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Resumo: 

A análise linguística da imprensa pode-nos trazer interessantes achegas ao estudo do 

uso da linguagem na comunicação humana. Entre os aspectos que oferecem especial interesse, 

incluem-se os títulos das notícias, em parte porque propõem uma gramática diferente da da 

norma discursiva, mas também devido aos jogos linguísticos, nomeadamente o emprego de 

linguagem metafórica, a que os redactores recorrem para incentivar a leitura dos textos. O 

trabalho realizado debruça-se sobre os vários níveis da realização linguística deste tipo textual, 



 

partindo de um corpus informatizado de 2.060 títulos de notícia portugueses com linguagem 

metafórica.  

Assim, interessou-nos estudar a configuração sintáctica do título e os constituintes que 

nele correspondem ao veículo metafórico. Sob o ponto de vista da análise sintáctica, 

propusemos uma divisão tripartida dos títulos, em frásicos, elípticos e bissegmentais. 

Verificámos que estas categorias se poderiam ainda subdividir e constatámos que as 

configurações mais frequentes no corpus diziam respeito aos títulos elípticos constituídos por 

um único sintagma nominal ou aos títulos constituídos por uma frase simples com sujeito, 

verbo transitivo e objecto directo. Neste último caso, bem como em todos os títulos frásicos 

em geral, o veículo de linguagem metafórica, ou seja o termo proveniente do domínio fonte, 

situa-se na parte predicativa da frase. Além disso, as frases apresentam uma tendência para 

seguir a ordem normal dos constituintes frásicos e para omitir constituintes sintacticamente 

opcionais. 

No nível léxico-semântico, identificámos, seguindo um enquadramento teórico 

subordinado à teoria dos espaços múltiplos de Fauconnier e Turner, as metáforas conceptuais 

presentes no corpus. Isolámos um total de 70 metáforas presentes no corpus em estudo. É 

curioso notar que as metáforas que identificámos e as mnemónicas que propusemos são quase 

todas diferentes das compiladas por George Lakoff e seus colaboradores. Esta situação 

poderá ter origem no facto de que a Master Metaphor List, além de ter como objecto a 

língua inglesa, baseia-se numa recolha de expressões idiomáticas, frases feitas, sintemas e 

outras expressões utilizadas pelos falantes de língua inglesa. Não é, pois, baseada num corpus 

de determinado tipo textual. Salientamos, da nossa análise em relação a este nível, a 



  

possibilidade de transmissão de nuances de sentido permitida pela linguagem metafórica; o 

poder de atracção exercido sobre o leitor pela variedade lexical e semântica; o predomínio do 

domínio desportivo como domínio alvo, e da guerra ou viagem como domínios fonte. 

No plano fónico, foi feito um estudo sobre padrões sonoros de rima, aliteração e 

jogos de palavras. Este últimos destacam-se no texto noticioso titular já que, quando co-

existentes com a utilização de metáfora, interferem na escolha do vocabulário, permitem a 

condensação semântica e a reanimação de metáforas gastas. Particularmente interessantes, 

sob o ponto de vista retórico, são os jogos homonímicos de tipo onomástico. 

Estatisticamente, contudo, constatámos que predominam os jogos polissémicos. 

O nível gráfico debruçou-se sobre os diversos processos de destacar graficamente o 

veículo metafórico e suas consequências na descodificação da mensagem. Graficamente, 

verificámos que uma boa parte dos títulos do corpus apresenta os veículos de linguagem 

metafórica assinalados, sobretudo através de aspas, embora a maioria não apresente qualquer 

destaque e, consequentemente, não é fornecida ao leitor a identificação, à partida, da 

presença de linguagem figurada. 

Finalmente, no nível intertextual, apresentou-se uma pesquisa sobre as relações  do 

título com outros componentes do co-texto noticioso e as alusões a textos mais ou menos 

distantes, mas culturalmente partilhados. Dividimos, assim, em intertextualidade interna e 

externa, as relações que o título estabelece, respectivamente, com o co-texto e com textos 

ausentes da situação comunicativa. Em relação à primeira, notámos a importância do lead na 

descodificação da metáfora, já que foi neste elemento co-textual onde, mais frequentemente, 

eram dadas pistas para essa tarefa, nomeadamente a identificação do teor metafórico. 



 

Verificou-se, ainda, que o co-texto, na maioria dos casos, retoma a metáfora titular, 

reiterando-a ou desenvolvendo-a. Quando à intertextualidade externa, embora não muito 

frequente no corpus, apresenta-se como um factor de motivação à leitura, pela cumplicidade 

gerada em relação ao potencial leitor. 

Os resultados da pesquisa revelaram, pois, os processos através dos quais a 

linguagem metafórica no título de imprensa permite a verbalização de conceitos, a 

condensação de significados e motiva à leitura do texto. 


