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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo analisar o processo de metaforização e os aspectos nele envolvidos 

tendo como corpus o texto multimodal “LAVA JATO” – Porta dos Fundos.  Para isso apresenta-

se um panorama geral da Teoria da Integração Conceptual (FACOUNNIER e TURNER, 2002) e 

a perspectiva analítica integracionista do vídeo “LAVA JATO” - Porta dos Fundos, que é um 

gênero discursivo próprio da comunicação digital, sendo possível observar dinamicidade, 

inovação e criatividade presentes no vídeo. A análise do texto, fundamentada na Teoria da 

Integração Conceptual, reforça a ideia de que a metáfora é um processo inerente à mente humana 

e por isso presente em todos os discursos, independentemente da tipologia, gênero ou meio de 

comunicação pelo qual é transmitido.  
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"LAVA JATO" - DOOR OF THE FUNDS: AN ANALYSIS BASED ON THE 

THEORY OF CONCEPTUAL INTEGRATION 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the process of metaphorization and aspects involved in it, using as 

corpus the multimodal text "LAVA JATO" by Porta dos Fundos. For this, we present a general 

overview of the Conceptual Integration Theory developed by Facounnier and Turner (2002) and 

an integrative analytical perspective of the video "LAVA JATO", which is a discursive genre of 

the digital communication. This analysis shows us the dynamics, innovation and creativity 

existing in the video. The analysis based on the Theory of Conceptual Integration also reinforces 

the idea that metaphor is an inherent process of human mind and therefore is present in all types 

of discourses, regardless of the typology, genre or media by which it is transmitted. 
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Introdução 

A metáfora é um fenômeno decorrente de estudos desde a Antiguidade Clássica. 

Metaphora  é um termo que origina do latim, "meta" significa “algo” e “phora” significa "sem 

sentido". Esta palavra foi trazida do grego onde metaphorá significa "mudança" e 

"transposição". Conhecida pela maioria das pessoas como uma palavra ou expressão empregada 

em um sentido que não é o tradicional causando assim diferentes impactos em diversos contextos.  

A temática sofreu influência do paradigma ocidental da Retórica Clássica, sendo oportuno 

destacar o filósofo Aristóteles (384 - 322 a.C.), um dos primeiros a abordar o tema. O paradigma 

aristotélico conceitua a metáfora como sendo uma figura de linguagem que funciona como um 

ornamento linguístico, um recurso próprio da linguagem poética, da imaginação e da criatividade. 

Extremamente instigante, a metáfora vem sendo objeto de pesquisa de várias áreas do 

conhecimento, tais como: Linguística, Filosofia e Psicologia, dentre outras. A compreensão, a 

conceituação e a definição desse fenômeno não são simples, visto que está longe de haver um 

consenso entre os estudiosos do tema. 

Em linhas gerais, as perspectivas abordadas por diversos estudiosos até o século XX 

apresentaram certa dualidade entre funções cognitivas e funções emotivas da linguagem, de modo 

que à metáfora se classificaria como elemento fundamental das funções emotivas. Entretanto, foi 

no século XX que o conceito de metáfora atingiu novos rumos. Ivor Armstrong Richards (1936) é 

um dos pesquisadores mais importantes para a mudança da concepção tradicional de metáfora, 

pois foi um dos primeiros a compreendê-la como um fenômeno inerente ao sistema conceptual 

ordinário do ser humano, ou seja, a metáfora passa da concepção de sentido literal  para ser 

reconhecida como um fenômeno onipresente na linguagem cotidiana bem como do pensamento 

humano. 

É esse entendimento a partir do século XX, a metáfora como um processo inerente ao 

sistema conceptual ordinário do ser humano, que se faz interessante a nossa pesquisa, uma vez 

que não é baseada na dualidade de sentido literal/figurado, ou seja, aqui se entende a metáfora 
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não como um desvio de sentido, mas como uma operação mental que reflete na onipresença da 

metáfora nos discursos verbais e não-verbais. 

Os estudiosos, principalmente os mais interessados na linguagem natural e cognição são 

os mais preocupados com as teorias rigorosas sobre o fenômeno metáfora; não só pela relevância 

indiscutível do tema, como também pelo fato de que algumas sentenças se não esclarecidas, 

podem constituir-se ameaças de obscuridade à suposta clareza e objetividade de suas 

investigações. O embate desse fenômeno se dá pelo fato da simplicidade das intuições para 

identificar as metáforas e produzi-las e a absoluta complexidade para explicá-las caracteriza um 

verdadeiro desafio à linguagem usada racionalmente.  

Faz-se oportuno analisar o fenômeno metafórico em um contexto próprio da comunicação 

digital, ou seja, levando em consideração a multiplicidade de sentidos e significados que a 

própria comunicação compreende. 

A presença de elementos tecnológicos na sociedade aumenta cada vez mais e modifica a 

forma dos indivíduos se relacionarem. É perceptível no cotidiano o quanto o ser humano se 

informa e forma com utilização das tecnologias de informação e comunicação, como: cinema, 

televisão, CD-ROM, vídeo, Internet, Redes Sociais, etc. O uso dessas mídias promove 

dinamicidade  e integração ao universo afetivo, material e cognitivo dos indivíduos. 

É no contexto da comunicação digital que esse estudo se potencializa, com o objetivo de 

atestar a importância do processamento metafórico na construção de sentenças e na compreensão 

da dimensão política do uso da linguagem e da funcionalidade do discurso em análise enquanto 

estratégia de atuação e intervenção social. Portanto, propomos analisar nesse artigo as metáforas 

presentes no texto multimodal “LAVA JATO” – Porta dos Fundos. 

O canal Porta dos Fundos é um humorístico no Youtube criado em março de 2012 por 

cinco amigos insatisfeitos com a falta de liberdade de expressão da televisão brasileira. Em seis 

meses de ativo, o canal alcançou 30 milhões de visualizações e atualmente está entre os três 

canais mais acessados no Brasil. Em novembro de 2015 a equipe Porta dos Fundos recebeu o 

Play de Diamante, a maior recompensa dada pelo Youtube aos criadores de conteúdo que 

alcançaram 10 milhões de inscritos. 
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Os vídeos do canal são gravados nos mais variados lugares e apresentam conteúdo crítico-

humorístico, o que gera muitas polêmicas. A criatividade, ironia e representações metafóricas 

estão constantemente presentes nesses vídeos o que nos possibilita um corpus coerente e basilar 

para nossos estudos. 

E é nesse sentido que o corpus da pesquisa se justifica, o vídeo “LAVA JATO” – Porta 

dos Fundos³. Esta escolha foi estabelecida por se tratar de um texto multimodal por meio da 

_______________________________ 

³ LAVA-JATO – Porta dos Fundos. Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ep831CIwJ4I.  

comunicação digital e pela maneira integracionista de como a metaforização aparece: nítida e 

sutil, processual, criativa, dicotômica etc. 

Por isso, faz-se necessário e interessante ao saber cientifico e social investigar de que 

modo as metáforas, por meio de um texto multimodal, reproduzem e, ao mesmo tempo, 

constroem, cognitiva e discursivamente, determinadas representações. 

Como acontece o processo de metaforização e dos aspectos nele envolvidos no texto 

multimodal “LAVA JATO” – Porta dos Fundos? 

 

Da Metáfora como ornamento à Teoria da Integração Conceptual 

 

 Desde a Antiguidade Clássica, o pensamento ocidental está voltado para as teorias sobre a 

metáfora. Aristóteles é o primeiro a encará-la, considerando-a na poesia e na retórica. Na poesia 

ela seria considerada um meio pelo qual o poeta produziria conhecimento, através da imitação 

artística e na retórica como forma de obter sentidos diversos na produção de argumentos 

persuasivos. 

 Apesar da fragilidade que envolvia o conceito aristotélico de metáfora, foi a partir dele 

que se desenvolveram estudos ao longo dos séculos. Aristóteles (384 - 322 a.C.) concebeu a 

metáfora como a transferência de um nome alheio do gênero para a espécie, da espécie para o 

gênero ou mesmo de uma espécie para outra, de modo que tal transferência ocorreria sempre por 

analogia. Nesse sentido, para ele, a metáfora só seria possível se partisse de objetos pertencentes 

a um gênero próximo ou a uma espécie semelhante. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep831CIwJ4I
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 O debate foi assumido, posteriormente, por Cícero (106 – 43 a.C.), que concebeu o 

fenômeno como uma espécie de empréstimo entre palavras, produzindo um desvio do sentido 

literal, com o objetivo de embelezar a linguagem. 

 Séculos mais tarde, a teologia medieval fez reflexões sobre a utilização da metáfora no 

discurso doutrinário da época. Os debates em torno do fenômeno também foram profícuos entre 

os séculos XVI e XIX, de modo que, se de início as metáforas eram compreendidas como 

fantasia ou ilusão, como ocorreu com Hobbes (1834); no século XIX já podiam ser vistas como 

algo inerente ao pensamento e ao discurso humano, como temos em Nietzsche (1946). 

 De modo geral, as teorias desenvolvidas até o século XX apresentaram uma espécie de 

dualidade entre as funções cognitivas e as funções emotivas da linguagem, de forma que à 

metáfora caberia o lugar de elemento fundamental das funções emotivas. 

Richards (1936) é um dos primeiros a propor que a metáfora não se reduziria ao nível 

individual da palavra, mas deveria ser considerada um princípio onipresente do pensamento, 

sendo inerente ao discurso e não apenas um desvio. 

 Nas últimas décadas do século XX, a metáfora passa a ser entendida como um fenômeno 

de status cognitivo, como em Lakoff e Johnson (1980), para os quais o pensamento metafórico é 

um princípio da cognição humana. Eles defendem que a metáfora não é algo restrito à linguagem, 

mas está infiltrada no nosso pensamento e na nossa ação. Para levar-nos à compreensão dessa 

característica fundamental do fenômeno, os autores apresentam o conceito de sistema conceptual, 

que conduziria nosso modo de pensar, agir e estar no mundo e seria caracterizado pela sua 

natureza metafórica. Isso significa dizer que os processos do pensamento são metafóricos, ou 

seja, nossa maneira de perceber, pensar e agir é estruturada por metáforas. 

 Para os autores em foco, a essência da metáfora é compreender e experienciar uma coisa 

em termos de outra. Por meio da metáfora, a compreensão de um determinado conceito em 

termos de outro faz emergir um novo conceito. Nesse sentido, conceitos metafóricos podem ser 

estendidos para além do domínio das formas literais ordinárias de se pensar e de se falar, o que 

resulta na compreensão de que as metáforas devem ser entendidas mediante uma base 

experimental. 

 A concepção experiencialista adotada por Lakoff e Johnson considera-a como essencial à 

compreensão humana e um mecanismo de criação de novos sentidos e novas realidades. Essa 
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concepção contradiz a tradição filosófica ocidental, que considera a metáfora um agente do 

subjetivismo. Enfim, os autores apresentam a tese de que a habilidade de compreender a 

experiência por meio da metáfora assemelha-se ao uso dos cinco sentidos, quer dizer que só 

percebemos e experienciamos uma boa parte do mundo por meio de metáforas. 

 Como fenômeno historicamente em debate, a metáfora também pode ser compreendida a 

partir de uma abordagem que considera que a cognição humana é profundamente marcada pelo 

uso de artefatos culturais. Vistos como artefatos simbólicos e culturais utilizados para manipular 

a atenção dos outros e induzi-los a adotar outra perspectiva de um fenômeno, os signos e 

construções linguísticas permitem a ativação de domínios de conhecimento construídos, 

adquiridos e compartilhados intencionalmente pelos seres humanos em situações concretas de 

comunicação. 

 Facounnier e Turner (2002) apresentam-nos um quadro teórico que visa explicitar os 

princípios implicados no processo de integração conceptual, pelo qual é possível analisar como o 

ser humano metaforiza o mundo. Esse quadro baseia-se no olhar sobre a habilidade humana de 

produzir significados e é a teoria base dessa análise/pesquisa. Os autores consideram que por trás 

do discurso materializado, emerge uma série de estratégias e estruturas cognitivas responsáveis 

pela produção de sentido, com o estabelecimento de antigos e novos domínios conceptuais, a 

realização de conexões entre eles e a operacionalização de projeções diversas. Tais operações 

efetivam-se pela ativação de integração de espaços mentais. 

 O conceito de espaços mentais leva em conta que as expressões linguísticas não carregam 

sentido por si só, uma vez que ele se constitui na relação entre dos sujeitos com eles mesmos, 

com os outros e com o mundo. Assim, os espaços mentais seriam configurações mentais 

construídas à medida que os seres humanos pensam e interagem por meio da linguagem. Como 

pistas de orientação, as expressões linguísticas atuariam no sentido de ativar e instituir esses 

espaços, evocados dos conjuntos de conhecimento estáveis que os seres humanos estruturam e 

compartilham em suas vivências culturais e pessoais. 

 Esses conjuntos de conhecimento são chamados de molduras conceptuais. Tais molduras 

são como feixes de conhecimento que nos ajudam a organizar e estruturar tudo o que conhecemos 

do mundo e o próprio mundo. 
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 Para Facounnier e Turner (2002), a noção de blending ou mesclagem considera a 

instauração e a integração de diferentes tipos de espaços mentais. Os processos de produção de 

sentido, de metaforização, desencadeiam a instauração do que o quadro teórico em questão 

denomina de Rede de Integração Conceptual. Uma característica central das redes de integração é 

a sua capacidade de comprimir uma estrutura conceitual difusa em situações, em escala humana, 

inteligíveis e manipuláveis no espaço mescla. Essas mesclas comprimidas são memoráveis e 

podem ser expandidas de maneira flexível para gerenciar as redes de integração que constituem. 

Nesse sentido, a Rede nasce e se efetiva a partir da instauração de diferentes espaços mentais: 

Espaço de Entrada, Espaço Genérico e Espaço Mescla. 

 Os Espaços de Entrada são instituídos a partir do uso de estruturas informacionais 

próprias, os construtores de espaços mentais. Eles constituem-se por estruturas linguísticas que 

inauguram um espaço mental novo na Rede de Integração Conceptual. Essas estruturas de sentido 

resultam do mapeamento e da projeção de elementos identificados nos espaços de entrada. Tais 

elementos constitutivos estabelecem entre si conexões de contraparte, das quais decorre uma 

projeção que permite a criação de um outro tipo de espaço mental: o Espaço Genérico. O Espaço 

Genérico se constitui através do mapeamento desencadeado por elementos presentes nos Espaços 

de Entrada. Por fim, o Espaço Mescla decorre do processo de integração das estruturas de 

contraparte capturadas pelo Espaço Genérico. Tratam-se de estruturas de sentido identificadas 

nos Espaços de Entrada que, por meio das conexões de contraparte, projetaram estruturas de 

novos sentidos, diferentes das identificadas nos Espaços de Entrada. 

 Todas essas operações favorecem processos contínuos de espacialização e 

reespacialização do espaço semiótico, de modo que todo e qualquer processo de análise deve 

considerar o ser humano e suas interações com o mundo e com os outros, por meio de operações 

cognitivas de uma mente fundamentalmente imagética. 

Passemos à observação do processo de metaforização e de todos os aspectos nele 

envolvido a partir da análise de um texto multimodal “LAVA JATO” – Porta dos Fundos. 

 

Elementos constituintes das cenas 



 

 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

 Toda narrativa é constituída por cinco elementos básicos: tempo, espaço, personagens, 

foco narrativo, enredo. Por questão de metodologia, o enredo será analisado por último e de 

acordo com a Teoria da Integração Conceptual proposta por Facounnier e Turner (2002). 

No texto “LAVA JATO” – Porta dos Fundos destaca-se duas cenas que acontecem a 

partir de uma perspectiva de fora da história, ou seja, do narrador observador, portanto ele não se 

confunde com nenhum dos personagens. 

A primeira cena ocorre durante o dia, porém o tempo do discurso está no passado, pois as 

personagens conversam sobre episódios políticos que aconteceram no Brasil e especulações do 

que pode vir acontecer. Além disso, também falam do seriado Game of Thrones. Ambos 

começam a ser tratados no passado, mas especula-se o futuro. O espaço é em um ambiente de 

trabalho, podemos perceber isso a partir dos objetos que nela se encontram – três computadores, 

um painel para recados, seis quadros, armário próprio para guardar arquivos, relógio, porta-lápis, 

telefone, álcool em gel, poucos enfeites. As personagens que aparecem nessa cena são: três 

mulheres vestidas de acordo com os padrões do mercado de trabalho, bolsas penduradas nas 

cadeiras, cabelos arrumados. 

Já a segunda cena se passa durante a noite, no discurso há o tempo passado e presente. O 

cenário é um quarto - uma cama de casal, televisão, quadro na parede, criados, abajur. Todas as 

personagens estão de pijamas, descontraídas, com cabelos desarrumados. 

 

Justaposição das cenas 

O Espaço de Entrada acontece com as representações de duas mulheres, logo pela manhã, 

que estão trabalhando em seus computadores em um escritório quando uma colega de trabalho 

chega.  Essa colega cumprimenta-as com um “bom dia” e segue contando as últimas notícias da 

política como se estivesse contando um filme, seriado, etc. As duas mulheres empolgadas com o 

assunto a interrompem algumas vezes para não contar partes decisivas na história, mostrando 

muito interesse e curiosidade em acompanhar exatamente cada episódio. 

 O insight surge quando a colega que estava contando o desenrolar da história resolve 

“mudar de assunto”, já que as outras queriam acompanhar tudo antes de conversarem sobre isso, 
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e começa a falar sobre a série “Game of Thrones” (uma das séries de maior sucesso atualmente) e 

elas desempolgam e dizem que está chato demais. 

 No final do dia, já na cena dois, as três colegas vestidas de pijamas, descontraídas e 

comendo pipoca assistem o desenrolar dos acontecimentos políticos no Brasil em uma cama. 

Cenário fazendo alusão ao ambiente típico de quem está assistindo filme. 

 Tais elementos constitutivos estabelecem entre si conexões de contraparte, das quais 

decorre uma projeção que permite a criação de um outro tipo de espaço mental: o Espaço 

Genérico, no qual há um mapeamento desencadeado por elementos presentes nos Espaços de 

Entrada por parte do sujeito receptor. 

 O Espaço Mescla decorre do processo de integração das estruturas de contraparte 

capturadas pelo Espaço Genérico e apesar de não ter sido mencionado explicitamente é nítido 

perceber o jogo de ideias presentes nesse texto multimodal, revelando a situação política 

brasileira atual, com muitas novidades e a comparação que se estabelece entre esse cenário e o do 

seriado “Game of Thrones”. Dentro desse contexto entende-se que até mesmo o seriado de maior 

sucesso está menos movimentado do que a política brasileira. 

 

Considerações Finais 

 O processo de metaforização acontece entre uma linha tênue daquilo que é real e o que é 

irônico e criativo. Os Espaços de Entrada, Espaço Genérico e Espaço Mescla não são espaços 

distantes. Eles apresentam correlação rápida, dinâmica, subjetiva revelando a inerência humana 

de pensar, agir e falar/escrever metaforicamente. Portanto, este estudo apresentou uma análise 

significativa do processo de metaforização no texto multimodal “LAVA JATO” – Porta dos 

Fundos, embora essa pesquisa enfrente inúmeros desafios, principalmente do ponto de vista 

metodológico. 

 A complexidade das relações estabelecidas por esse processamento mental exige análise 

minuciosa e procedimentos metodológicos próprios para lidar com o tema. Nesse sentido, o 

desafio para os pesquisadores é articular esse tema a diferentes áreas do saber, sem deixar perder 



 

 

 

 

X Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação Social de Minas Gerais     

7 a 9 de novembro de 2017 – Belo Horizonte – CEFET-MG (Campus II). 

o objeto de vista. Embora, de acordo com Facounnier e Turner (2002), seja possível perceber o 

processo metafórico em todos os gêneros textuais, objetos de pesquisa, contextos. 

Em se tratando de um texto multimodal essa complexidade se torna ainda mais acentuada, 

pois apresenta multiplicidade de sentidos e significados que a própria comunicação compreende, 

além do uso dessas mídias promoverem dinamicidade e integração a um amplo universo afetivo, 

material e cognitivo dos indivíduos. 

Portanto, é nesse contexto plural que essa pesquisa se potencializa e simultaneamente se 

torna mais complexa. Compreender a metáfora na perspectiva da Teoria da Integração 

Conceptual em mídias digitais é um exercício de observar atentamente cada detalhe e de sair da 

zona de conforto estabelecida por nossos lugares comuns constituídos ao longo da vida e das 

experiências individuais de cada ser. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

Publicado em 29 de dez de 2016 

Sexta-feira, 30 de dezembro: Os lobistas, ex-deputados, ex-diretores, ex-assessores, ex-ministros, ex-

presidentes, empresários e laranjas se preparam para comemorar a virada do ano, e uma grande confusão 

acontece quando descobrem que não poderão ver a queima de fogos no pátio da penitenciária.  

 

Sábado, 31 de dezembro: A emissora não divulgou o resumo do capítulo. 

 

Elenco: Evelyn Castro; Karina Ramil; Thati Lopes 

Duração: 00:02:16 

 

MAKING OF: https://youtu.be/b7FnCWrFslo                           

ERROS DE GRAVAÇÃO: https://youtu.be/ado1oaB9Jx8        

 

APPS E GAMES: http://bit.ly/appsporta 

CAMISAS E PRODUTOS: http://loja.portadosfundos.com.br 

 

Esse é o canal "Porta dos Fundos". Lançamos vídeos todas as segundas, quintas e sábados às 11h. 

Autores de legendas (Português) SrForever ; Artur Piumbini; Dany Lopes 

  

Autores de legendas (Inglês): Diogonaziazeno; Camila Melo; Tubarão Voador 

Categoria: Entretenimento 

Licença: Licença padrão do YouTube 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ep831CIwJ4I&spfreload=10  
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