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Resumo 

 

A metáfora tem sido objecto de diversos estudos no campo da linguística. O seu lugar 

na linguagem é de tal modo proeminente que, por exemplo, Di Pietro não hesita em afirmar que 

"any theory of language which does not account for metaphor is severely limited and quite 

possibly misled” (1978, p. 99). 

Igualmente no centro das atenções de muitas pesquisas tem estado, nos últimos anos, 

o problema da coesão textual e suas diversas formas. Particular relevo tem sido dado ao 

estudo das formas de referência, principalmente da anáfora. Já os estudos sobre coesão 

lexical são pouco abundantes e raramente têm como objecto de estudo o texto poético. 

Também não encontrámos uma abordagem sistemática em relação à ocorrência da metáfora 

no texto e suas consequências na coesão textual do mesmo. Nem mesmo o estudo de 

Gutwinsky (1976) sobre a coesão no texto literário se debruça sobre esta problemática. 

É conscientes desta falha e do grande caminho a percorrer para a sua resolução que 

iniciámos este trabalho, visando, pelo menos, alguns pequenos passos nesse sentido. 

Numa primeira parte, faremos uma síntese de alguns aspectos ligados à problemática 

da metáfora, da coesão lexical e do texto poético. Estas considerações teóricas têm como 

objectivo fundamentar e enquadrar todo o trabalho que se segue, clarificando algumas noções 

e apresentando diversas posições, algumas divergentes entre si, em relação aos diferentes 

pontos em questão. 

Numa segunda parte, focaremos a metáfora e a coesão do texto poético: tentaremos 

caracterizar o elo coesivo lexical em que pelo menos um dos seus termos constituintes seja 

uma expressão metafórica. Abordaremos, em seguida, os vários tipos de elo que podem ser 

integrados por estas expressões e ilustraremos os vários casos com textos poéticos da 

literatura de língua portuguesa. A análise que é feita dos textos prende-se apenas com os 

aspectos em estudo não visando, pois, a sua interpretação, a qual envolveria muitas outras 

vertentes. Aliás, como salientam Halliday e Hasan (1976, pp. 327-328), a análise linguística de 

um texto não é uma interpretação desse texto; é uma explicação. Não interpreta o que o texto 

significa, embora possa explicar o como e o porquê dessa significação. Também não é uma 

avaliação do texto, embora possa ser uma explicação do como e do porquê de determinada 

avaliação. Do mesmo modo, não visaremos uma avaliação do valor estético que a figura em 

particular possa ter. 

Finalmente, tentaremos tirar algumas conclusões e apontaremos algumas observações 

gerais acerca do trabalho efectuado. 


