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resulta da aplicação dos instrumentos de análise da metáfora poética, propostos 

-

corpus do total, 

-

constituem o background sociocultural que constrange a criatividade do poeta e do 

concetuais em que assenta a construção da metáfora poética: extensão, elaboração, 

Palavras-chave: metáfora poética, metáfora concetual, expressão metafórica, 

and aims at applying the instruments of poetic metaphor analysis, as proposed by 
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we started from a corpus constituted by six excerpts of poems in which the lexical 

four conceptual mechanisms in which the construction of the poetic metaphor lies: 

Key-words: poetic metaphor, conceptual metaphor, metaphorical expression, 

0. Introdução

-
mente o modo de compreender e analisar a metáfora desde a publicação da 

passando pela obra divulgadora da Teoria Neural da Linguagem, intitulada 
From Molecule to Metaphor

subordinada ao tema , proferida por Lakoff na -

Aplicada (1)

-

-
, na sequência das investiga-

Segundo estes autores, as metáforas primárias são aprendidas automática 
e inconscientemente na infância, diretamente através da experiência, reve-
lando uma relação profunda entre o uso das palavras, a estrutura concetual 

(1) 
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e o modo como o ser humano experiencia o mundo

-

-
cem idênticas correlações entre experiências sensoriomotoras (orientação 

A Teoria Neural da Linguagem tem como objetivo compreender, atra-

a atividade cerebral, como é feita a ligação entre diferentes redes de neuró-

Nos nossos dias, a metáfora é perspetivada como um fenómeno neu-
ral  resultante de operações mentais complexas e realizadas espontanea-
mente pelo cérebro, que assentam no mapeamento  parcial e unidirecional 

(6) 
-

-

-

forças, luz e escuridão
as emoções, a moralidade, o pensamento e a comunicação, a sociedade e 

 
-

-
cetuais que estruturam a metáfora, deverá ser realizada tendo em conta o 

o conceito de Tempo pode ser compreendido em termos do conhecimento 

  Metaphor is a neural phenomenon

(6)  
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que temos acerca do espaço concreto com o qual interagimos diaria-

-
(9)

Entre estes mapeamentos de base neural encontram-se os esquemas 

-
ocupar as horas vagas, concetua-

lizamos as horas como contentores vazios que pretendemos encher com 

horas: a estrutura 
dos objetos-contentores que nos são familiares (o nosso corpo, uma casa, 
por exemplo) servem de base à concetualização das horas, através da pro-

-

-

-
-

conceitos-base que estruturam, de forma esquemática, a imagem mental 

Neste contexto, a linguagem é secundária e o mapeamento primário:

(9)
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use of source domain language and inference patterns for target domain con-

cepts (10)

proposicional, nem se destinam a ser pronunciadas, mas antes traduzem 
linguisticamente (não há outra possibilidade de as conhecer) um processo 
mental generalizado de concetualizar o tempo, que é traduzido linguistica-
mente através de expressões metafóricas que, por exemplo, os numerosos 

perde não se torna mais a achar. Neste caso, o tempo é concetualizado 

também que o tempo é concetualizado como um bem precioso, cuja perda 
-

nada expressão metafórica, se podem encontrar duas ou mais metáforas 

(o tempo, por exemplo) pode ser concetualizado de modos diferentes, de 
acordo com a perspetiva que o falante quer acentuar sobre o mesmo, razão 
pela qual o mapeamento(11)

costumam dividir-se em estruturais
ontológicas

Tanto as metáforas concetuais como as expressões metafóricas podem 
apresentar diferentes graus de convencionalidade, consoante estão mais ou 
menos entranhadas

tem elevado grau de convencionalidade, como comprovam expressões 

(10)

(11)
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mesmo se passa com as expressões metafóricas, designadas tradicional-

não são verbalizadas através de expressões metafóricas convencionaliza-

-

-
foras concetuais convencionais comuns a uma dada coletividade, como 
explicam Lakoff e Turner no ensaio que dedicaram à metáfora poética :

their audience.

-

-

rithmic sense in order to understand poetic instantiations of conventional 

 

poema pode levar a pensar que os poetas são especialistas na criação de 

poemas baseia-se no sistema concetual partilhado pela coletividade à qual 
o poeta pertence e da qual herda modos de concetualizar diversos conceitos 
abstratos considerados estruturantes da vida humana, como são os de vida, 
morte, tempo e emoção, que são concetualizados de modo semelhante, 

-
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importantes para a análise da metáfora poética, mais concretamente, para 

(16), que 
apresentamos através de excertos a partir dos quais analisamos metáforas 
de hora que evidenciam os principais processos de concetualização que 
encontrámos nos poemas ortónimos: a espacialização e materialização de 
hora e a hora

das análises que aqui apresentamos, pelo que pensamos ser útil a leitura 
integral dos poemas, para uma compreensão mais fundamentada e mais 

Para a análise das metáforas de hora é importante ter em atenção o 
contexto discursivo em que se inserem os excertos apresentados, mas tam-
bém o conhecimento da mundividência do poeta que foi sendo verbalizada 
nos diversos textos que escreveu, entre os quais privilegiamos a compila-

-

pretação

1. As Metáforas de HORA nos poemas de Pessoa ortónimo(18)

1.1 A espacialização de “hora”: A HORA É UMA PAISAGEM 

A concetualização da mente como paisagem é sugerida em poemas como, 

(16) , 
Hora Absurda, , , A criança 

a leitura das quatro obras que o neurocientista António Damásio publicou em Portugal, entre 
Damásio 

  Embora saibamos que é na totalidade do poema que se pode fazer a completa interpretação 
do todo que o poema é, as restrições de tamanho impostas a um artigo como este permitem 
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-

-

essenciais para compreender metaforizações mais criativas como as poéti-

da observação de espaços naturais caracterizados pela diversidade de ele-
mentos que o compõem, facto que revela a importância do conhecimento 

pelo facto de todos nós sermos possuidores de cérebros estruturalmente 
idênticos e aptos a metaforizar entidades abstratas em função das entida-

-
vés da concetualização da mente se pode compreender a concetualização 
de hora

em que a hora é experienciada como hora serena, o Eu poético se refere 
ao momento em que se sente tranquilo por imaginar a sua mente como 
espaço coabitado por outros Eus que contracenam com um Eu central, que 

coração!(19)

Retirados do contexto do poema, estes versos parecem nada ter a ver 
com a espacialização da mente de que falámos anteriormente e, além disso, 

a importância do contexto, neste caso, do contexto discursivo, para a com-
preensão das metáforas de hora

(19)
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Seja a hora 

serena -
tualizada como uma breve emoção de serenidade, visto que o uso de hora 
implica que essa emoção teve uma duração idêntica à que é convencional-

-
tegoria de tempo e usa-a deliberadamente para verbalizar experiências de 

de uma paisagem mental imaginada, na qual as árvores do cenário natu-
ral em que se inspirou correspondem às entidades humanizadas que o Eu 
designa por outros

Por esta razão, a expressão metafórica hora serena é simultaneamente uma 
emoção de serenidade e o espaço mental que a desencadeia, numa fração 
de tempo designada por hora, para sugerir que a brevidade dessa emoção é 
paralela à brevidade da visualização do interior da sua mente, tal como se 
de uma 

Neste poema, a espacialização de hora

Duas 

longas horas] Meter ideias na 

cabeça -
Espaço de serenidade] e as 

metáforas primárias ] 
 [O Sol está no céu

-

-
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é concetualizada como contentor de ideias, de emoções e de sonhos, que 
o poeta pôde imaginá-la habitada por outros Eus que ele observa como se 
estivesse fora da sua mente e, como a hora designa o momento em que o Eu 
foca a sua atenção no seu espaço mental, a hora passa a ser estruturada pelo 

paisagem, pelo 
 se combina com o anterior, 

-
tico é simbolizado pelas duas setas: a que parte do esquema imagético que 

    

������ �.

Assim, neste poema, a hora é concetualizada como espelho da mente, 
no momento em que o poeta visualiza os outros -

decorrentes da experiência de ver paisagens naturais no conceito abstrato 
mente e projetam-se os atributos da mente (que inclui os de paisagem) no 
conceito abstrato hora, criando, deste modo, uma ligação entre paisagem, 
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sendo que este modo de concetualizar o tempo evidencia a necessidade de 
o cérebro se apoiar nos mapeamentos neurais decorrentes do conhecimento 

-
zação do tempo encontra-se subjacente a expressões metafóricas comuns 
tais como hora designa 
metaforicamente a mente do Eu poético no momento em que visualiza os 

outros, ela herda da concetualização da mente a localização Em Cima

, que é um esquema 
concetual adquirido pelo ser humano em função da postura vertical do 

1.2. A materialização de “hora”: 

1.2.1. A HORA É UM OBJETO CONTUNDENTE

Horas para-

das]  ou em movimento [As horas voam

 da metáfora convencional 

para

hora como um objeto que, à semelhança de um martelo, pode esmagar a 
criança que brinca despreocupada:

hora são concetualizadas como um objeto destruidor e que o objeto em 

conceitos abstratos materializados no excerto transcrito: a vida, a hora e 

relação hierárquica entre as metáforas, razão por que uma metáfora pode derivar de uma 



0�� Isabel Pizarro / José Teixeira

dotados de agentividade e por isso têm subjacente o esquema imagético 

-
mente ligada ao agora da enunciação, é concetualizada como contentor 
metafórico da vida passada do Eu, perspetivada como uma sucessão de 
horas falhadas que são recordadas na hora ou no agora em que a criança 
é observada, razão por que a hora pode designar metonimicamente a vida 

hora que o Eu refere contém as horas em que teve consciência da inade-

antecede o agora 

da observação da criança, que designa metonimicamente a infância per-

num objeto capaz de esmagar/fragmentar a alma (concetualizada implici-
tamente como objeto de porcelana ou de vidro), a hora, que designa meta-
foricamente a vida, é um objeto animado de uma força que visa atingir 

criança é, razão por que a conceção da hora tem subjacente a metáfora de 
-

, da qual a 
, é uma 

fora para dentro, a hora é o agente da força exercida a partir do exterior 

objeto em movimento segue uma trajetória que resulta de uma força que o 

Vide Lakoff 
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de o poeta ter considerado que a vida agiu contra ele, razão por que a con-
cetualização da hora-vida sugere um martelo empunhado por alguém, que 

Assim, a vida tem uma força inerente e, como é concetualizada como um 
contentor metafórico de horas, o agora representado pela hora possui a 

no espaço com destino a um alvo, a alma da criança/ do Eu deverá partir, 

1.2.2. A HORA É UM LEQUE

 do qual 
vamos transcrever um pequeno excerto, designa metonimicamente a ima-

poético é apenas uma imagem da mente do poeta verbalizada no poema, a 

As ideias são frequentemente concetualizadas como objetos que temos 
dentro da cabeça ( ) ou que nos são ofereci-
das (Ele deu-me uma grande ideia

hora no excerto do poema seguinte:

por um conjunto de painéis que se apresentam sobrepostos quando o leque 

hora revela que o poeta perspetiva a sua mente como contentor de diver-
sas entidades (os Eus do Eu, temática tão cara a pessoa e desaguando nos 

Eu, é concetualizada como objeto que pode abrir-se e fechar-se: o Eu pode 
mostrar os Eus em que se multiplica (abre o leque) ou pode escondê-los 

, 
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-

desdobramentos  liberta o poeta da prisão 
hora-

 prende os desdobramentos do poeta a uma personalidade aparente-

dos esquemas imagéticos que o estruturam, contribuindo para a materiali-
zar, isto é, para transformar o conceito abstrato hora em uma imagem que 
o poeta pode visualizar na sua mente, tal como acontece com os leitores, 

estrutura o conceito de leque (que é um contentor metafórico de painéis 
articulados), projeta a sua estrutura no conceito abstrato hora, transfor-
mando-a num espaço no interior do qual existem as ideias do Eu concetua-
lizadas como objetos, que correspondem, metaforicamente, aos painéis do 

poeta imagina a sua mente a partir do conhecimento que tem do objeto 

a que este objeto tem uma estrutura interna que interessa ao simbolismo 

se desdobra

é feito o leque, mas sim o facto de este se poder abrir/fechar e mostrar/
esconder as subpartes

de o leque ser manuseável e poder ser usado para esconder ou não o rosto 

tem uma estrutura inerente, é concetualizada em termos da concetualização 
da mente, visto que ela é o momento em que o Eu observa a sua mente e 

-
rada pela estrutura da mente, a hora herda essa mesma estrutura, razão por 
que falamos em  também 
estrutura o conceito de leque, uma vez que os painéis de um leque se apre-

-

imagina na hora em que é observador da sua realidade mental, razão por 
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1.2.3 A HORA É UMA EMOÇÃO 

Transcrevemos este excerto de -
plo da materialização de hora, concetualizada, neste caso, como emoção 

A materialização de hora é sugerida pelos sintagmas preposicionais de 

cinza e de fogo hora enquanto 
objeto de duas faces: é cinza e é fogo -
sante neste poema é o facto de a ordem normal dos dois fenómenos naturais 
estar invertida: a hora é primeiramente de cinza e depois de fogo

que o poeta sugere é a de que se sente dividido entre emoções antagónicas, 
as quais, por sua vez, constituem o conteúdo da mente do Eu, concetua-
lizada como espaço-contentor que proporciona o enquadramento dessas 
emoções e o palco

A razão que levou o poeta a inverter a ordem habitual dos dois fenó-

, segundo o qual as pala-
, 

hora de fogo é uma 
emoção destrutiva que exerce a sua força sobre a mente do Eu, transfor-
mando-a em hora de cinza, razão por que a concetualização da hora tem 

designa metaforicamente a paixão que consome o Eu, ideia que tem subja-
-

tualizadas como forças que controlam a vida do ser humano, podendo ser 

-

fogosidade amo-

 assinalam a força destrutiva do amor 
fogo evoca, 
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habitualmente, o de destruição e essa imagem transita parcialmente para o 
conceito de amor

É pela razão de que o Eu antevê as consequências destrutivas da sua 
identidade causadas por uma eventual relação com o Tu, que a hora é con-
cetualizada primeiramente como cinza, o que sugere a ligação entre cinza e 

forças causadoras de alterações no corpo e na mente, as expressões meta-
fóricas hora de cinza e de fogo -

- A ação: incendiar, destruir

: a hora percorre 

1.3. A “hora” antropomórfica: A HORA É O EU

 e, diferentemente das metáforas ante-

de hora assenta numa vivência subjetiva de um espaço de tempo caracte-
hora

afetiva entre o poeta e a hora

esse facto poderá desencadear a impressão de que nesse momento o tempo 
parou pelo facto de ter sido vivido intensamente, uma sensação talvez 
idêntica àquela que experienciamos quando dizemos 



0��Metáfora concetual e literariedade: a “Hora” de Fernando Pessoa

o tempo parou, com a intenção de sublinhar a união entre nós e a expe-
riência da emoção desencadeada por um evento avaliado posteriormente 
como perturbador, ao ponto de nos ter feito esquecer, momentaneamente, 

hora

de um longo poema intitulado Hora Absurda

concetualização de hora que referimos mais acima, entre outras igual-
mente dignas de nota:

Hora Absurda), o adjetivo verbaliza a avaliação que o Eu faz 
de pensamentos heterogéneos que, propositadamente, são associados sem 
nexo lógico no poema
o pensamento lógico, a hora é avaliada como uma vivência absurda, o que 
sugere que cada hora é concetualizada em função da perspetiva que o Eu 

tempo pode ser perspetivado como entidade locali-

dos provérbios e aforismos que temos sobre o tempo sugere o receio que 
os falantes sentem do tempo, concebido como agente dos principais males 
que afetam a humanidade: o tempo não perdoa, não volta atrás, tudo des-

perspetivado como uma força adversa contra a qual o ser humano se sente 

tempo, pelos falantes portugueses, razão por que a associamos a atributos 

vivemos horas certas, erradas, alegres, melancólicas, angustiadas, de luta, 

Hora Absurda

estéticas e literárias cujo tronco comum reside na recusa do pensamento lógico como forma 
de atacar a arte burguesa e bem-pensante

o poeta recorre ao nonsense
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-
car por que razão vivemos tão dependentes das horas no decurso das nossas 

-
petivar-se como outro sobre o qual, ele mesmo, o Eu que se exprime na 

ser plural , ideia que a metáfora-imagem  do 

pecar, possivel-
mente porque reconhece que a personalidade múltipla contraria as leis da 

-

alguns poemas, mas essa contradição resulta da autoanálise do poeta, que 
transmite ao Eu poético quer a sua perplexidade, quer a sua resignação face 
às tendências opostas que testemunha no processo de autoanálise, como é 

a propósito da materialização de hora, intitulado 
a hora é experienciada em termos de emoções opostas: A hora é cinza e de 

 
Hora Absurda, o Eu sugere que a hora é con-

cetualizada de acordo com a imagem que esse Eu tem da sua mente: um 
contentor metafórico de imagens aleatórias e incontroláveis que se suce-
dem em catadupa e às quais o Eu assiste, como se tivesse perdido o con-
trolo sobre a sua mente, ou seja, como se tivesse perdido a consciência de 

assistente da sua 

  
escrevendo em poesia lírica

  

are mental images
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hora é a metáfora do Eu poético no 
momento em que assiste à , como mostramos no excerto 
seguidamente apresentado:

 

, a hora é o Eu observador e, simul-
taneamente a realidade observada, uma vez que o Eu é a sua mente, con-
cetualizada como espaço contentor de perceções sensoriais materializadas 
em objetos: o silêncio é um objeto que se move de cima para baixo, na 

o qual, pensamos nós, designa 
metaforicamente o mundo inconsciente do Eu, concetualizado como lugar 

-
camente a mente consciente do Eu que tenta compreender, sem sucesso, o 
seu mundo inconsciente, metaforicamente designado pela expressão pai-

como vimos a propósito do primeiro excerto analisado, tem lugares recôn-
-

mos que conhecimento do inconsciente atrai Pessoa e que a tendência 
para desempenhar o papel de assistente da sua própria realidade mental se 
explica pela razão de que a inatividade/passividade é perspetivada como 
um caminho que pode conduzir o poeta à descoberta da sua verdadeira 

assistir

colocar-se junto de, -

tendo-se direito . 

transcrito, evoca imobilidade, paralisação do Eu, que adota uma atitude 
de inércia por duas razões: por um lado, o imobilismo favorece o recolhi-

o imobilismo é a consequência da descrença na ação, é sinal da desmotiva-

como sugere a expressão metafórica 
Eu limita-se a assistir a um espetáculo que se desenrola algures no espaço 

-
samento racional para compreender a linguagem misteriosa do seu incons-

Eu
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 uma explicação 
para o excerto que transcrevemos do poema Hora Absurda: da libertação 

poema Hora Absurda, que transcrevemos novamente:

E a Hora é de assombros e toda ela escombros dela…

A hora ou a mente do Eu é concetualizada como espaço fantasmagó-

mensagem principal dos excertos transcritos do poema Hora Absurda e do 
poema :

experienciada na hora em que consciencializa o desconhecimento da sua 

2. Conclusão: a inter-relação metáfora-metonímia e a Hora 

como Eu

Neste texto, apresentámos sucintamente exemplos de metáforas concetuais 
de hora acompanhados das respetivas análises, respeitantes à hora espa-
cializada, à hora materializada e à hora

construção das metáforas concetuais de hora que é, assim, espaço de tempo 
e espaço mental, dois espaços que se sobrepõem, evidenciando que a con-
ceção de hora

Em vários poemas, o conceito de hora evoca os de tempo, objeto e 
emoção, materializando-se esta última na perspetiva que o Eu tem sobre 
determinado objeto, o qual, por sua vez, materializa hora -
vras, conceitos abstratos tais como  e emoção são metaforiza-
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dos com recurso a espaços e/ou objetos que projetam em hora parte dos 

na concetualização de hora

não parecer evidente, a verdade é que constatámos, no trabalho mais amplo 

estruturam o conceito de hora em vários poemas, assim como também 
conceitos de emoção, tanto nos poemas da hora como em outros poemas 

-
ção e materialização de conceitos abstratos na poesia ortónima, na qual 

hora-paisagem e a hora-objeto contundente, 
mas também emoções materializadas, em poemas que não fazem parte da 
análise aqui apresentada: Esta tristeza intangível

Nas metaforizações de hora que são extensões da metáfora conven-

poeta no presente em que escreve e no qual é observador privilegiado do 
seu universo mental, que procura compreender através da autoanálise, ao 
mesmo tempo que deseja ser outro e (re)ver-se/ compreender-se na perspe-

Na nossa opinião, o recurso à metaforização de hora foi a estratégia 

em que o poeta, que se concebe vários, encontra na metaforização de hora 
um meio de divulgar a sua mente criadora aplicada à recriação de si próprio 
nos poemas ortónimos, contrariando, assim, a ideia de que o Eu poético se 

auto-visões que Pessoa apresenta de si e de hora

hora é corporizado , na medida em que 
é no interior da mente do poeta que a hora nasce para a sua breve existên-
cia de  preservada do esquecimento e da erosão do tempo 

de tempo porque o dia, mês, o ano não seriam capazes de captar diversos 
pensamentos e emoções no momento em que o poeta foca a sua atenção no 
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Procurámos salientar a importância dos mecanismos de análise propos-

-
-

Pessoa ou de outro poeta consagrado, mas antes dão um contributo precioso 
para a compreensão dos processos mentais subjacentes à metaforização de 

análise das metáforas poéticas da hora -

poética está subordinada ao sistema de metáforas convencionais que fazem 
parte do inconsciente coletivo
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