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RESUMO: A metáfora é um elemento figurativo que é encontrado nas histórias orais, nos 

contos, poemas, nas canções, enfim, na literatura. Por fazer parte do campo conceitual do 

falante, tem a função de construir sentidos, cuja finalidade é estabelecer uma relação de 

semelhança entre dois termos segundo um processo de transferência de significados. Partindo 

desse pressuposto teórico, apresentaremos o projeto de Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) que pretende analisar a metaforização literária da rosa, das cores e dos nomes no 

romance O nome da rosa (1980), de Umberto Eco, e no conto “A imitação da rosa” (1993), de 

Clarice Lispector, pois traçamos importantes relações entre as duas obras e, embora sejam 

narrativas de autores, tipos, culturas e datas de publicação distintos, as simbologias 

metafóricas empregadas por ambos se assemelham de modo a se complementarem. Em 

decorrência, defendemos a tese de que os autores das narrativas em foco adotam a cor marrom 

como um elemento epifânico, que revela a dúvida entre o bem e o mal – entre as pessoas –, 

sentimentos como fragilidade, medo, amor, além de aspectos julgados racionais como 

inteligência, descoberta, razão, que estabeleceram, de modo histórico-cultural, a dicotomia 

entre o bem e o mal, isto é, uma cor que representa o próprio indivíduo, com suas 

contradições, medos e verdades. Por isso, propomos a investigação das metáforas nas duas 

narrativas relacionadas à cor marrom, ao termo „rosa‟, à arquitetura do mosteiro e da casa de 

Laura, à perfeição cristã representada por Laura e, por fim, à imagem do espelho, que 
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constituirão o conceito de metaforização da rosa, a partir da teoria da metáfora proposta na 

Poética e na Retórica de Aristóteles e das releituras de Paschoal (1988), Veloso e Pontes 

(1990), Lakoff e Jonhson (2002) e Almeida (2009).  
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INTRODUÇÃO 

 

A rosa é representada metaforicamente não apenas no romance O nome da rosa 

(1980), de Umberto Eco, e no conto “A imitação da rosa” (1993), de Clarice Lispector, mas 

em diversos poemas, contos, narrações, poesias e canções, mas destacamos sua importância 

na mitologia, na religião, na literatura, representando-a em diferentes simbologias. 

Na mitologia, a rosa é um elemento bastante encontrado ao citar os deuses. De acordo 

com uma das versões mitológicas, Afrodite, a deusa do amor, da beleza e do sexo, nasceu 

após Cronos cortar os órgãos de Urano (seu pai) e jogá-los ao mar, originando em torno 

desses órgãos uma espuma branca que se misturou ao mar, tomando forma de uma rosa 

branca. De acordo com Ferreira (2007, p. 78): 

Rosa é um anagrama de Eros, o Deus do amor, e essa flor tem sido consagrada às 

Deusas do amor desde a antiguidade. Também é curioso observar que o termo sub 

rosa para os ocultistas, significa “algo feito em segredo”. A expressão “sob o signo 

da rosa” tem um sentido bastante significativo para os iniciados nas doutrinas 

esotéricas. Para eles, o segredo é a rosa – a rosa vermelha da outra Maria, não a mãe, 

mas a esposa [...]. Os rosa-cruzes, cuja sociedade secreta proliferou durante o sec. 

XVII, usavam o símbolo da cruz com a rosa no centro, cujo real significado só era 

conhecido por um pequeno grupo.   

Na literatura, a rosa é representada como símbolo da paixão, amor, feminilidade, 

sangue, beleza, pureza, mulher e também segredo (metáfora do botão da rosa fechado). 

Portanto, é válido compreender a dimensão significativa da representação da rosa em variados 

âmbitos e a importante e complexa função dentro da literatura. Por isso, pretendemos analisar 

as metaforizações da rosa dentro do enredo dos textos literários em destaque, observando que 

ela está relacionada à construção literária das personagens Laura, no conto clareciano A 

imitação da rosa, e no enredo narrado pelo personagem Adson, no romance O nome da rosa, 

de Eco. 

Um indivíduo ao fazer literatura se baseia no mundo real, toma objetos reais e o 

transporta para o campo da literatura, transformando aquele objeto em algo único que só tem 

significado onde foi posto. É importante compreender que a literatura não precisa ser 



semelhante à realidade vivida, mas sim, verossímil, ou seja, aceitável a quem ler, é algo que 

só no campo da ficção é encontrado um novo mundo, que nos possibilita ter uma nova visão 

daquele elemento que na realidade concreta muitas vezes não é valorizado, mas no campo 

literário tem um valor capaz de modificar toda a narração. A rosa, na realidade concreta, é só 

mais um elemento da natureza, mas, na literatura, ela se funde com outros fatores construídos 

pelo autor, tornando-a singular diante do todo. Portanto, o que prevalece na literatura não é 

apenas o conteúdo ou a forma, mas sim, a relação entre esses dois elementos. 

Sendo assim, as metáforas encontradas nas obras representam uma significação 

capaz de construir personagens, desvendar segredos e criar uma construção narrativa 

diferenciada, na medida em que as metáforas se fundem na estruturação do enredo e na 

configuração das personagens. 

 

AS METÁFORAS NA RETÓRICA 

 

De acordo com Almeida (2009), a palavra metáfora é derivada de metaphora, devido à 

junção de dois referenciais que a compõe – meta que significa “sobre” e pherein com a 

significação de “transporte”. Para Veloso e Pontes, “muito além das metáforas”, explicam no 

livro A metáfora (1990), que faz uma menção sobre esta figura de linguagem, a partir da 

Princeton encyclopedia of poetry and poetics
1
 (apud VELOSO; PONTES, 1990, p. 77), 

expondo que é uma relação verbal condensada em que uma ideia, imagem ou símbolo, pode, 

através da presença de uma ou mais ideias, imagens ou símbolos, ser enriquecida em viveza, 

complexidades e implicações. 

Diante disso, pensar em metáfora é empregar um termo com o uso diferente do 

habitual, uma espécie de proposta de similaridade entre o sentido concreto e o sentido 

figurado, possibilitando uma interação entre dois sistemas de interpretação.  

É importante destacar que a metáfora é bastante utilizada não apenas no âmbito 

literário, mas faz parte do cotidiano, pois é adotada em comunicações orais, canções, ditados 

populares, enfim, faz parte da construção de sentidos na medida em que estabelece uma 

relação de semelhança entre dois termos segundo um processo de transferência de 

significados, transpondo do âmbito abstrato para a concretude a partir de inferências, portanto, 

o nosso sistema conceitual é metafórico. Paivio (1970, p. 150 apud PASCHOAL, 1988, p. 
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177) expõe na obra intitulada Em busca da elucidação do processo de compreensão da 

metáfora: 

Para os estudantes de linguagem e pensamento, a metáfora é um eclipse solar. Ela 

oculta o objeto do estudo e ao mesmo tempo revela algumas das suas mais salientes 

e interessantes características quando observada por meio de determinado 

telescópio. Portanto, a metáfora faz parte do âmbito linguístico. 

A Retórica considera a metáfora como um dos elementos fundamentais para a 

oratória. Ela surge por volta de 485 a.C, na Sicília, quando dois tiranos sicilianos, Gélon e 

Hierão, povoaram Siracusa, distribuindo terras às custas de alguns favores, tais como: 

deportações, expropriações, exploração, entre outros. Porém, eles foram depostos devido a 

uma revolução democrática, que possibilitou que a reposição da ordem levasse a população a 

instaurar diversos processos que obrigassem os acusados a se socorrerem das habilidades de 

comunicação, com isto, houve uma necessidade de criar uma arte que pudesse ser ensinada 

nas escolas e permitisse a população defender suas causas e direitos, surgindo assim, os 

primeiros professores de oratória, que mais tarde viria a se chamar retórica, expandindo-se por 

toda a Grécia. 

Esta arte do bem falar era imprescindível aos reis, aristocratas, heróis, enfim, para a 

Grécia erudita, que depois começa a integrar o cotidiano da civilização. Com isso, contribuiu 

para a produção de grandes obras, como Ilíada, Odisséia, repletas de discursos grandiosos, na 

construção de poemas elegíacos e líricos, compostos de estruturas persuasivas e discursivas, 

como também, na construção de obras trágicas e documentos históricos. A metáfora é um 

elemento bastante valorizado na retórica por Aristóteles, pois é um objeto de reflexão estética 

e linguística ao longo da história, uma figura de estilo (linguagem) capaz de transmitir 

sensações, emoções e ideias, relacionando sentido próprio e inapropriedade. 

A metáfora está relacionada a uma combinação entre significações, entre ideias, 

simbologias que parecem distintas, mas ela tem o domínio de tornar íntima a relação entre os 

elementos. Paivio (1970, apud PASCHOAL, 1988, p. 163) propõe uma explicação acerca da 

combinação entre duas teorias: a da associação verbal e a da associação de imagens, 

pressupondo que os dois processos estão envolvidos intimamente na compreensão da 

metáfora: “[o] sistema de imagens lida com informações concernentes a eventos e objetos 

concretos, o sistema verbal com informações linguísticas [...]. Assim, as palavras podem 

evocar imagens e eventos concretos, pode evocar descrições verbais”.  

Desses referenciais teóricos, destacamos o uso de metáforas estruturais no conto 

clareciano A imitação da rosa, relacionando-o ao romance O nome da rosa, escrito por 

Umberto Eco, e observamos os artifícios empregados por esses autores na construção 



metafórica literária, a partir das singularidades entre as obras e as metáforas empregadas na 

construção do enredo.  

Gotlib (2004, p. 50 apud ZINANI; SANTOS, 2007, p. 2) aponta os contos de Clarice 

Lispector para exemplificar o caso de “epifania”, em que ocorre uma experiência reveladora 

que se torna possível a partir da percepção de uma realidade trivial. Portanto, a rosa é o 

elemento priorizado na análise, pois remete à personagem uma experiência única que a 

singulariza diante da totalidade. Portanto, faremos, a partir da análise metafórica da obra de 

Lispector e dos textos teóricos lidos, uma relação com a obra de Eco, apontando as 

singularidades simbólicas da rosa nas obras estudadas e a sua influência na construção dos 

referidos contos. 

 

AS CONSTRUÇÕES METAFÓRICAS EM TEXTOS DE LISPECTOR E DE ECO 

 

Diante dos argumentos dos parágrafos anteriores, observamos que há algumas 

semelhanças entre as obras em análise. A primeira metáfora encontrada nas obras foi a cor 

marrom, empregada tanto na vestimenta dos monges, na obra de Eco O nome da rosa, quanto 

na personagem Laura na obra de Lispector A imitação da rosa. Essa cor pouco remete às 

rosas, mas se nos detivermos a analisá-la literariamente no conto e no romance, 

compreenderemos que ela remete a dois extremos: ao claro e ao escuro. Partindo desta breve 

análise, foi observado que a cor marrom representa o intermédio, o equilíbrio entre dois 

extremos, mas também, pode ser observada como o equilíbrio entre dois mundos: entre o bem 

e o mal, considerando conceitos do âmbito religioso em destaque nas duas obras. A 

vestimenta marrom da personagem Laura também remete a questão religiosa, pois ela foi 

educada em um convento por freiras, e sempre tentou imitá-las.  

No conto “A imitação da rosa”, a personagem Laura é caracterizada como uma mulher 

de cabelo, pele, vestido e olhos marrons, toda essa linearidade simboliza em Laura a 

perfeição, a ponto de parecer super-humana, representando a ordem, a linearidade e a 

metodicidade. 

Seu rosto tinha uma graça doméstica, os cabelos eram presos por grampos atrás das 

orelhas grandes e pálidas. Os olhos marrons, os cabelos marrons, a pele morena e 

suave tudo dava a seu rosto já não muito moço um ar modesto de mulher [...] Laura 

tinha tal prazer em fazer de sua casa uma coisa impessoal, de certo modo perfeita 

por ser impessoal (LISPECTOR, 1993, p. 50).  

Tanto na obra de Lispector, encontrada na personagem Laura, quanto na obra de Eco, 

ambas apresentam metáforas que representam a perfeição externa, porém, com imperfeições 



internas. O narrador-personagem Adson relata que ao se deparar com o mosteiro, ele observa 

que a sua construção era o símbolo total da perfeição.  

Ao aproximarmo-nos mais, percebia-se que a forma quadrangular gerava, em cada 

um de seus ângulos, um torreão heptagonal, cujos cinco lados do octógono maior, 

gerando quatro heptágonos menores, que do exterior se manifestavam como 

pentágonos. E não há quem não veja a admirável concórdia de tantos números 

santos, revelando cada um, um sutilíssimo sentido espiritual. Oito o número da 

perfeição de todo o tetrágono, quatro o número dos evangelhos, cinco o número das 

zonas do mundo, sete o número dos dons do espírito santo [...] (ECO, 2009, p.12). 

 

No romance O nome da Rosa, há dois mosteiros compostos por monges franciscanos e 

beneditinos, representam nas vestimentas, respectivamente, as cores marrom e preta. Os 

monges da cor marrom são pessoas que reconhecem a efemeridade de suas vidas, sabem das 

suas fragilidades, mas mantém seu equilíbrio emocional e espiritual. Enquanto isso, aqueles 

que representam a cor preta, são indivíduos egoístas, que não aceitam a verdade do outro e 

acreditam que a culpa de todos os males vem do diabo, e não deles mesmos, e usam deste 

argumento para explorar dos humildes, violentar as mulheres em troca de alimento, matar, 

enfim, violar as regras de Deus, causando um desequilíbrio no mosteiro, que antes, foi citado 

por Adson, como um lugar externamente perfeito. Diante disto, se observarmos, 

entenderemos que a cor escura representa um extremo: o desequilíbrio; enquanto a cor 

marrom representa o equilíbrio, isto é, esta cor representa o próprio indivíduo, com as suas 

contradições, medos, mentiras e verdades, e o próprio equilíbrio entre os dois aspectos: o bem 

e o mal.  

Assim como os mosteiros representam metaforicamente a perfeição, mas por dentro há 

pecados, mentiras, obsessões, segredos, contradições morais e espirituais dos monges, assim 

acontece com Laura, mesmo sendo representada externamente como um ser de perfeição, por 

dentro representava seus medos, falhas e contradições, e é por isso que ela se encontra na 

miudez e fragilidade das rosas, pois ela reconhece que são nas rosas que poderá encontrar a 

essência verdadeira do seu interior: humano e frágil, tendo em vista que é um elemento 

metafórico que representa externamente a perfeição, e por isso imita-as.  

As rosas trazem uma representatividade diferenciada, outra cor e, consequentemente, 

outra vida, pois antes o foco da cor para ela era o marrom, o tom rosa passa a ser quase 

branco, representando metaforicamente outra personalidade para Laura: “[e]ram algumas 

rosas perfeitas em sua miudez, não de todo desabrochadas, o tom era quase branco” 

(LISPECTOR, 1993, p. 58), havendo novamente o equilíbrio entre as duas cores, o marrom 

representando o intermédio entre o claro e escuro, e o rosa intermediando entre o branco e 



pink, devido à rosa não estar totalmente desabrochada, a cor passa a ser mais escura dentro do 

botão, representando mais uma vez a dualidade entre o claro e o escuro. Portanto, as rosas 

representavam os dois extremos de Laura: a mulher anterior a “epifania”, e a que ela gostaria 

de ser, assim como o ser humano que representa várias faces contraditórias diante da vida, a 

personagem, que antes fingia a perfeição para não incomodar, com suas características 

sóbrias, passa a ser verdadeiramente humana em sua essência, mas para isto era preciso 

imitar. 

A metáfora por consistir na aproximação entre dois termos aparentemente 

relacionáveis, por uma relação de similitude, cria a partir disso uma significação nova, 

possibilitando que haja, na obra de Lispector, a fusão entre a personagem e a rosa, fundindo-

se em um único elemento, havendo uma singularização entre as características de Laura e da 

rosa.  

 

O ESPELHO E SUAS SIMBOLOGIAS 

 

 Denotativamente, o espelho representa um vidro polido e metalizado que reflete a luz 

e reproduz a imagem dos objetos colocados diante dele, possibilitando refletir algo ou alguém, 

trazendo com nitidez a sua verdadeira imagem, mas se nos detivermos literariamente, 

compreenderemos que a metáfora do espelho está além, ele desvenda a verdade interior da 

alma humana, em seu mais pleno auto reconhecimento, ele desvenda a verdade que estava 

oculta e a essência do seu verdadeiro eu. E é neste aspecto que as obras de Eco e Lispector 

vêm tratar da essência literária do significado metafórico do espelho para a construção do 

enredo no romance de Eco, e no âmbito introspectivo da personagem Laura, em Lispector.  

 No conto de Lispector (1993, p. 48), a personagem Laura é representada no espelho 

como alguém sem subjetividade, ou seja, a imagem que o espelho refletiu era de uma mulher 

sem identidade, metódica, deparando-se com a sua imagem sem imitações: “Laura olhou-se 

ao espelho: e ela mesma, há quanto tempo? seu rosto tinha uma graça doméstica, os cabelos 

eram presos com grampos atrás das orelhas grandes e pálidas”.  

 Enquanto no romance de Eco, os personagens Adson e seu mestre Guilherme, para 

conseguir desvendar os mistérios da biblioteca em forma de labirinto, na qual estavam 

guardados, em grande números, grandiosas obras gregas e latinas, tiveram que desvendar o 

enigma da sala que tinha como porta um espelho, e era necessário desvendar o código desse 

objeto para entrar na sala e descobrir o mistério dos crimes no mosteiro: “[m]ovemo-nos em 

todas as direções, mas sem resultados. Para além de nossas imagens, o espelho devolvia 



contornos confusos do resto da sala, mal e mal iluminada pela lâmpada” (p.365). O 

espelhamento acolhe a luz e as trevas, possibilitando compreender esse duelo dos personagens 

citados em busca do causador dos crimes no mosteiro, e também, a não revelação do espelho 

representa o segredo, já que ele não reflete a imagem nítida e, consequentemente, não 

desvenda o código que o abre. 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Vimos que a metáfora é um elemento figurativo que é encontrado nas histórias orais, 

nos contos, poemas, nas canções, enfim, na literatura. Por fazer parte do campo conceitual do 

falante, tem a função de construir sentidos, cuja finalidade é estabelecer uma relação de 

semelhança entre dois termos segundo um processo de transferência de significados.  

Propusemos traçar importantes relações entre as duas obras e, embora sejam narrativas 

de autores, tipos, culturas e datas de publicação distintos, as simbologias metafóricas 

empregadas por ambos possuem similitudes de modo a se complementarem.  

A partir disso, consideramos que as narrativas em foco adotam a cor marrom como um 

elemento epifânico, que revela a dúvida entre o bem e o mal – entre as pessoas –, sentimentos 

como fragilidade, medo, amor, além de aspectos julgados racionais como inteligência, 

descoberta, razão, que estabeleceram, de modo histórico-cultural, a dicotomia entre o bem e o 

mal, isto é, uma cor que representa o próprio indivíduo, com suas contradições, medos e 

verdades. Por isso, a investigação das metáforas nas duas narrativas relacionadas à cor 

marrom, ao termo „rosa‟, à arquitetura do mosteiro e da casa de Laura, à perfeição cristã 

representada por Laura e, por fim, à imagem do espelho, constituem o conceito que 

denominamos de metaforização da rosa. 
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