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Resumo: Com o intuito de estabelecer uma correlação 

entre as metáforas encontradas em diversos meios de 

comunicação e os materiais e suas propriedades, foram 

analisadas músicas, esculturas, poemas, gibis, novelas, 

discursos e programas televisivos em seus respectivos 

contextos para obter padrões de metáforas em cada 

classe de material. Dessa forma, foi possível perceber 

que os materiais mais recorrentes são os metálicos, 

assim como suas propriedades mecânicas. 

 

1. Introdução 

Meios de comunicação são importantes para a 

atividade humana porquanto apresentam a característica 

única das espécies, a linguagem, particularmente em 

grandes grupos. No uso desses meios de comunicação, é 

bastante comum a presença de personagens ou cenários 

com características que podem ou não ser próprias dos 

humanos ou do local [1]. Por esse motivo, o estudo do 

uso das alegorias de diferentes classes de materiais se 

torna interessante ao passo que em cada classe de 

material é possível obter um padrão de metáfora. 

 

2. Metodologia 

Cada meio de comunicação foi analisado de acordo 

com seu respectivo contexto levando em consideração 

os seus signos: seja a letra das canções no caso das 

mídias auditivas, a linguagem usada para passar a 

mensagem e contexto histórico no caso dos poemas, o 

depoimento dos autores no caso das exposições de 

esculturas e o arranjo de palavras no caso das novelas, 

discurso, programas televisivos e gibis. 

 

3. Resultados e Discussão 

A mídia visual pode ocorrer de várias formas: por 

meio de obras de arte, como pinturas e esculturas - 

principalmente essa última porque o material pelo qual 

elas são feitas pode ter algum significado metafórico 

para o artista e consequentemente para seu trabalho. 

Este foi o caso de Gilmar Pinna, autor da exposição 

"Paixão - Caminhando no amor, na união e na 

justiça" que retrata uma Releitura da sagrada "Via-

Crúcis". As obras foram expostas entre abril e maio de 

2017 na praça "Aldo Chioratto", em frente ao Parque do 

Ibirapuera - Vila Mariana, São Paulo, SP. 

De acordo com a entrevista realizada com o autor 

no dia 1 de maio [2], o material utilizado para confecção 

das esculturas foi o aço inoxidável pois representa um 

material perene, que ‘não tem vida nem morte’ posto 

que foi produzido pelo homem, diferentemente do aço 

ao carbono, que tem vida e morte e provém da natureza. 

A metáfora do aço inoxidável ser perene e duradouro 

indica, portanto, excelente resistência à corrosão. 

Cada parte da escultura foi soldada uma a uma para 

formar um todo como pode ser visto na Figura 1, a 

seguir. Essa imagem mostra o rosto de Jesus Cristo, mas 

não faz parte das esculturas que representam as 14 

estações da via-sacra. 

 

 
Figura 1 – Escultura que representa o rosto de Jesus 

Cristo. 

 

Assim como a mídia visual, a escrita também pode 

apresentar-se de várias formas diferentes como os gibis, 

poemas, livros, entre outros. Um exemplo de gibi que 

contém metáforas de materiais é o da Turma da Mônica 

Jovem escrito por Mauricio de Sousa e sua equipe.  

Uma história que contém exemplos claros de 

metáforas é “O Dono do Mundo” contada nas edições 

13 e 14. O enredo é construído pelos personagens 

principais que jogam um novo jogo online em que se 

inventam os próprios personagens e vivem grandes 

aventuras. A metáfora é mostrada quando Cebola e sua 

parceira no jogo, Lucília, encontram um gigante robô e 

tentam adivinhar de que material ele é feito, como pode 

ser visto na Figura 2. A ideia de ser um ‘metalquimista’ 

simboliza maior poder em relação ao ferro e ao aço. O 

referido personagem, portanto, não é um metal 

qualquer; trata-se de alguém ou algo que pode se 
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modificar perante as circunstâncias vividas. Também 

pode ser considerado um exemplo de modificação nas 

suas propriedades diante de estímulos externos. 

 

 
Figura 2 – Metáfora da edição 13 do gibi Turma da 

Mônica Jovem. 

 

Uma discussão dos resultados que pode ser feita é o 

motivo pelo qual a maior parte das metáforas faz 

referência à classe dos materiais metálicos, sendo os 

mais utilizados o ferro e o aço (uma liga de ferro). O 

contexto em que esses materiais foram utilizados indica 

o modo como o senso comum se refere a objetos 

resistentes e fortes. Um exemplo é a expressão cotidiana 

“eu não sou de ferro” para se referir a uma pessoa que 

tem fraquezas e não consegue resistir a qualquer coisa. 

Sendo assim, a classe de materiais menos utilizada 

foi a dos materiais poliméricos. O motivo pelo qual eles 

aparecem pouco é discutível, mas possivelmente seja 

porque a população não tenha tanto conhecimento dessa 

classe de materiais ou porque podem assumir inúmeras 

características ou ainda porque o assunto recorrente 

constatado nas diversas mídias tenha sido a resistência. 

Outro ponto discutível veio a partir da entrevista 

com Gilmar Pinna citada anteriormente. De acordo com 

ele, aquilo que é feito por Deus e provém da natureza é 

efêmero e pode morrer a qualquer momento, mas aquilo 

que é feito pelo Homem é perene. Essa perspectiva 

sugere um poder sobre-humano, lógica recorrente de 

Harari [3], na qual a revolução humanista é capaz de 

propor o surgimento do super-homem. 

Em palestra proferida pelo Prof. Clóvis de Barros 

Filho [4], há menção de que o bem é de vidro e o mal é 

de ferro, numa alusão clara à diferença substancial na 

resistência entre esses materiais e, portanto, nesses 

valores humanos. 

Nas canções, a metáfora recorrente é em relação à 

resistência mecânica, tais como Construção, de Chico 

Buarque de Holanda, Iron Man, de Geezer Butler e 

Ozzy Osbourne e Titanium de Pierre David Guetta e Sia 

Kate Isobelle Furler. 

A Tabela I procura fazer uma correlação entre os 

tipos de mídias estudados, as metáforas presentes e os 

materiais que elas fazem referência com suas 

respectivas propriedades, indicando assim a propriedade 

mecânica recorrente em todas as mídias. 

Tabela I – Relação entre as mídias, metáforas e suas 

propriedades. 

 
 

4. Conclusões 

As seguintes conclusões podem ser feitas a partir 

dos resultados do presente trabalho: 

De acordo com a análise das metáforas e dos 

diferentes meios de comunicação foi possível constatar 

que os materiais metálicos aparecem com mais 

frequência do que os materiais poliméricos e cerâmicos. 

Grande parte dos materiais que apareceram na forma 

de metáforas estão associados à resistência mecânica, ou 

seja, as propriedades mais recorrentes são as mecânicas. 
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