem surge de sua experiência com o próprio corpo e com
o ambiente físico e cultural em que vive. Conforme Lakoff e Johnson (1980: 7-58), os seres
humanos estão diante de experiências mais físicas e de outras mais culturais, o que tem uma
influência direta no entendimento e no processamento dos variados textos.

Para se analisarem as conceptualizações do homem sobre si próprio, deve-se ter em
tento, a Grande Cadeia dos Seres; modelo cultural relacionado aos atributos e ao
comportamento dos entes naturais conforme uma hierarquia: 1) Humanos: atributos e
comportamentos de ordem “superior”; 2) Animais: atributos e comportamento de ordem
instintivo; 3) Objetos da natureza física: atributos físico-naturais e comportamento físico-
natural. Consoante Lakoff e Turner (1989), cada entidade dessa hierarquia tem todos os
atributos da categoria inferior mais outro distintivo que a caracteriza. A Grande Cadeia dos
Seres é o modelo cultural que permite o homem falar, por exemplo, de instintos animais do
ser humano. Nesse sentido, a exposição de Soriano (2012) a respeito desse assunto é
elucidativa:

Según el modelo metafórico de la GRAN CADENA DE LOS SERES
(GREAT CHAIN OF BEING, Lakoff y Turner 1989), todos los seres pueden
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organizarse en una jerarquía según su grado de complejidad. El nivel más
alto lo ocupan los humanos, que se definen por poseer raciocinio, moralidad
y un sentido estético. Por debajo de los humanos se sitúan los animales, que
se caracterizan por sus instintos. Éste es un modelo cultural popular, no
científico, pero explica el foco de significado de los dominios PERSONA y
ANIMAL cuando se utilizan como fuente en una metáfora. Cuando las
personas son descritas como animales (LAS PERSONAS SON
ANIMALES) lo que enfatizamos son sus instintos (mi madre es una leona).
Cuando los animales se caracterizan como personas (LOS ANIMALES SON
PERSONAS), enfatizamos su comportamiento racional, moral o estético (el
león es el rey de la selva). [...] (Soriano 2012: 9).

Para sintetizar, o modelo popular da Grande Cadeia dos Seres permeia a
conceptualização do homem de si mesmo, conforme demonstrará o exame das diferentes
expressões metafóricas coletados na crônica de Lopes.

4.2.1 A análise

Feitas as observações preliminares, segue-se a apresentação da análise propriamente
dita. Em um (01), para além das leis e da justiça, conceptualizou-se dois tipos humanos:

1 Assim, que bem podem dizer d'este rei Dom Pedro, que não saíram em seu tempo certos os
ditos de Solon, philosopho, e d'outros alguns, os quaes disseram que as leis e justiça eram
taes como a teia da aranha, na qual os mosquitos pequenos, caindo, são retidos e morrem
n'ella, e as moscas grandes e que são mais rijas, jazendo n'ella, rompem-n'a e vão-se: e assim
diziam elles que as leis e justiça se não cumpriam senão nos pobres, mas os outros que
tinham ajuda e accorro, caindo n'ella, rompiam n'a e escapavam. El-rei Dom Pedro era muito
pelo contrario, cá nenhum, por rogo nem poderio, havia de escapar da pena merecida; de
guisa que todos receiavam de passar seu mandado. (CDP, CAP. IX).

O pobre, o mais fraco, foi conceptualizado como mosquito, e o rico, o mais forte,
como mosca. Esses dois extremos do contínuo social, também, foram conceptualizados, em
(1), como delinquentes, portanto como os que andavam a margem da lei e da justiça. Trata-se
de duas conceptualizações simultâneas. Assim, embora ambos sejam delinquentes em alguma
medida, há duas conceptualizações distintas, responsáveis por diferenciar o delinquente
abastado do desvalido. De um lado, BANDIDO POBRE É MOSQUITO e, de outro,
BANDIDO RICO É MOSCA. Nesse processo de conceptualização, manipularam-se
conhecimentos enciclopédicos acerca do valor atrelado a estes domínios conceptuais na
sociedade, conectados a esquemas imagéticos subjacentes a outras metáforas conceptuais
associadas ao processo de conceptualização em destaque. Por um lado, constata-se que
MAIOR É MAIS FORTE, enquanto, por outro, MENOR É MAIS FRACO. Nem todo
domínio conceptual fonte é projetado no alvo, de sorte que aqui a projeção está associada ao
tamanho e ao desempenho do conceptualizado. A metáfora conceptual SER HUMANO É
ANIMAL, subjacente a SER HUMANO É MOSQUITO e a SER HUMANO É MOSCA, é
convencional. Entretanto, essas duas últimas metáforas, que estão subordinadas aquela, não
apresentam o mesmo grau de convencionalidade da primeira, logo têm maior teor criativo. No
âmbito da generalidade, essas metáforas são mais específicas, enquanto aquela é mais
genérica. Do ponto de vista da função, são ontológicas, são animalizações e, por serem assim,
estão em sentido contrário ao da personificação. No que diz respeito à motivação,
caracterizam-se por serem de semelhança. Nessas conceptualizações, deve ser considerada
ainda dinâmica de força, porque, em destaque, há as entidades de força, há a tendência
intrínseca de forças, há o resultado da interação e finalmente o equilíbrio de forças.
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Inimigos dos reis de Castela e de Portugal foram conceptualizados como burros, em
(02):

2 Quando el-rei de Castella soube que Diogo Lopes não fôra tomado, houve grão
queixume e não poude mais fazer: então enviou Alvaro Gonçalves e Pero Coelho, bem
presos e arrecadados, a el-rei de Portugal, seu tio, segundo era ordenado entres elles. E
quando chegaram ao extremo, acharam ahi Mem Rodriguez Tenorio, e os outros
castelhanos, que lhe el-rei Dom Pedro enviava. E alli dizia depois Diogo Lopes, falando
n'esta historia, que se fizera o troco de burros por burros.(CDP, Cap. XXXI).

No processo de conceptualização expresso em (02), entra em cena o modelo cognitivo
idealizado do burro que se tinha no período de escritura dessa crônica e ainda antes e depois
desse tempo. Esse animal é considerado parvo, pouco inteligente, com base em crenças
Ocidentais, pelo menos. Segundo consultoria dada por Viaro e por Ceschin a jornalista
Vercesi da Revista Mundo Estranho (2014):

“A fama de ser um bicho com comportamento difícil e incapaz de aprender
começou na Grécia antiga”, afirma Osvaldo Humberto Leonardi Ceschin, da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humadas da USP.
Por volta de 600 a.C., o burro já era tratado em histórias como teimoso, bobo
e ignorante. Em uma das fábulas de Esopo – narrativas orais sobre animais
com características humanas –, o burro veste uma pele de leão e tenta
assustar as pessoas, até que é pego pela raposa em um deslize.
Posteriormente, essas histórias foram passadas para o papel e popularizadas
por Fedro, no século 1, e pelo francês Jean de La Fontaine, no século 17.
Palavras associando o burro à estupidez e à ignorância começaram a
aparecer no século 2: a expressão asinina cogitatio (“raciocínio de burro”,
em latim) fazia parte da obra de Lucius Apuleius, autor de O Asno de Ouro,
sobre um homem que vira um asno. “Na língua portuguesa, o termo
‘burrico’ surgiu no século 12”, explica Mário Eduardo Viaro, também da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. (VERCESI
2014:1).

Relativamente à conceptuaização em foco, na Crônica, dois reis, parentes, fizeram um
acordo para entregarem determinados inimigos um ao outro. O rei de Castela deveria passar
ao seu tio, o rei português, três fidalgos, mas só conseguiu capturar dois, pois um não foi
preso, visto que escapou das autoridades castelhanas. Depois de certo tempo, ao contar o seu
feito, como expresso em (02), o fidalgo fugitivo acessou, pelo que narra Lopes,
conhecimentos enciclopédicos acerca desse animal em sua sociedade e em seu tempo, de
modo a fazer crer que o ouvia que se salvou da fúria real, porque não era parvo, como um
burro, diferentemente dos outros que foram trocados pelos reis (“se fizera troco de burro por
burro”).

Projeta-se assim parte do conhecimento do domínio alvo, o burro, no domínio fonte, o
ser humano fugitivo. Na conceptualização em destaque, afora a crença relativa à
desinteligência do burro, tudo mais que se sabe a respeito desse animal é posto como fundo.
Por ser assim, se projetam tão somente fragmentos do conhecimento enciclopédico acerca do
domínio fonte no domínio alvo, de forma a transportar conhecimentos construídos com base
em experiências físicas, corpóreas e culturais milenares entre esses seres: o burro e o homem.
As experiências de domesticação, decorrentes do processo de transformação de um animal
selvagem em animal de carga e de montaria, possibilitaram construções culturais, acerca da
desinteligência desse animal que passaram a constituir parte do seu modelo cognitivo
idealizado.

SER HUMANO É BURRO é uma metáfora subordinada à metáfora conceptual SER
HUMANO É ANIMAL; ambas possuem alto grau de convencionalidade. Do ponto de vista
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da generalidade, a primeira é mais específica em relação à segunda, mais genérica. No plano
funcional, são ontológicas, são animalizações, funcionam, de modo similar à personificação.
Relativamente à motivação, são metáforas de semelhança.

Outro inimigo do rei foi conceptualizado, em (03), como coelho:

3 E el-rei, com queixume, dizem que deu um açoute no rosto a Pero Coelho, e elle se
soltou então contra el-rei em deshonestas e feias palavras, chamando-lhe traidor, á fé
perjuro, algoz e carniceiro dos homens. E el-rei, dizendo que lhe trouxessem cebola,
vinagre, e azeite para o coelho, enfadou-se d'elles, e mandou-os matar. (CDP, cap.
XXXI).

No caso em tela, entrou em cena o modelo cognitivo idealizado da alimentação
medieval portuguesa, os saberes a propósito das carnes, dos temperos, dos condimentos etc.
Em (03), foi feito ademais um trocadilho com o nome próprio do sujeito conceptualizado que
se chamava Pero Coelho. Projetaram-se, assim, conhecimentos a propósito domínio cognitivo
idealizado da alimentação no do ser humano, chegando-se a metáfora conceptual SER
HUMANO É COELHO, interconectada a SER HUMANO É ANIMAL. De um lado, há o
domínio fonte, coelho, do outro, o alvo, ser humano, especificamente, inimigo da coroa.
Nesse processo de conceptualização, por uma parte, projetam-se, no alvo, alguns saberes a
respeito desse animal, a sua incapacidade de defesa em relação à espécie compreendida como
superior, o fato de ser parte da cadeia alimentícia dessa espécie naquele tempo e espaço. Em
face dessas projeções, além de SER HUMANO É ANIMAL, (03) também é possível acionar
a metáfora SER HUMANO É ALIMENTO. Ambas são convencionais, mas, SER HUMANO
É COELHO, metáfora conectada às outras duas, apresenta menor grau de convencionalidade,
de tal modo que se pode tê-la no rol das metáforas mais criativas. Todas são ontológicas e de
semelhança e, enquanto as duas primeiras (SER HUMANO É ANIMAL e SER HUMANO É
ALIMENTO) são genéricas, a terceira é específica (SER HUMANO É COELHO).

Em (04), sai-se da esfera da autoconceptualização e passa-se a conceptualização de
sentimentos humanos. Nesse caso, uma expressão metafórica atualiza, no texto de Fernão
Lopes, a metáfora conceptual SENTIMENTOS SÃO ANIMAIS, interconectada a
SENTIMENTOS SÃO SERES VIVOS:

4 E cuidando el-rei Vermelho que faria prazer a el-rei Dom Pedro, fez grande gasalhado ao
mestre e aos outros, cuidando de amansar a vontade de el-rei; e soltou o mestre, e alguns
cavalleiros dos outros, e deu-lhe de suas joias, e enviou-os a el-rei. (CDP, cap. XXXIII).

Embora não se trate do objeto primeiro do estudo aqui apresentado, considerou-se que
sentimentos fazem parte do ser humano e, por isso, julgou-se que a conceptualização
identificada em (04) deveria ser analisada, uma vez que essa permite saber que os modelos
cognitivos idealizados do homem e dos animais acham-se interconectados em redes e estão a
todo tempo comunicando-se por processos metafóricos atrelados a diferentes
conceptualizações também interconectadas.

A metáfora funciona, neste caso, como uma forma de compreender um conceito mais
abstrato, a vontade, em termos de um mais concreto, os animais. A expressão “cuidando de
amansar a vontade de el-rei” possibilita o acesso à metáfora conceptual, destacada em (04),
VONTADE É ANIMAL SELVAGEM. Chega-se ao conhecimento do domínio fonte através
do verbo amansar que, por sua vez, se liga a conceptualizações de certas experiências
humanas com os animais. A conceptualização é feita com base na experiência físico corporal,
que se atrela, como outras, ao processo de domesticação. Não se projetam, portanto, tudo que
se sabe a respeito do domínio fonte no domínio alvo, mas apenas parte desse saber que se
encontra de acordo com as estruturas do alvo. Mais uma vez, documenta-se uma metáfora
ontológica e de semelhança. De uma parte, SENTIMENTOS SÃO SERES VIVOS é uma
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metáfora mais genérica do que SENTIMENTOS SÃO ANIMAIS que, por sua parte, é mais
genérica do que VONTADE É ANIMAL SELVAGEM, mais específica. Quanto ao grau de
convencionalidade, essas metáforas são aparentemente convencionais, mas não se acham nas
extremidades do contínuo, pois apresentam certo tom de criatividade. Mas apenas uma análise
apurada de outros dados poderá ratificar ou não tal hipótese do contínuo.

Em (05), documenta-se uma expressão metafórica que aciona a metáfora SER
HUMANO É VEGETAL:

5 O commendador-mór, e os outros disseram então, que lhe tinham em grande mercê de
lhes dar tão honrado senhor por seu mestre: e logo o dito Dom João foi chamado, e
foram-lhe tirados os vestidos seculares, e lançado o habito da ordem de Aviz, e como lhe
foi vestido, o commendador-mór e os outros lhe beijaram o mão por seu mestre e senhor.
E isto assim feito, foi elle levado para a ordem de Aviz, de onde era mestre, e alli se
criou alguns annos, até que começou de florescer em manhas, e bondades, e autos de
cavallaria, segundo a historia adiante dirá, contando cada umas em seu logar. (CDP,
Cap. XLIII)

Projetam-se parte do conhecimento acerca do domínio fonte, planta (vegetal), no alvo,
ser humano. Apenas, coloca-se em foco a floração, de tal maneira que os demais saberes a
propósito da fonte são descartados: plantio, tratamento, coleta etc. Ademais, subjaz-se a
metáfora conceptual SER HUMANO É VEGETAL, o esquema imagético do contêiner, uma
vez que o corpo humano delimita uma parte interior, outra fronteiriça e outra exterior, e, no
fragmento do texto de Lopes, entende-se o corpo humano como o espaço para que algo
floresça, no caso a formação de um homem em uma determinada área. Além do esquema do
contêiner, acha-se o esquema percurso, meta, alvo, porque o florescer é advindo de uma
trajetória produtiva, a qual resulta no florescimento de manhas, bondades, autos de cavalaria.
Há, então, um esquema imagético complexo que interliga, ao menos, dois esquemas. Em (05),
em síntese, colocam-se em destaque experiências diárias dos seres humanos com as plantas
em vê-las crescer, florescer, frutificar etc. Acredita-se ser metáfora SER HUMANO É
VEGETAL convencional, ontológica e de semelhança.

5 É PRECISO CHEGAR AO PONTO FINAL

Devido à existência do modelo cultural da Grande Cadeia dos Seres, entre outros
fatores atrelados ao fato de ser a mente humana corporificada, atribuíram-se aos seres
humanos, na Idade Média e ainda hoje, instintos entendidos como característicos de certos
animais compreendidos pelos seres humanos como irracionais, de tal maneira que homens e
mulheres foram e ainda são conceptualizados como outros animais diferentes deles. Através
da leitura da Crônica de Fernão Lopes, foi possível conhecer parte desse processo de
conceptualização.

As metáforas conceptuais identificadas, na crônica, que revelam algo sobre como se
dava essa conceptualização no período mediévico foram: SER HUMANO É ANIMAL: SER
HUMANO É MOSQUITO, SER HUMANO É MOSCA, SER HUMANO É BURRO, SER
HUMANO É COELHO. Além de SENTIMENTOS SÃO SERES VIVOS: SENTIMENTOS
SÃO ANIMAIS: VONTADE É ANIMAL SELVAGEM.

No tocante às metáforas examinadas predominam as de semelhança que se formaram
por causa de parecenças encontradas entre domínios da experiência. Inclusive mesmo que
efetivamente essas semelhanças não existam no chamado mundo real, essas possuem plena
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existência na realidade cultural e por isso foram criadas. Soriano (2012:3) apresenta algumas
palavras que, por serem sistematizadoras no que concerne a tal problemática, devem ser aqui
transcritas:

Un parecido percibido es un parecido que construimos entre dos entidades
objetivamente diferentes porque según nuestros modelos culturales tienen
algún rasgo en común, o porque las metáforas conceptuales que ya poseemos
nos invitan a ver una similitud entre ellos. Por ejemplo, los linces y las
personas inteligentes tienen objetivamente poco en común, exceptuando un
rasgo que se adjudica a ambos en nuestra cultura: el de ser astutos. Del
mismo modo las ratas y las personas tienen poco en común, pero la poca
estima que despiertan estos animales y su presencia en zonas sucias, unida a
la existencia de una metáfora conceptual según la cuál lo inmoral se
conceptualiza en términos de suciedad (INMORAL ES SUCIO) y lo moral
como limpieza (MORAL ES LIMPIO), nos permiten conceptualizar y
describir a las personas sin escrúpulos como “ratas”.

Antes de concluir o texto propriamente, chama-se a atenção para o fato da
‘autoconceptualização humana’ não se limitar a compreensão do homem como animal, de tal
maneira que o corpus revelou ademais a existência das metáforas conceptuais SER
HUMANO É ALIMENTO e SER HUMANO É VEGETAL.

Finalmente, contatou-se, com a realização do estudo, que, no âmbito da
conceptualização do homem de si mesmo, documentada na crônica de D. Pedro, predominam
metáforas ontológicas e convencionais, ainda que se registrem metáforas criativas; há também
casos de metáforas genéricas que se conectam em redes a outras mais específicas.
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