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RESUMO

Sob os pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva contemporânea, analisamos os
processos cognitivos subjacentes à construção da referência no texto. Para tanto,
escolhemos como corpus as produções textuais escritas de graduandos da Secretaria de
Educação a Distância/UFRN dispostas nas seções de respostas das atividades
avaliativas presenciais e em atividades desenvolvidas no ambiente virtual moodle. Essas
atividades e textos foram produzidos na disciplina de Leitura, Interpretação e Produção
Textual, ministrada nos cursos de Química, Física, Matemática, Biologia e Geografia,
que monitoramos durante o período de 2008.1 a 2010.1. Através da análise das
produções discursivas, ficou evidente que a construção da referência se dá por meio da
ativação e manipulação de informações adquiridas através de nossas vivências
perceptuais e sociais. Desse modo, ratificamos o pressuposto cognitivista de que as
pistas linguísticas disponíveis nos textos das atividades funcionam como guias de
sentido que ativam domínios cognitivos no processo da construção da referência.

PALAVRAS-CHAVE: Processos cognitivos; Construção de sentido; Referência;
Educação a Distância.

ABSTRACT

Beneath the theoretical assumptions of Cognitive Linguistics contemporary, we analyze
the cognitive processes underlying the construction of the reference in the text. To do
so, we choose as corpus the written textual productions of undergraduates at the
Department of Distance Education/UFRN provided in sections of responses of
presential evaluation activities and activities in the Moodle virtual ambience. These
activities and texts were produced in the discipline of Reading, Interpretation and
Textual Production taught in the courses of Chemistry, Physics, Mathematics, Biology
and Geography we monitor during the period of 2008.1 to 2010.1. Through the analysis
of discursive productions, it was evident that the construction of the reference is made
by means of the activation and manipulation of information acquired through our
perceptual and social experiences. Thus, we confirm the cognitive assumption that the
linguistic clues available in the texts of the activities serve as guides towards cognitive
domains that activate the process of building reference.

KEY-WORDS: Cognitive processes; Construction of meaning; Reference; Distance
Education.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos possuímos provas concretas de que
sempre que recordamos um dado objeto, um
rosto ou uma cena, não obtemos uma
reprodução exata, mas antes uma interpretação,
uma nova versão reconstruída do original. Mais
ainda, à medida que a idade e experiência se
modificam, as versões da mesma coisa evoluem.
António Damásio

Esta pesquisa tem como ponto de partida formulações que constituem a
Linguística Cognitiva contemporânea. Essa teoria desenvolve estudos voltados para as
diversas situações de uso da língua, adotando o pressuposto de que linguagem, cognição
e cultura fazem parte de uma relação constante nos processos de compreensão e
ordenação do mundo. Nesta perspectiva, a linguagem não se constitui como um sistema
autônomo e sim como um guia de sentido dos processos que os sujeitos constroem e
reelaboram no ato da interação com outros sujeitos. Portanto, fazer referência às
entidades que estão no mundo sugere a ativação de um sistema cognitivo em que estão
integrados aspectos socioculturais, linguagem e experiências corpóreas. Todos os
elementos que compõem esse sistema são de fundamental importância para a
constituição dos nossos domínios de conhecimento.
Guiados por esse entendimento, buscamos corroborar o pressuposto de que a
construção da referência se dá por meio de uma atividade cognitiva complexa que
envolve nossas experiências sociais e perceptuais.

Para realização deste estudo,

adotamos uma metodologia qualitativa baseada nos paradigmas da introspecção, que
buscam a compreensão dos fenômenos envolvidos na pesquisa a partir da observação e
análise particular do pesquisador. Para tanto, utilizamos como objeto de análise
produções textuais elaboradas no âmbito da Educação a Distância.
A escolha do corpus foi motivada a partir de nossa experiência docente (tutoria a
distância) na disciplina Leitura, Interpretação e Produção de Textos, oferecida aos
cursos de licenciatura na Secretaria de Educação a Distância (SEDIS/UFRN). Com o
desenvolvimento das atividades da disciplina, mais precisamente, das produções
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textuais, percebemos o grande número de diferentes respostas dadas pelos alunos às
questões relacionadas à leitura e compreensão de um mesmo texto.
As questões que nortearam o desenvolvimento desta pesquisa foram:
 Como as pistas linguísticas explicitadas no texto ativam domínios conceptuais?
 Que domínios conceptuais são ativados na construção da referência no texto?
 Por que, durante o processo de compreensão, os leitores focalizam diferentes
elementos do texto e, em que medida, essa diversidade interfere na construção
da referência?
Nesse sentido, nosso objetivo principal é analisar os processos cognitivos
subjacentes à construção da referência no discurso dos graduandos da Secretaria de
Educação a Distância/UFRN, mais precisamente, nas produções textuais desenvolvidas
na disciplina de Leitura, Interpretação e Produção Textual, ministrada nos cursos de
Química, Física, Biologia, Geografia e Matemática, que monitoramos durante o período
de 2008.1 a 2010.1.
Esse objetivo se desdobra especificamente em:
 Descrever como as pistas linguísticas explicitadas no texto ativam domínios
conceptuais.
 Identificar os domínios conceptuais ativados na construção da referência no
texto.
 Analisar em que medida a focalização de diferentes elementos textuais interfere
na construção da referência.

Considerando os objetivos apresentados e a teoria que embasa nossas análises,
acreditamos que esta pesquisa trará contribuições inovadoras à comunidade científica,
pois os processos cognitivos que operam na construção da referência do texto nunca
foram estudados, no Rio Grande do Norte, com o foco na escrita dos estudantes do
ensino superior a distância da UFRN. Além disso, intentamos colaborar com o ensino,
destacando a interação entre práticas socioculturais e individuais, domínios cognitivos e
linguagem. Assim, poderemos fornecer subsídios para uma prática de estudo da língua
no ensino a distância mais consciente em relação às variadas compreensões formuladas
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pelos estudantes, estando em consonância com as propostas do Programa de Pósgraduação em Linguística Aplicada.
Esta dissertação está organizada conforme a estrutura que se segue.
No primeiro capítulo, a fundamentação teórica, apresentamos os pressupostos da
Linguística Cognitiva utilizados como suporte para a realização deste estudo. Ele está
dividido em quatro subseções: na primeira (1.1), apontamos brevemente um histórico
dos estudos cognitivistas da linguagem; na subseção seguinte (1.2), indicamos alguns
conceitos que se baseiam na perspectiva da cognição corporificada, como esquemas
imagéticos e frames; posteriormente, na terceira subseção (1.3), mostramos alguns
aspectos relacionados às relações vitais e o processamento discursivo; na última
subseção (1.4), abordamos algumas questões sobre o conceito de referência.
No segundo capítulo, caracterizamos brevemente o percurso da Educação a
Distância no Brasil e da lei que regulamenta essa modalidade. Também são
apresentadas algumas considerações a respeito da Secretaria de Educação a Distância da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (SEDIS/UFRN), assim como os
objetivos da instituição, os cursos desenvolvidos, e alguns aspectos da metodologia de
ensino-aprendizagem da modalidade a distância. Ainda nesse capítulo, apresentamos
alguns aspectos do ambiente virtual moodle utilizado pela Secretaria.
Posteriormente, no terceiro capítulo, indicamos o estado da arte com uma síntese
de alguns estudos realizados no âmbito da Educação a Distância. Nele, apresentamos 4
trabalhos, sendo 2 teses de Doutorado e 2 dissertações de Mestrado. Todos eles estão
disponíveis no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações.
No quarto capítulo, expomos a perspectiva metodológica eleita para análise dos
dados, bem como a descrição das atividades propostas (presencialmente e virtualmente)
que serviram de base para as produções textuais dos alunos.
A análise do corpus integra o quinto capítulo desta dissertação. Ele está dividido
em quatro subseções, considerando os temas das quatro atividades aplicadas: 5.1. Tema:
Erradicação do Trabalho Infantil; 5.2. Tema: Educação Pública e Particular; 5.3. Tema:
Campanha contra a fome e 5.4. Tema: Dilma Rousseff. Nesse capítulo, tem lugar a
descrição detalhada dos processos cognitivos subjacentes à construção da referência.
No último capítulo, tentamos expor algumas considerações finais, discussões e
perspectivas que surgiram no decorrer desta pesquisa.
Por fim, indicamos as referências consultadas e os anexos.
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, apresentamos brevemente como ocorreram os primeiros estudos
cognitivistas e, por conseguinte, como se deu o surgimento da Linguística Cognitiva de
base corporificada. Em seguida, caracterizamos os conceitos de esquemas imagéticos
(LAKOFF, 1987; JOHNSON, 2007), frames (MINSKY, 1974) e relações vitais
(FAUCONNIER e TURNER, 2002), os quais norteiam esta investigação. E, por fim,
apontamos algumas considerações acerca da construção da referência, objeto de estudo
desta pesquisa.

1.1 Um breve histórico dos estudos cognitivistas da linguagem

Os primeiros estudos cognitivistas foram baseados, em grande parte, nos
fundamentos postulados pelo filósofo René Descartes. Para ele, existia uma separação
evidente entre o corpo e a mente, sendo a última superior. O pensamento desse filósofo
foi representativo para o início do racionalismo, o qual se baseia na crença de que o
saber é alcançado pelo uso da razão, descartando os sentidos experienciados pelo corpo.
Descartes (1973, Parte IV) defendia:
Sou uma substância cuja essência ou natureza consiste apenas no
pensar e que para ser, não necessita de nenhum lugar nem depende de
qualquer coisa material [...]. Esse eu, isto é, a alma, pela qual sou o
que sou, é inteiramente distinta do corpo.

Essa separação instanciada por Descartes entre o físico e o mental ecoou
profundamente, dando início a uma tradição epistemológica que afastou o corpo,
reconhecido como matéria irracional e vazia, da mente, única responsável pela atividade
racional – o pensamento. De acordo Magee (1999, p.88):
A conclusão de Descartes de que os seres humanos são,
irredutivelmente, mentes levou-o a desenvolver uma visão do mundo
como consistindo, em última análise, de dois tipos diferentes de
substância: mente e matéria. Via os seres humanos como sujeitos
sensíveis cujo mundo, à parte eles mesmos, consiste de objetos
materiais que eles observam. Essa bifurcação da natureza em dois
tipos de entidade – mente e matéria, sujeito e objeto, observador e
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observado – tornou-se uma parte intrínseca do modo ocidental de
considerar o mundo. Até hoje ela é mencionada pelos filósofos como
‘dualismo cartesiano’.

O dualismo cartesiano fundamentou intensamente a tradição filosófica ocidental.
Dessa maneira, o corpo vem sendo entendido como algo intrinsecamente material,
enquanto a mente como algo não concreto e sublime.
Ancorado nesse dualismo, nos anos de 1950, ocorreu o nascimento da Ciência
Cognitiva e, devido à evolução tecnológica evidenciada nesse mesmo período, foi
motivada a criação da metáfora MENTE É COMPUTADOR. Esse pensamento
fundamentou a ideia de que a cognição humana é apenas a soma de símbolos
computacionais instanciados por regras matemáticas.

Assim, semelhante ao

computador, a mente era entendida como manipuladora de representações simbólicas.
Daí, dentro dos estudos cognitivistas, se reforçou o conceito de linguagem como
representação de uma realidade pronta e imutável.
O livro Syntactic Structures (Estruturas Sintáticas), de Noam Chomsky (1957),
se apoiou numa Teoria Gerativa a qual tinha o pressuposto de que nossa produção
linguística se dava por meio de características inatas, tendo a língua como um conjunto
de regras organizadas em nossa mente, livre de qualquer experiência externa. Essa
abordagem cognitiva da linguagem proposta por Chomsky intensificou a separação
entre interioridade e exterioridade ao diferenciar competência (o conhecimento da
língua) e desempenho (o uso da língua). Macedo (2008, p.21-22) afirma:

[...] Chomsky vê a suposta faculdade da linguagem como uma
representação mental (língua interna) subjacente à manifestação de
línguas naturais que a espelhariam. Percebemos manifestações do
dualismo cartesiano não somente nessa divisão entre um plano interno
abstrato e idealizado da linguagem e as manifestações externas que
esse plano enseja quanto em outras dicotomias inauguradas por
Chomsky como, por exemplo, os conceitos de estrutura
profunda/estrutura superficial e competência/desempenho. Essas
divisões, à semelhança da tese de Descartes, traduzem uma divisão
entre mente e corpo no exercício das capacidades linguísticas,
restringindo-se as questões presas à realização linguística a um mero
reflexo externo de representações abstratas [...].

Desse modo, a língua era reconhecida como um sistema de conhecimento
autônomo, depositado no cérebro das pessoas, constituído por princípios inatos,
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referentes à estrutura gramatical das línguas, fundado num conjunto de princípios
universais. Para o gerativismo, a língua não é interpretada como um comportamento
socialmente condicionado, mas analisada como uma faculdade mental natural, sendo
essa análise feita de forma matemática e abstrata.
Para Chomsky, a sintaxe se constitui como alicerce de nossa capacidade
linguística. Dessa maneira, os aspectos semânticos da linguagem seriam independentes
de qualquer influência externa, relacionada ao uso concreto da língua, e estariam
vinculados a um sistema de princípios e regras gramaticais, instituindo-se, assim, o
conceito de sintaxe autônoma.
A partir dessas afirmações, fica evidente que nos estudos cognitivos clássicos
sobre a mente e a linguagem, dois aspectos fundamentais eram omitidos: as
experiências corpóreas e as experiências com o mundo. Nessa perspectiva, uma mente
abstrata e lógica não necessitaria de experiências, consequentemente, esses pressupostos
implicariam na separação entre interioridade, os processos mentais/cognitivos, e
exterioridade, os aspectos socioculturais.
Ao longo da segunda metade do século passado, devido a uma série de
divergências teóricas, houve uma cisão interna entre os estudiosos dessa área (o
Gerativismo). Vários problemas foram apontados nos estudos da sintaxe de natureza
autônoma, pois, ao se debruçarem sobre os aspectos semânticos da linguagem, teóricos
como Paul Postal, George Lakoff, Hái Ross, James McCawley, entre outros,
perceberam que a construção de sentido decorria, além da estrutura da língua, de um
variado número de fatores. Sobre essa questão, Varela apud Macedo (2008, p. 14)
ressalta

[...] tal hipótese é insatisfatória visto que, embora em um programa
computacional a sintaxe do código simbólico espelhe ou codifique a
sua semântica, isso não é assim nas línguas naturais. Em se tratando
de atuação linguística, está longe de ser óbvio que todas as distinções
semânticas relevantes em uma explicação do comportamento possam
ser espelhadas sintaticamente.

Todos esses fatores propiciaram um levantamento de questões acerca das
atividades de construção de sentido. Assim, os estudos cognitivos da linguagem
tomaram um novo rumo e um dos principais pontos proposto nessa nova abordagem,
chamada Ciência Cognitiva da segunda geração, é o reconhecimento de que a mente é
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corporificada (embodied mind, Lakoff e Johnson, 1980) e indissociável de nossa
experiência no mundo. Portanto, todas as atividades relacionadas à linguagem deixam
de ser concebidas como apenas um efeito de combinações simbólicas estruturado pela
sintaxe e passam a ser interpretadas a partir de vários fatores estabelecidos pela
complexa relação entre linguagem, cognição e cultura.

1.2 A Linguística Cognitiva Corporificada
Nesta pesquisa, nos embasamos em estudos cognitivos contemporâneos que
adotam uma perspectiva de cognição corporificada, para a qual mente e corpo não se
separam. Diferentemente do que defendia o paradigma chomskyano, nessa nova
abordagem, a cognição passa a ser considerada resultante das experiências físicas
(corpóreas) e socioculturais, vivenciadas pelos sujeitos em contextos específicos.
Assim, a linguagem é tida como meio de conhecimento em conexão com a experiência
física e social de cada indivíduo em seu universo.
A Linguística Cognitiva (LC) de base corporificada teve seus estudos iniciados
nas últimas décadas do século XX com a publicação de obras importantes, dentre elas:
Metaphors we live by (George Lakoff e Mark Johnson, 1980), Woman, fire and
dangerous things (George Lakoff, 1987) e Foundations of Cognitive Grammar (Ronald
Langacker, 1987).
Nesse período, estava em evidência que o objetivo da LC não era apenas
descrever a arquitetura da linguagem, mais sim compreender a íntima ligação entre
linguagem e cognição. Para Gibbs apud Macedo (2008, p. 30), essa abordagem

[...] busca conhecer ativamente as correspondências entre o
pensamento conceitual, a experiência corpórea e a estrutura lingüística
na intenção de descobrir os verdadeiros conteúdos da cognição
humana.

Segundo Lakoff e Johnson apud Duque e Costa (no prelo, p.62-63), os estudos
cognitivistas da linguagem mais recentes se estruturam nos seguintes princípios:

1)
a estrutura conceptual origina-se de nossa experiência sensóriomotora e das estruturas neurais que lhes dão origem;
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2)
as estruturas mentais são intrinsecamente significativas devido à
sua conexão com nossos corpos e nossa experiência corpórea;
3)
há um nível básico de conceitos que originam parte de nossos
esquemas motores e nossas capacidades para percepção gestáltica e
formação de imagens;
4)
nossos cérebros são estruturados de forma a projetar a ativação
de padrões de áreas sensório-motoras para níveis corticais mais altos,
constituindo as chamadas metáforas primárias. Tais projeções
permitem-nos conceptualizar conceitos abstratos com base em padrões
inferenciais utilizados em processos sensório-motores que estão
diretamente ligados ao corpo;
5)
a estrutura dos conceitos inclui protótipos de vários tipos: casos
típicos, casos ideais, estereótipos sociais, exemplares salientes, pontos
de referência cognitivos, entre outros, sendo que cada tipo de
protótipo utiliza uma forma distinta de raciocínio;
6)
a razão é corpórea à medida que nossas formas fundamentais de
inferência originam-se de formas sensório-motoras e outras formas de
inferência baseadas na experiência corpórea;
7)
a razão é imaginativa à medida que as formas de inferência são
mapeadas de modos abstratos de inferência pela metáfora;
8)
os sistemas conceptuais são pluralísticos, não monolíticos, de
tal sorte que conceitos abstratos são definidos por múltiplas metáforas
conceptuais que são muitas vezes inconsistentes entre si.

A partir desses princípios, podemos entender que a nossa cognição está
intimamente relacionada à nossa estrutura biológica atuando em um determinado meio
físico. Desse modo, o ato de conhecer é contínuo e se dá por meio de processos de
categorização e recategorização de nossas vivências (perceptuais e sociais) no mundo.
Há uma conexão direta entre o corpo e a mente, e o que vivenciamos em sociedade se
transforma em conceitos. Estes, por sua vez, são organizados e estabilizados em nossa
mente, de forma flexível, pois, à medida que somos expostos a novas situações em
nosso entorno sociocultural, esses conceitos vão sendo reformulados cognitivamente.
O conceito de Modelo Cognitivo Idealizado (MCI) desenvolvido por Lakoff
(1987) está ancorado nos princípios adotados pela Linguística Cognitiva corporificada.
De acordo com a teoria lakoffiana, esses modelos são estruturas complexas que
estabelecem as formas pelas quais ordenamos nossas experiências no mundo. Essa
ordenação é situada através das relações do indivíduo com seu entorno sócio-históricocultural. Logo, esses modelos correspondem às estruturas da memória individual e a
memória social e, apesar de indicarem um determinado nível de estabilidade, são
flexíveis e podem ser (re)construídos de acordo com as nossas necessidades e interesses.
Para Feltes (2007, p.89), esses modelos seriam
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[...] resultados da interação do aparato cognitivo humano (altamente
corporalizado) e a realidade – via experiência –, o que consta num
modelo cognitivo é determinado por necessidades, propósitos, valores,
crenças etc. Em segundo lugar, podem-se construir diferentes modelos
para o entendimento de uma mesma situação, e esses modelos podem
ser, inclusive, contraditórios entre si. Os modelos, portanto, são o
resultado da atividade humana, cognitivo-experiencialmente
determinada, são o resultado da capacidade de categorização humana.

Através do exposto, constatamos que os MCI têm uma função muito importante
na cognição humana, pois nos permitem acessar e utilizar um vasto conjunto de
informações adquiridas, cotidianamente, a partir das experiências. Desse modo, esses
modelos constituem-se idealizados, pois surgem de conhecimentos socialmente
produzidos e culturalmente disponíveis.
De acordo com Tannen e Wallat (1987, p.59), os MCI abrangem estruturas de
expectativa de dois tipos: os esquemas imagéticos e os frames.

1.2.1 Esquemas imagéticos
Como vimos anteriormente, a LC de base corporificada defende o argumento de
que a relação estabelecida entre nosso corpo e o ambiente dá origem a diversos
conceitos que se manifestam linguisticamente. As experiências obtidas através dessa
relação são ordenadas, gerando esquemas que refletem o conhecimento que temos a
respeito dos espaços externos. Desse modo, todos os aspectos de nossa experiência
espacial são definidos por padrões recorrentes que constroem contornos básicos de
nossa experiência no mundo como: dentro-fora, de cima para baixo, perto-longe, entre
outros. Para Johnson (2007, p. 136), um esquema imagético

is a dynamic, recurring pattern of organism-environment interactions.
As such, it will reveal itself in the contours of our basic sensorimotor
experience. Consequently, one way to begin to survey the range of
image schemas is via a phenomenological description of the most
basic structural features of all human bodily experience. […] are the
most fundamental structures of perception, object manipulation, and
bodily movement, given that human bodies share several quite
specific sensorimotor capacities that are keyed to the size and
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constitution of our bodies and t the common characteristics of the
various environments we inhabit.1

O que o autor chama de esquemas imagéticos são precisamente as estruturas
básicas da nossa experiência sensório-motora através da qual nos deparamos com um
mundo em que podemos agir e compreender. Todas essas estruturas perceptuais são
específicas devido à constituição dos nossos corpos e as semelhanças entre os ambientes
em que estamos inseridos.

Portanto, se não tivéssemos uma constituição corporal

comum, os sentidos de nossas experiências perceptuais seriam completamente diferente
da maneira com a qual damos sentido ao mundo. Mark Turner (1991) afirma que se nós,
humanos, fôssemos corpos esféricos e flutuantes vivendo em um meio líquido, não
existiria o sentido direita-esquerda, frente-trás, por exemplo. Assim, esses esquemas são
organizados de acordo com as formas pelas quais um corpo se constitui em seu
ambiente.
Outro aspecto importante que Jonhson (2007) ressalta é o fato desses esquemas
imagéticos não serem considerados como estruturas simplesmente corporais ou mentais,
mas sim como um continnum corpo-mente. Dewey apud Jonhson (2007, p. 140) fala a
respeito dessa continuidade subjacente às nossas vivências físicas e mentais:

body-mind simply designates what actually takes place when a living
body is implicated in situations of discourse, communication, and
participation. In the hyphenated phrase body-mind, “body” designates
the continued and conserved, the registered and cumulative operation
of factors continuous […] while “mind” designates the characters and
consequences which are differential, indicative of features which
emerge when “body” is engaged in wider, more complex and
interdependent situation.2

1

é um padrão dinâmico e recorrente de interações entre organismo-ambiente. Como tal, irá revelar-se nos
contornos de nossa experiência sensório-motora básica. Consequentemente, uma maneira de começar a
pesquisar a respeito dos esquemas imagéticos é através de uma descrição fenomenológica das
características estruturais mais básicas de toda a experiência do corpo humano. [...] são as estruturas mais
fundamentais da percepção, manipulação de objetos e movimento corporal, dado que os corpos humanos
compartilham várias capacidades sensório-motoras muito específicas que têm formatos especiais para o
tamanho e constituição de nossos corpos e das características comuns dos diversos ambientes em que
vivemos. (Tradução nossa)
2
corpo-mente designa simplesmente o que realmente ocorre quando um corpo vivo está envolvido em
situações de discurso, comunicação e participação. Na frase hifenizada corpo-mente, "corpo" designa o
contínuo e conservado, a operação registrada e cumulativa de fatores contínuos [...] enquanto "mente"
designa os personagens e as consequências que são diferenciais, indicativo de características que surgem
quando o "corpo" está envolvido em uma situação mais ampla, mais complexa e interdependente.
(Tradução nossa)
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Tanto Dewey como Jonhson sugerem que as nossas atividades cognitivas são
diretamentes ligadas ao fato de que corpo e mente não são entidades separadas, mas sim
abstrações de experiências contínuas. Veremos, a seguir, alguns exemplos de esquemas
imagéticos abordados por Duque e Costa (no prelo), baseados em Lakoff (1987). São
eles: CONTÊINER, PARTE/TODO, LIGAÇÃO, CENTRO/PERIFERIA, ORIGEMCAMINHO-META e ESCALA.
CONTÊINER: nossa estrutura corpórea é experimentada como um contêiner (dos
nossos órgãos, por exemplo) e conteúdo (de um ambiente fechado). Na frase Marcos
está dentro da sala, consideramos Marcos como sendo conteúdo inserido em um
recipiente/contêiner sala. Esse mesmo contêiner pode estar inserido dentro de outro
contêiner e, assim, sucessivamente.

Figura 1: Esquema CONTÊINER3.

PARTE/TODO: nosso corpo é formado por vários membros (cabeça, tronco, braços,
pernas etc.) e o experimentamos como um todo com partes. É a nossa experiência
sensório-motora que nos permite distinguir a estrutura PARTE/TODO em diversos
seres e objetos existentes no ambiente em que vivemos, como por exemplo, um armário
que possui portas, gavetas etc. Através desse esquema, podemos entender a estruturação
de alguns tipos de eventos mais complexos.

3

Todas as figuras apresentadas nesta dissertação com o propósito de representar os esquemas foram
extraídas de Duque e Costa (no prelo).
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Figura 2: Esquema PARTE/TODO.

LIGAÇÃO: também é um esquema imagético importante, pois aponta uma conexão
entre duas entidades. Através das ligações estabelecidas pelos elementos de diferentes
entidades (Figura 3) podemos conceptualizar objetos e eventos. Duque e Costa (no
prelo, p. 83) ressaltam que [...] nem todos os elementos que estruturam as entidades
conectadas precisam, necessariamente, estabelecer links: terno e gravata podem estar
ligados a uma profissão ou a um evento social ou religioso, por exemplo.

Figura 3: Esquema LIGAÇÃO.

CENTRO/PERIFERIA: consideramos como centro de nosso corpo o tronco e os
órgãos internos e os membros externos como elementos periféricos. Existe uma relação
de dependência entre a periferia e o centro.
identificamos seus elementos centrais.

Quando conhecemos um objeto,
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Figura 4: Esquema CENTRO/PERIFERIA.

ORIGEM-CAMINHO-META: o fato de caminharmos de forma retilínea constitui
esse esquema, que pressupõe um ponto de partida, uma sequência contínua e um ponto
de chegada. A assertiva Marcos foi ao Departamento de Letras indica um exemplo
desse esquema.

Figura 5: Esquema ORIGEM-CAMINHO-META.

ESCALA: diante das constantes transformações do nosso corpo e do ambiente, nós
temos a capacidade de acompanhar os níveis de mudanças. Quanto mais vivenciamos
experiências intermediadas pelo nosso corpo, mais conhecimentos são armazenados em
nossa memória. Assim, somos capazes de apreender que as coisas e os acontecimentos
indicam determinados graus de intensidade. Essas características compõem o esquema
ESCALA, temos como exemplo a variação das cores: azul-claro, azul-escuro, azulmarinho etc.
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Figura 6: Esquema ESCALA.

Vale salientar que os esquemas imagéticos não atuam necessariamente de forma
isolada. Muitas de nossas composições proposicionais são fundamentadas na
combinação de dois ou mais de esquemas. A frase Paulo saiu da sala e entrou no
banheiro é compreendida a partir da associação dos esquemas de ORIGEMCAMINHO-META e CONTÊINER, essa associação pode ser entendida graficamente:

Figura 7: Esquemas combinados.

No exemplo, Paulo pode ser compreendido como trajetor saindo da sala
(origem/CONTÊINER) encerrando seu percurso (caminho) no interior do banheiro
(meta/CONTÊINER). Esse é um modelo de uma compreensão simples do movimento
ao longo de um percurso que parte de um recipiente para outro.
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1.2.2 Frames
Os frames podem ser entendidos como uma estrutura cognitiva abrangente por
comportar informações acerca de ambientações e situações cotidianas, atuando,
portanto, como esquemas de conhecimento que dizem respeito às expectativas dos
participantes – amplamente compartilhadas numa determinada cultura – que lhes
permitem fazer associações e inferências acerca das pessoas, objetos, eventos e cenários
constantes no mundo. De acordo com Minsky (1974), um frame é uma estrutura que
registra elementos acerca de determinadas ações socioculturais e os ambientes em que
estas se realizam. Por exemplo, quando vamos a um restaurante, devemos ter um
conhecimento prévio, um entendimento do frame que compõe esse ambiente. Dessa
maneira, os eventos que ocorrem no restaurante são compreendidos a partir da
estruturação dos esquemas imagéticos juntamente com slots, os quais seriam lacunas a
serem preenchidas pelos componentes que constituem tal frame: mesas, cadeiras,
cardápio, garçom, pratos etc.
Assim sendo, podemos depreender que os esquemas imagéticos nos dão suporte
na compreensão a partir das experiências básicas de nosso corpo, já os frames instituem
algumas regras do ambiente em que estamos inseridos e também nos orientam em
relação às diversas maneiras de nos comportar em determinadas situações.
Resumidamente, Duque e Costa (no prelo, p. 87) explicitam:

O esquema CONTÊINER, por exemplo, é associado à compreensão
de que uma coisa pode estar dentro da outra, mas é a noção de frames
que nos direciona a procurar uma caixa de leite na geladeira e nos
impede de procurá-la dentro do guarda-roupa, por exemplo.

Conforme o pensamento dos autores, constatamos que os frames são
estruturados pelos esquemas imagéticos e nos guiam na construção de sentidos durante
nossas vivências cotidianas. Há quatro atributos relacionados aos frames: cenário,
roteiro (script), categoria e taxonomia. A seguir, apresentamos características básicas de
cada um deles.


Cenário – está relacionado à configuração dos espaços, ambientes e
elementos que o compõe. Assim, podemos distinguir um quarto de uma
cozinha, reconhecendo os cenários de cada um desses ambientes e os
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componentes que os constituem. Categorizamos, dessa maneira, todos os
lugares que temos acesso cotidianamente, como um teatro, que se configura
a partir cadeiras voltadas para o palco, cortinas, palco, atores, plateia etc.;
uma agência bancária, que é composta por caixas eletrônicos, gerente,
cofres, entre outros. Todos os cenários estão diretamente ligados a alguns
esquemas imagéticos, mais especificamente, ao esquema PARTE/TODO,
como podemos observar no exemplo do teatro que é composto por poltronas
voltadas para o palco. O CONTÊINER é outro tipo de esquema que estrutura
esse cenário, já que dentro do teatro contêm poltronas, cortinas, luzes,
bilheteria etc. Existem também pessoas que assumem papéis nesse cenário,
que são os atores, e estes estabelecem uma relação direta com a plateia. Essa
interação é estruturada pelo esquema LIGAÇÃO.


Roteiro (script) – estrutura que se organiza em uma sequência de eventos.
Um roteiro se estabelece a partir de nossa compreensão dos acontecimentos
cotidianos e situações convencionais, ele também especifica o(s) sujeito(s),
ações e outros elementos necessários para realização desses eventos em uma
determinada circunstância. Esse atributo está diretamente relacionado ao
esquema ORIGEM-CAMINHO-META, pois ele é concebido através de um
ponto de partida, um percurso e um destino. Ao irmos ao cinema, por
exemplo, primeiramente compramos os ingressos na bilheteria e, em
seguida, aguardamos o horário de nossa sessão, posteriormente, escolhemos
nossos assentos e prestigiamos o filme até o seu término. Todas essas ações
sequenciais se encaixam nos slots do esquema ORIGEM-CAMINHOMETA, assim sendo, podemos categorizar todos esses atos linearmente.



Categoria – os frames são categorias que resultam da relação estabelecida
entre modelos cognitivos, experiências e mundo. Essas categorias são
compostas por elementos que indicam alguns traços recorrentes, ou seja,
atributos característicos pertencentes a uma determinada cultura e estão
ligadas ao esquema CONTÊINER. Vale ressaltar que alguns elementos que
preenchem esse recipiente (categoria) são mais característicos que outros, de
acordo com as experiências culturais vivenciadas, esse fator está
relacionado ao esquema CENTRO/PERIFERIA.
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 Taxonomia – a atividade de classificar as categorias constitui a “taxonomia”.
Essas categorias possuem conjuntos de elementos que têm traços recorrentes
e possuem diferentes graus de importância. Desse modo, são evocados
particularmente os esquemas PARTE/TODO e ESCALA, uma vez que a
taxonomia classifica hierarquicamente categorias distintas. Temos como
exemplo a taxonomia biológica, a qual estabelece critérios para distribuir as
plantas e animais em classes conforme seus traços fisiológicos, evolutivos e
anatômicos.

Na próxima seção deste capítulo, apresentamos algumas considerações acerca
das relações vitais e a compreensão textual.

1.3 O processamento discursivo e as relações vitais

Alguns estudos cognitivistas tentam evidenciar que a linguagem humana é
analógica. Ou seja, à medida que pensamos e falamos, fazemos sempre relações entre
vários domínios de conhecimento. O processo cognitivo que permite essas relações foi
denominado por Fauconnier e Turner (2002) de blending4 ou integração conceptual.
Para os autores, esse processo é o centro da imaginação, pois ele realiza uma conexão
entre espaços de entrada (inputs), projetando-os no espaço mescla (blend). Esses
espaços de entrada (inputs) são conectados pelo espaço genérico (generic space), que,
como a própria nomenclatura sinaliza, trata-se de um espaço abstrato e amplo em que se
estruturam elementos comuns aos espaços de entrada. Na projeção entre esses inputs, há
“transferência” de informações/características entre entidades do mesmo domínio ou de
outro, ampliando e assumindo novos significados. O espaço mescla é o resultado das
projeções efetuadas entre os espaços de entrada (inputs), que geram uma nova estrutura
de conhecimento.
Fauconnier e Turner (2002) indicam o processo de integração através de um
diagrama, vejamos.

4

No Brasil, Salomão (1999) adotou a expressão mesclagem como tradução do termo blending.

30

Figura 8: Blending (adaptado de Fauconnier e Turner, 2002, p. 46).

De acordo com esses autores, o blending se constitui a partir de operações de
compressão e descompressão de informações no momento que se está construindo
sentido. Partindo desse pressuposto, constatamos que, na compreensão de um texto,
descomprimimos muitas informações integradas, compactadas, para compreender, e,
mais uma vez, comprimimos/integramos novas informações para armazenar na
memória.
A integração conceptual tem um papel muito importante na cognição humana,
pois é através desse processo que podemos entender ideias abstratas e complexas. Para
Facuconnier e Turner (2002), os processos de compressão têm como finalidade alcançar
o que chamam de escala humana. Compartilhando com esse pensamento, Duque e
Costa (no prelo, p. 121) evidenciam que:
O uso da escala humana é o princípio a partir do qual podemos tornar
ideias grandiosas e complexas, fáceis de serem compreendidas e
relembradas. Nesse processo de redução, a informação acaba sendo
comprimida, tornando-se menos detalhada. No entanto, quando o
processo de blending é revertido, os detalhes da compressão ficam
visíveis novamente. Esse processo se assemelha ao zoom (+ ou -)
utilizado em câmeras fotográficas e filmadoras: quanto mais
aumentamos o zoom, mais detalhes são fornecidos.

Conforme a citação, fica claro que, além de estabelecer uma escala humana, a
integração conceptual busca comprimir uma ideia que é difusa, tornando-a mais
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acessível. Por exemplo, em sala de aula, um professor pode falar a respeito das
definições de movimentos da Terra (rotação e translação), utilizando uma bola ou uma
fruta e simulando esses movimentos com as mãos. Assim, o professor transforma um
conceito difícil de ser compreendido mais acessível à realidade dos alunos.
Todo esse processo é realizado através de ligações entre esses construtos.
Integramos apenas o que somos capazes de compreender e isso ocorre via relações
vitais (FAUCONNIER e TURNER, 2002). Uma relação vital é estabelecida através de
uma conexão entre os domínios de conhecimento ativados. Os autores sugerem algumas
relações vitais associadas a nossa formulação cognitiva: tempo, espaço, representação,
mudança, papel-valor, analogia, desanalogia, todo-parte, causa-efeito. Elas podem ser
comprimidas nas projeções entre os inputs ou mesmo dentro de outras relações vitais. A
nossa cognição é conduzida a todo o momento pela manipulação dessas relações vitais.
A partir dessa breve explanação sobre a Teoria da Integração Conceptual,
ressaltamos que, nesta pesquisa, trabalhamos mais precisamente com a identificação e
análise dessas relações vitais. Cremos que, conjuntamente aos esquemas imagéticos e
frames, as relações vitais nos fornecerão pistas necessárias à realização dos nossos
objetivos. Para melhor compreensão dessas relações, descrevemos a seguir cada uma
delas.

a) Tempo

Quando resumimos uma história, estamos comprimindo muitos acontecimentos
para se ter um entendimento global da narrativa. Dessa maneira, todos os eventos
ocorridos em uma sequência temporal são sintetizados. Vejamos um exemplo:

Cecília Meireles nasceu em 1901, no Rio de Janeiro. Foi poeta,
professora, jornalista e cronista. No período de 1919 a 1927,
colaborou nas revistas Árvore Nova, Terra de Sol e Festa.
Fundou a primeira biblioteca infantil do Brasil. Lecionou na
Universidade do Distrito Federal em 1936 e na Universidade do
Texas em 1940. Trabalhou no Departamento de Imprensa e
Propaganda no governo de Getúlio Vargas, dirigindo a revista
Travel in Brazil (1936). Faleceu em 1964, no Rio de Janeiro.
(Site Espaço Poéticos:
<http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/cecilia.htm> Acesso em:
06 nov. 2011).
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A partir do exemplo, constatamos que o produtor do texto integra o tempo
sintetizando a história de vida de Cecília Meireles a alguns acontecimentos importantes.
Vale ressaltar que essas operações de compressão não ocorrem apenas linguisticamente.
Como lembram Duque e Costa (no prelo, p.134), um infográfico apresentando uma
‘linha do tempo’ da evolução seleciona apenas alguns eventos de destaque, tais como o
aparecimento e a extinção dos dinossauros, seguida pelo surgimento do homem.

b) Espaço
Temos muitos exemplos da compressão de espaço em algumas histórias de
ficção científica, como exemplo, a do filme Jurassic Park dirigido por Steven
Spielberg. No longa metragem, é relatada uma experiência feita em laboratório a qual
possibilitou que humanos e espécies já extintas há sessenta e cinco milhões de anos
habitassem o mesmo espaço na Terra. No exemplo, também há compressão do tempo,
uma vez que espécies de eras diferentes convivem em espaços e tempos comuns.
c) Representação
A representação estabelece ligações entre uma entidade e outra que pode
representá-la. Vale ressaltar que essas entidades não são necessariamente equivalentes.
Muitas vezes, para nos referenciarmos a um determinado local, utilizamos objetos que
podem representar alguns pontos de referência próximos a este. Outro exemplo que
pode ser tomado é o do professor que se utiliza de objetos esféricos, como uma bola de
futebol, para explicar os movimentos de rotação e translação da Terra.
Nesse último exemplo, constatamos a compressão de outra relação vital interna
que é chamada de singularidade, uma vez que podemos entender a bola de futebol e a
Terra, entidades totalmente distintas, como sendo uma entidade singular.

d) Mudança
De acordo com Duque e Costa (no prelo), essa relação de espaço externo
também pode ser estruturada pela relação interior de singularidade. Consideremos o
texto que segue.
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Londres, século XIX. O médico e pesquisador Harry Jekyll
(Spencer Tracy) crê que bem e mal existam em todas as pessoas.
Jekyll tem muita determinação para provar sua teoria, que é
criticada por quase todos que conhece, inclusive Charles Emery
(Donald Crisp), o pai de sua noiva Beatrix (Lana Turner). Após
trabalhar incansavelmente em seu laboratório, Jekyll elabora uma
fórmula. Não querendo colocar em risco a vida de ninguém, ele
mesmo a bebe. Como resultado seu lado demoníaco é revelado, que
ele chama de Mr. Hyde. Mas o pior ainda estava por vir, pois
inicialmente Jekyll acreditava poder controlar as aparições de
Hyde, mas logo ele veria que estava totalmente enganado.
(Site Adoro Cinema:<http://www.adorocinema.com/filmes/medicoe-o monstro/> Acesso em: 06 nov. 2011).

O texto anterior é uma sinopse do filme O Médico e o Monstro, que se baseou na
obra The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Na
sinopse, a mudança que ocorre no momento em que Dr. Jekyll bebe a fórmula é
comprimida, de forma que uma “pessoa boa” e uma “pessoa má” são entendidas como
uma só.
e) Papel/valor

Essa relação se estrutura a partir da união entre os papéis e seus valores.
Reconhecemos uma originalidade na integração dessa relação vital. Quanto à questão,
Duque e Costa (no prelo, p. 236) afirmam:
[...] considere o papel-valor de Rei Momo e de Rainha do Carnaval.
Na mesclagem, a compressão do papel e do valor resultam em uma
entidade singular conhecida como “Rei Momo” e “Rainha do
Carnaval”. Essa mesclagem é uma combinação formal que dá origem
a uma nova expressão, bem como a um novo conceito. Uma vez que
uma série de combinações conceptuais iguais acontece (por exemplo,
REIS MOMOS e RAINHAS DO CARNAVAL BRASILEIRO), uma
série de indivíduos pode ser comprimida em uma “relação de espaço
interior” de singularidade, na qual passam ser conceituados como
indivíduos únicos.

Com a citação, percebemos que essa relação comprime os valores e os papéis
característicos do Rei Momo, que deve ser alguém com peso acima do estabelecido,
característica que representa fartura, e da Rainha de Carnaval, mulher bela e exuberante.
Desse modo, a compressão da relação de singularidade resulta em uma entidade
exclusiva do Rei Momo e da Rainha do Carnaval.
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f) Analogia
A analogia ocorre a partir da compressão da relação vital de papel-valor.
Vejamos o título de uma notícia a respeito da corrupção:

Corrupção - um câncer social e político a ser extirpado
a qualquer preço.
(extraído de:
<http://ocabrestosemno.com.br/index.php?option=com_
contenteview=articleeid=374:corrupcao-um-cancersocial-e-politico-a-ser-extirpado-a-qualquer-preco-ouum-instrumento-necessario-do
capitalismoecatid=3:noticiaseItemid=9> Acesso em: 06
nov. 2011).

No título da notícia, existem duas integrações ligadas ao conceito e papel da
corrupção e do câncer.

Essas integrações são estruturadas a partir do frame que

relaciona corrupção a uma doença.
A compressão da relação vital de papel-valor através das integrações estrutura a
relação de analogia entre “corrupção” e “um câncer”. Essa relação se estabelece a partir
da compreensão de que a sociedade sofre de um câncer (corrupção) em que há o
crescimento desordenado de células infecciosas que invadem os tecidos e órgãos
(estabelecimentos públicos), podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do
corpo (país). A analogia entre essas duas entidades é comprimida pela relação vital de
identidade. Em outras palavras, no exemplo citado, as expressões “corrupção” e
“câncer” podem ser consideradas como “análogas”, uma vez que
identidade entre elas.

integram uma
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g) Desanalogia
Essa relação pode ser comprimida a partir da relação de espaço interno de
mudança. Consequentemente, a desanalogia pode ser comprimida novamente através da
singularidade. Vejamos um exemplo que ilustra esse processo:

Cesta básica sobe em 10 capitais em outubro, aponta
Dieese.
(extraído de
<http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,cestabasica-sobe-em-10-capitais-em-outubro-apontadieese,90815,0.htm> Acesso em: 06 nov. 2011).

No exemplo, são integradas muitas informações sobre pesquisas realizadas por
instituições econômicas. O trecho não apresenta uma intenção comparativa, assim
sendo, ele pode ser entendido a partir da relação vital de desanalogia que é comprimida
em mudança, uma vez que na integração a variação entre os preços da cesta básica são
entendidos através das oscilações do mercado e da economia.
h) Parte/todo
Está relacionada à nossa experiência sensório-motora que nos faz entender a
organização de um todo por suas partes. Quando um pai fala: Tenho três bocas para
sustentar, por exemplo, temos a expressão bocas, uma parte que compõe o corpo e se
refere aos seus filhos. A integração estabelecida pela palavra boca expressa com
eficiência o dever de alimentar o filho. Nesse exemplo, a estruturação da relação vital de
parte/todo se revela como uma estratégia de focalização motivada cognitivamente e
culturalmente, sendo comprimida na singularidade.

i)

Causa/efeito
Geralmente, quando lemos algumas notícias apresentadas nos jornais, nos

deparamos com vários exemplos desse tipo de relação vital. Normalmente, são
explicitados fatos que geram consequências, conforme segue no fragmento.
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O terremoto e o tsunami que devastaram o Japão deixaram
4.314 mortes confirmadas, 8.606 desaparecidos e 2.282 feridos,
segundo um novo balanço oficial provisório estabelecido pela
Polícia Nacional e divulgado nesta quarta-feira. Esta é a cifra
de vítimas identificadas até o momento, mas as autoridades
acreditam que o balanço final deve passar dos 10 mil mortos.
(extraído de
<http://noticias.terra.com.br/mundo/asia/terremotonojapao/notic
ias/> Acesso em: 06 nov. 2011).

Segundo Duque e Costa (no prelo, p. 139), CAUSA/EFEITO é uma relação que
ocorre normalmente com a relação vital de TEMPO, submetida a uma escala que, com
a mudança, é comprimida em SINGULARIDADE. Ainda conforme os autores, na
relação de causa-efeito pode haver a compressão da relação vital de propriedade, uma
vez que entendemos as consequências causadas por determinados eventos.
No Quadro 1, são apresentadas, sinteticamente, as relações vitais e suas possíveis
compressões, indicadas por Duque e Costa (no prelo, p. 140), fundamentados nos
pressupostos de Fauconnier e Turner (2002).

Quadro 1: Resumo das relações vitais e suas compressões.
Relações vitais do espaço externo

Relações vitais do espaço interno (compressão)
TEMPO EM ESCALAS

TEMPO
TEMPO SINCOPADO
ESPAÇO EM ESCALAS
ESPAÇO
ESPAÇO SINCOPADO
REPRESENTAÇÃO

SINGULARIDADE

MUDANÇA

SINGULARIDADE

PAPEL/VALOR

SINGULARIDADE
IDENTIDADE

ANALOGIA
CATEGORIA
DESANALOGIA

MUDANÇA
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SINGULARIDADE
PARTE/TODO
CAUSA/EFEITO (mesclado com TEMPO e
MUDANÇA)
CAUSA/EFEITO

SINGULARIDADE
TEMPO EM ESCALAS
SINGULARIDADE
PROPRIEDADE

Nesta seção, vimos que as relações vitais são estruturas cognitivas de
fundamental importância no processamento discurso. Para consecução desta pesquisa,
selecionamos como categorias de análise, além das relações vitais, esquemas imagéticos
e frames. A escolha dessas categorias se deu por partimos do pressuposto de que damos
sentidos às coisas que estão no mundo a partir de nosso contato corporal e social com o
ambiente em que estamos inseridos. A partir desses conceitos, buscamos verificar como
ocorrem os processos de construção de sentidos do texto, como as referências são
conceptualizadas e reproduzidas, cognitivamente, no âmbito da EaD/UFRN.
Na próxima seção, apontamos alguns pressupostos elaborados acerca do
conceito de referência.

1.4 A referência
O estudo da linguagem que corresponde, hoje, ao objeto de estudo da linguística
foi, no passado, subordinado às investigações da filosofia através da lógica. Aristóteles,
filósofo grego, estabeleceu a relação entre a linguagem e a lógica, originando a tradição
gramatical desenvolvida a partir da gramática grega. O pensamento que associava os
estudos da linguagem à filosofia prevaleceu até o século XIX.
Os pressupostos advindos da Lógica deram sustentação à ideia de que a
linguagem representava a realidade, atuando como um tipo de rótulo desta. Essa
compreensão era embasada na existência de uma realidade pronta, imutável,
preexistente à atuação do homem no mundo. Nesse sentido, nas atividades relacionadas
ao discursivo, um indivíduo deveria apenas utilizar a denominação adequada à coisa
certa. Essa concepção de linguagem como reflexo do real norteou várias correntes de
pensamento.
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Ao considerar linguagem como um sistema autônomo e abstrato, os estudos
linguísticos descartaram as relações existentes entre linguagem e referência. Dessa
maneira, a referência era vista como correspondência de uma realidade objetiva. Essa
visão objetivista da referência fortalece, portanto, a relação especular entre linguagem e
realidade.
No decorrer do desenvolvimento dos estudos linguísticos, fica perceptível que a
mente humana, através da linguagem, não reflete o real. A partir daí, a linguagem passa
a ser compreendida como resultado de nossas interações com o mundo. Corroborando
essa ideia, Franchi (1976, p. 54) afirma que:

A linguagem não é somente um processo de representação, de que se
podem servir os discursos demonstrativos e conceituais, mas ainda
uma prática imaginativa que não se dá em um universo fechado e
estrito, mas permite passar, no pensamento e no tempo, a diferentes
universos mais amplos, atuais, possíveis ou imaginários.

A partir dessas considerações, constatamos que a linguagem não é o espelho do
nosso entorno físico e sociocultural.
Como vimos anteriormente, esta pesquisa está ancorada nos pressupostos da
Linguística Cognitiva corporificada. Essa teoria busca compreender de maneira ativa
como se dá os processos de construção de sentido da linguagem inter-relacionados às
experiências corpóreas e sociais dos indivíduos. Dentro desse escopo, pesquisas
realizadas por Gallese e Lakoff (2005) revelam que no processo de constituição
conceitual existe uma participação ativa e integrada de áreas sensório-motoras.
Sobre os processos de conceptualização e corporalidade, Lakoff e Johnson apud
Macedo (2008, p. 26-27) argumentam:

Novos conceitos não podem ser reflexos diretos de uma realidade
externa, objetiva, abstraída da mente visto que nosso sistema sensóriomotor desempenha um papel crucial em modelá-los. Por outro lado, é
o envolvimento do sistema sensório-motor no sistema conceptual que
o mantém em contato próximo com o mundo.

Considerando os princípios da LC, constatamos que fazer referência às entidades
e eventos que estão em nosso entorno abrange a manipulação de um sistema integrado
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no qual se inserem linguagem, experiências perceptuais e socioculturais. Consoante a
esse pensamento, Macedo (2008, p. 31) explicita:

[...] os conceitos são configurações complexas ad hoc, que emergem a
partir da natureza do nosso corpo, especificamente das peculiaridades
dos nossos sistemas sensório e motor, mas também a partir das
crenças e dos valores sócio-históricos, que absorvemos em contato
com a cultura da qual somos parte.

Partindo dessa ideia, temos que pela linguagem não alcançamos a coisa em si,
mas a elaboramos a partir da ativação de um conjunto de operações. Esse conjunto
envolve atividades de categorização e ordenação do mundo, no qual estocamos
informações em nossa mente em forma de domínios cognitivos. Dessa maneira,
seguimos o pensamento de que a referência não é uma representação de um mundo
pronto e acabado, mas sim o resultado de uma (re)construção, de uma atividade
individual e compartilhada, pois diante de nossas experiências (corpóreas e sociais),
(re)criamos conhecimentos a partir dos já existentes.
Neste trabalho, analisamos como ocorre o processamento cognitivo da
construção da referência no discurso dos graduandos do Ensino a Distância, uma vez
que as produções textuais elaboradas por eles apresentam tanto o compartilhamento de
informações acerca de uma determinada temática, bem como ideias particulares
baseadas em suas experiências individuais.
Utilizando conceitos advindos da LC corporificada, como esquemas imagéticos,
frames e relações vitais, constatamos que a conceptualização da referência é guiada
pelas pistas verbais e não verbais disponíveis em cada texto exposto nas atividades, em
conjunto com as informações adquiridas a partir das vivências em ambientes nos quais
os indivíduos estão inseridos. Através de nossa análise, corroboramos o pressuposto de
que a referência é construída por meio de uma atividade cognitiva complexa, a qual
envolve conhecimentos de base corpórea e social.
No capítulo a seguir, algumas considerações a respeito do ensino a distância no
Brasil e na SEDIS/UFRN são apresentadas.

40

2. CARACTERIZANDO A EAD NO BRASIL E A SEDIS/UFRN

De acordo com BRASIL (2005), a Educação a Distância (EaD) pode ser
conceituada como uma modalidade de ensino na qual o processo de ensinoaprendizagem ocorre através do uso de tecnologias de comunicação. Os participantes
desse processo (professores e alunos) podem estar separados espacialmente e/ou
temporalmente.
No Brasil, como em outros países, essa modalidade de ensino surge com a
expansão dos meios de comunicação, como exemplo, a evolução dos serviços de
correspondência, a evolução dos meios de transporte, entre outras.
Com o desenvolvimento de uma tecnologia chamada radiodifusão, o acesso ao
ensino foi se popularizando. Dentre os anos de 1960 e 1970, a Comissão para Estudos e
Planejamentos da Radiodifusão Educativa inicia seus trabalhos. A partir daí, vários
programas em EaD foram surgindo. No entanto, é apenas em 1996 que essa modalidade
de ensino é regulamentada com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB n.º 9.394/96. Vejamos o Artigo 1º:

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a
distância como modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em
lugares ou tempos diversos.
§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia,
gestão e avaliação peculiares, para as quais deverá estar prevista a
obrigatoriedade de momentos presenciais para:
I - avaliações de estudantes;
II - estágios obrigatórios, quando previstos na legislação
pertinente;
III - defesa de trabalhos de conclusão de curso, quando previstos
na legislação pertinente; e
IV - atividades relacionadas a laboratórios de ensino, quando for
o caso.
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Do ano de 1996 aos anos atuais, houve um grande avanço e aprimoramento da
internet e o seu acesso foi popularizado. Dessa maneira, essa tecnologia se tornou uma
ferramenta didático-pedagógica muito potente, facilitando a realização do processo de
ensino-aprendizagem na modalidade a distância. Assim, ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA) foram criados, proporcionando uma aprendizagem interativa.
A Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, foi fundada em junho de 2003, com o objetivo de promover a
Educação na sua modalidade a distância e estimular o uso das tecnologias de
informação e comunicação (TICs) como ferramenta de ensino e aprendizagem.
Atualmente, a SEDIS coordena e desenvolve os cursos de licenciatura em Química,
Matemática, Física, Geografia, Ciências Biológicas, Pedagogia, Educação Física, Letras
com habilitação em Língua Portuguesa e, também, bacharelado em Administração e
Administração Pública.

Todos esses cursos são distribuídos em vários polos do

Nordeste e abrangem algumas cidades do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Alagoas. Os polos são equipados com biblioteca, laboratório de informática,
laboratórios para áreas específicas e secretaria.
Essa instituição tem como público-alvo, preferencialmente, professores que já
atuam nas escolas públicas do Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio de seus
respectivos polos. Isso se justifica pelos baixos índices relacionados à formação de
professores em exercício no ensino público do Nordeste. Baseado no censo escolar de
2003, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) evidenciou que
podemos encontrar docentes atuando no Ensino Médio, tendo apenas o nível
fundamental como formação. Outro dado preocupante é o exercício de docentes sem
uma graduação específica na área. O Projeto Político Pedagógico da SEDIS/UFRN
(2003, p.4), fundamentado em pesquisas do INEP, mostra que

O estado do Rio Grande do Norte tem uma população de quase 3
milhões de habitantes, sendo que destes, mais de 2.700.000 estão no
meio urbano, logo, potencialmente com acesso a espaços escolares.
Dos 46.959 docentes, 37.142 estão em escolas públicas, estaduais ou
municipais (dados da SEC/RN). Segundo dados do INEP, baseados no
Censo Escolar de 2003, o Estado possui cerca de 9.000 professores
com formação superior, mas sem licenciatura, lecionando no ensino
médio e/ou nas últimas séries do ensino fundamental. Possui, ainda,
quase 5.000 professores lecionando nessas mesmas séries, sem
nenhuma formação superior, sendo que destes, 42 possuem apenas a
formação fundamental.
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Para modificar esse cenário, a EaD busca utilizar as novas tecnologias como
instrumento que viabiliza o conhecimento, mais especificamente, o acadêmico. Com a
evolução tecnológica, é possível haver a extensão de uma universidade, desenvolvendo
cursos de graduação com grupos de pessoas que não necessitam se deslocar de suas
cidades, oferecendo a eles uma formação adequada para que possam atuar na área
docente.
Para ingressar na EaD/UFRN, os candidatos devem participar de um processo de
seleção que ocorre anualmente através de vestibular simplificado. Todos devem ser
avaliados a partir da realização de provas objetivas de língua portuguesa/literatura,
matemática, química, física, biologia, história, geografia e uma redação.
Os cursos oferecidos pela instituição têm duração de 4 (quatro anos), sendo
distribuídos em 8 (oito) semestres letivos. Para o desenvolvimento desses cursos de
graduação, são formadas equipes acadêmicas para realização das atividades de cada um
deles. Cada equipe é composta por um coordenador de curso, professores (geralmente
participantes do quadro de professores efetivos da UFRN), tutores que atuam
presencialmente e a distância, um coordenador para cada Polo de Apoio, funcionários
técnico-administrativos. Quando necessário, alguns monitores são contratados para
darem suporte ao corpo docente (professores e tutores).
No início deste capítulo, explicitamos que o ensino a distância é entendido como
um diálogo preestabelecido via objetos de aprendizagem que podem substituir a
presença do professor. Desse modo, os materiais didáticos dispostos para os alunos
inseridos nessa modalidade de ensino são de fundamental importância no processo de
aprendizagem. Segundo o Projeto Político Pedagógico da SEDIS/UFRN (2003, p.84),
entre os recursos e objetos didáticos, a instituição utiliza como suporte:

- materiais impressos - guias de estudos, cadernos de exercícios,
unidades didáticas, textos, livros etc.;
- materiais instrumentais - seja para utilização em aulas práticas de
laboratório, seja para observações individuais domésticas a partir de
elementos da própria realidade do aluno. Importante aqui é ressaltar a
grande quantidade de objetos de aprendizagem já disponíveis nos
diversos sites da Internet;
- materiais audiovisuais - fitas de áudio, vídeo, transmissões de
programas por televisão;
- suporte informático - sistemas multimeios (CD-ROM),
videoconferência e Internet.
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Todos esses materiais são apresentados aos tutores antes do início de cada
semestre, pois são eles que, frequentemente, orientam os alunos no decorrer de todo seu
percurso acadêmico. Assim sendo, durante toda a graduação, o estudante é
acompanhado pelo seu tutor presencial, que estará no polo durante a semana, e também
um tutor a distância. Esses tutores têm a função de orientar os alunos, motivá-los,
encaminhar as dúvidas e questões ao professor titular de cada disciplina, dando o
suporte necessário à aprendizagem e garantindo a construção coletiva do conhecimento.
A atuação desses profissionais tem sido importante não apenas como participantes
incentivadores, mas também como colaboradores do decréscimo da evasão acadêmica.
Outro item que devemos discutir é o processo avaliativo da EaD, uma vez que
pretendemos analisar produções textuais elaboradas em situação avaliativa. Como no
ensino presencial, o processo de avaliação também é compreendido como um método
que guia o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Na EaD, os estudantes são
expostos a avaliações em vários períodos e não somente ao final de cada semestre.
Assim, a equipe docente de cada disciplina poderá fazer um levantamento acerca não só
do processo de aprendizagem do aluno, mas também, da adequação dos materiais e
recursos didáticos que servem de base para apreensão dos conteúdos. Sobre o sistema de
avaliação, o Projeto Político Pedagógico da SEDIS/UFRN (2003, p. 89) aponta as
seguintes formas utilizadas:

a) auto-avaliação, através de exercícios disponíveis ao final de cada
unidade do programa, de modo que o próprio aluno tenha condições
de saber do seu desempenho;
b) avaliações individuais escritas, presenciais, sendo três por cada
período letivo;
c) avaliação individual feita pelo tutor presencial, na qual se
observará o andamento do processo de aprendizagem, da motivação e
do empenho do aluno;
d) avaliação das atividades grupais feitas pelo tutor presencial, em que
se observará o funcionamento do grupo e dos indivíduos dentro do
grupo, bem como o rendimento dos processos coletivos. Essa
avaliação será feita sempre que a disciplina desenvolver atividades
dessa natureza;
e) avaliação final sob a forma de um relato de pesquisa desenvolvida a
partir dos dados da realidade do aluno.

Todas essas atividades avaliativas podem ser realizadas tanto presencialmente
em cada Polo de Apoio, como no moodle – ambiente virtual de aprendizagem (AVA). O
moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de
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administração de atividades de aprendizagem. Ele desenvolve interações online entre os
indivíduos e objetos de conhecimento com o intuito de atingir determinados objetivos
no âmbito da Educação. Vejamos a imagem da página inicial do ambiente virtual
utilizado pela Secretaria de Educação a Distância/UFRN.

Figura 9: Imagem da página inicial do ambiente virtual moodle.

Conforme já explicitamos no início desta dissertação, este estudo foi motivado a
partir de várias questões levantadas acerca do modo pelo qual os alunos elaboram um
entendimento e conceptualizam os temas abordados nessas avaliações. Ao longo deste
capítulo, vimos que a EaD/UFRN abrange um público discente variado e, dessa
maneira, a compreensão desses estudantes é norteada por diversos tipos de experiências
que podem ser compartilhadas ou não. Nessa perspectiva, a Educação a Distância deve
ser considerada como meio de inserção social, propagação do conhecimento individual
e coletivo.
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3. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: DIFERENTES OLHARES

Este capítulo reúne uma síntese de algumas propostas de estudos no âmbito da
Educação a Distância. O conjunto de trabalhos5 é constituído por duas teses de
Doutorado e duas dissertações de Mestrado. Em nossas pesquisas para elaboração deste
capítulo, selecionamos esses textos por terem como temática as formas de construção de
sentido no ensino superior a distância, uma vez que nosso estudo busca analisar como se
dão os processos de conceptualização, mais especificamente da referência, no discurso
nos graduandos da EaD.
Iniciamos com a tese de Berenice Gonçalves Hackmann, defendida em 2008 na
Pontifícia Universidade Católica – PUC de Porto Alegre/RS, sob a orientação da Profª.
Dr. Maria Helena Menna Barreto Abrahão. O título de seu trabalho é Por trás do
computador: sentimentos expressos nas trajetórias de aprendência em educação a
distância (sem distância). Nele, a autora busca compreender/explicar como se
expressam sentimentos que permeiam o processo de aprendizagem em um curso de
especialização a distância, visando à construção de pontos de referência para a reflexão
da vivência discente em Educação a Distância e, como decorrência, propiciar a reflexão
sobre a docência imersa e emersa das novas tecnologias.
Para tanto, a autora analisa as mensagens postadas por 12 (doze) participantes,
que atuam em várias áreas de conhecimento, assim como as imagens publicadas no
ambiente de virtual de aprendizagem (AVA). A pesquisa é de base qualitativa e está
inserida em uma abordagem compreensiva/explicativa apoiada no Paradigma da
Complexidade, proposto por Edgar Morin.
No decorrer do trabalho, Hackmann (2008) afirma que a pesquisa propiciou
muitas reflexões acerca da sensibilidade no âmbito da Educação. A partir das
conclusões da autora, a tese confirma que os sentimentos podem ser expressos
virtualmente, mediados por registros gráficos e textuais.
Silvestre Novak, em sua tese de Doutorado intitulada Educação a distância e
racionalidade comunicativa: a construção do entendimento na comunidade virtual de
aprendizagem, defendida em 2010 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
5

Todos os trabalhos citados neste capítulo estão disponíveis no site da Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações: <http://busca.ibict.br/SearchBDTD/search.do>. Acesso em: 24 de maio de 2011.
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UFRGS, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Roberto Kieling Franco, analisa o
entendimento na comunidade virtual de aprendizagem, desnudando a racionalidade
presente na EaD apoiada pelas TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação),
através da análise das produções textuais publicadas pelos alunos do Curso de
Licenciatura em Pedagogia a Distância da Faculdade de Educação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Esse trabalho está embasado na Teoria da Ação
Comunicativa, de Jürgen Habermas.
Com a realização da pesquisa, Novak (2010) verificou que os diferentes
indivíduos do ensino e aprendizagem em EaD sentem a necessidade de expor a sua
condição, constituindo seus entendimentos através dos seus referenciais de mundo, ou
seja, através de suas experiências individuais e sociais. Desse modo, o trabalho
evidencia o que preconiza a Teoria da Racionalidade Comunicativa, de acordo com a
qual o conceito de racionalidade é analisado em termos de justificabilidade e
criticabilidade das expressões, inserido em uma perspectiva de racionalidade processual
constituída a partir de práticas argumentativas.
Na dissertação de Mestrado O interacionismo sociodiscursivo em texto didático
de leitura e produção de textos para a educação superior a distância, Diego
Chiapinotto tem como objetivo geral orientar a análise, a indicação e o desenvolvimento
de textos didáticos de leitura e produção de textos para a educação superior a distância.
O estudo se baseia no interacionismo sociodiscursivo de Bronckart, nos princípios da
EaD e no interacionismo social de Vygotsky. Essa pesquisa foi elaborada e,
consequentemente, defendida na Universidade de Caxias do Sul – UCS/RS em 2009,
tendo a orientação da Prof.ª Drª. Neires Maria Soldatelli Paviani.
Para realização desse estudo, o método escolhido foi o analítico, com foco na
análise textual. Foram analisados dois textos didáticos de leitura e produção de textos
para EaD. Tratou-se de edições impressas e digitais produzidas para cursos superiores a
distância.
Com a consecução da pesquisa, o autor conclui que os resultados obtidos a partir
dos textos didáticos voltados para o ensino superior a distância podem ser agrupados em
duas abordagens: na linguagem e na epistemologia. Na primeira abordagem, estão o
diálogo permanente com o aluno, os recursos paralinguísticos e a estrutura didática do
texto. Já na segunda está a relevância dos princípios da EaD que se refletem nas
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atividades propostas, na utilização de ferramentas de tecnologia e na ênfase à autonomia
do estudante.
Dando sequência aos estudos no campo da Educação a Distância, temos o
trabalho realizado pelo pesquisador Luiz Carlos Carvalho de Castro, dissertação de
Mestrado intitulada Aulas virtuais: a construção do sentido em ambientes de interação
on-line. Esse estudo foi realizado no estado da Paraíba, mais especificamente, na
Universidade Federal da Paraíba – UFPB no ano de 2009, tendo como orientador o
Prof. Dr. Jan Edson Rodrigues Leite.
Castro tem como objetivo central interpretar os espaços mentais ativados pela
semiose linguística, estendendo as análises aos elementos paralinguísticos e contextuais
subjacentes à construção do sentido, partindo do pressuposto de que o sentido é
estruturado por várias semioses, linguísticas e paralinguísticas, em contextos localmente
determinados, no fluxo da interação social. A pesquisa é guiada pela perspectiva
sociocognitiva da significação, utilizando a língua em uso de participantes de aulas
virtuais de instituições de ensino superior e médio. Para conseguir alcançar o seu
objetivo, o autor segue uma metodologia qualitativa.
Com a análise dos dados, Castro (2009) observou que os espaços mentais,
ativados pela semiose linguística, são estruturas mentais constituídas por frames,
Modelos cognitivos idealizados (MCI), projeções metafóricas e metonímicas,
resultantes de nossa maneira de categorizar e conceptualizar as experiências.

Foi

verificado também que os indivíduos, a partir de múltiplas semioses, linguística e
paralinguística, negociam sentidos no processo de interação e que a participação no
ambiente virtual requer dos seus usuários a habilidade de compreensão das intenções
comunicativas.
Com a descrição dos trabalhos, percebemos que, assim como nossa pesquisa,
estes analisam os processos de construção de sentido no âmbito da EaD. No entanto,
cremos que este estudo se diferencia dos demais por acreditarmos que existe uma
atuação conjunta de aspectos perceptuais, sociais e linguísticos nos processos de
conceptualização.
Utilizando a metodologia qualitativa baseada na introspecção, buscamos
observar os processos cognitivos subjacentes à construção da referência no texto dos
graduandos da EaD (UFRN). Embasados em conceitos como esquemas imagéticos,
frames e relações vitais, constatamos que a constituição e estruturação da referência no
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texto é resultado da ativação de vários domínios de conhecimento ligados a nossas
experiências sociais e perceptuais. A partir de nossa análise, também verificamos que o
que as informações disponíveis nos comandos das atividades, que serviram de base para
a construção dos textos dos graduandos, atuam como guias de sentido. Dessa maneira,
acreditamos que esta pesquisa possa propiciar reflexões acerca do modo pelo qual
abordamos os conteúdos em sala de aula.
Após essa breve apresentação de alguns estudos realizados sobre a Educação a
Distância no Brasil, passemos ao capítulo seguinte – a metodologia.
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4. METODOLOGIA

Para realização deste trabalho de pesquisa, em que buscamos observar e analisar
os processos cognitivos que operam na construção da referência nos textos elaborados
no âmbito da Educação a Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), seguimos uma metodologia qualitativa baseada no paradigma da introspecção
(TALMY, 2000). A introspecção é um dos métodos mais utilizados no campo dos
estudos lingüísticos e, em particular, dos estudos cognitivistas. Ao elaborar o prefácio
do livro Methods in Cognitive Linguistics (GONZALEZ- MARQUEZ et al., 2005),
Leonard Talmy aponta a introspecção como um método muito importante para os
estudos ancorados na Linguística Cognitiva, uma vez que se fundamenta na observação
e análise particular do pesquisador, que tem como objetivo principal o acesso às
estruturas conceptuais subjacentes à linguagem.
Podemos afirmar, portanto, que nossa investigação está pautada na introspecção,
pois nos propomos a analisar os processos cognitivos subjacentes à construção da
referência no texto. Talmy apud Feltes (2007, p. 76) ainda sugere que os achados
resultantes a partir da introspecção devem ser correlacionados como aqueles
resultantes de outras metodologias. Sobre as questões relacionadas ao método utilizado
nesta pesquisa, Brandt e Brandt apud Cavalcante (2009, p. 102) afirmam:

O método é para colocar em câmera lenta a nossa imaginação de
forma que possamos descrever como um significado surge
cognitivamente, a partir de uma perspectiva fenomenológica. A
análise resultante deve ser reconhecível por outros sujeitos
cognoscentes que apresentem a mesma questão. As descrições
introspectivas podem ser comparadas e ajustadas.

Diante o exposto, podemos evidenciar que os autores corroboram o pensamento
de Talmy, o qual enfatiza que os dados obtidos em uma observação e análise
introspectiva podem ser correlacionados a outros resultados alcançados em outras
pesquisas e também a outros métodos. Assim sendo, após a realização desta pesquisa,
pretendemos em estudos posteriores, mais especificamente no doutorado, utilizar outros
métodos como experimentos junto à introspecção para investigarmos os processos
cognitivos subjacentes à linguagem.
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4.1 O corpus
Foram selecionados aleatoriamente 22 (vinte e dois) textos, sendo que, destes,
10 (dez) foram desconsiderados devido à ilegibilidade, para os textos elaborados
presencialmente, ou devido ao descarte feito através de uma ferramenta utilizada no
ambiente virtual moodle pelos próprios alunos. Dessa maneira, nosso corpus é
constituído por 12 (doze) textos. Seis desses textos foram retirados das seções de
respostas das atividades avaliativas aplicadas presencialmente durante o semestre de
2008.1 e 2010.1 na disciplina de Leitura, Interpretação e Produção Textual, ministrada
nos cursos de Química, Física, Matemática, Geografia e Biologia.

As outras seis

produções textuais6 foram retiradas de dois fóruns de atividades realizados no ambiente
virtual (moodle) em 2009.1 e 2010.1.

4.2 Atividades e seus procedimentos

Nosso intuito é analisar as produções textuais dos graduandos, mais
precisamente, as respostas dadas a algumas atividades. Todas elas tinham um objetivo
comum: introduzir a noção de linguagem verbal/não verbal aos alunos da disciplina.
Nesta seção, elucidamos alguns procedimentos acerca da aplicação dessas
atividades7, bem como apresentamos o enunciado que orienta a produção textual de
cada uma delas. Iniciamos com as atividades aplicadas presencialmente em 2008.1 e
2010.1, em seguida, vemos os procedimentos das atividades realizadas no moodle em
2009.1 e 2010.1.
A atividade avaliativa aplicada durante o período de 2008.1 indicava um cartaz
que fazia parte do Programa Internacional para Eliminação do Trabalho Infantil,
promovido pela Organização Internacional do Trabalho.

6

Disponíveis em: http://www.sedis.ufrn.br/mdlacademico/mod/forum/view.php?id=11363 Acesso em: 22
de março de 2011.
7

Ressaltamos que os comandos das atividades que serviram de base para as produções textuais dos alunos
não são objeto de nossas análises, servindo apenas para contextualização dos procedimentos adotados
pelos elaboradores dessas atividades.
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Considerando a relação entre o texto verbal/não verbal, os alunos deveriam
responder ao seguinte comando: De acordo com nossos estudos sobre leitura e
linguagem verbal e não-verbal, explique e justifique qual interpretação objetiva-se que
o público elabore sobre o texto.

Figura 10: Cartaz extraído da atividade avaliativa aplicada em 2008.1.

Em 2010.1, foi aplicada, presencialmente, a atividade que também serviu de
base para as produções textuais analisadas. Nela, foi exposto um cartum que tinha como
temática a educação particular e pública de nosso país. Após a sua leitura, o graduando
deveria apresentar uma interpretação acerca do acesso à educação pelas pessoas com
condições financeiras desprestigiadas.
Vejamos o que era solicitado: Na leitura da charge, qual interpretação é
possível fazer sobre o acesso à educação pelas pessoas com condições sócio-culturais e
financeiras desprestigiadas? Justifique sua interpretação a partir dos pressupostos e
subentendidos e da relação palavra/imagem existentes no texto.
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Figura 11: Cartum disponível na avaliação aplicada em 2010.1.

No período de 2009.1, foi aberto um fórum de atividade em que se tinha
disponível um anúncio publicitário da Organização Banco de Alimentos. A publicidade
tratava de um tema bastante polêmico – doação de alimentos. Similarmente às
atividades descritas anteriormente, o aluno deveria justificar sua interpretação a partir
dos elementos verbais e não verbais.
A questão apresentava o seguinte enunciado: "[...] A leitura do não-verbal
supõe uma íntima relação com o contexto social, histórico e cultural que nos envolve,
superando o cotidiano que nos habitua a interagir mecanicamente." (Aula 04, p. 08) O
texto a seguir é um anúncio publicitário. Leia o anúncio e apresente sua interpretação
sobre ele, considerando o continuum linguagem verbal/não-verbal e o seu
conhecimento sobre o contexto sócio-histórico-cultural (Grifos do autor).
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.

Figura 12: Anúncio publicitário disponível no moodle 2009.1.8

No ano seguinte, no semestre de 2010.1, foi aberto um fórum de atividade no
qual era exposta a capa da revista Época, publicada em fevereiro de 2010, que tinha
como tema a vida pessoal e profissional da Presidente Dilma Rousseff, no período em
que ainda era candidata à presidência. Como nas demais atividades, nesse fórum os
alunos deveriam apresentar sua interpretação sobre o texto, considerando o continuum
linguagem verbal/não verbal e o seu conhecimento sobre o contexto sócio-históricocultural.
8

Frase disposta dentro do prato: Muito se fala em doação de alimentos, de luta e solidariedade contra a
fome, mas o único lugar onde palavras enchem o prato é nesse anúncio.
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O fórum especificamente solicitava: Leia a aula 4 e veja a capa da Revista
Época a seguir. Com base no seu conhecimento sobre nosso contexto sócio-históricocultural, apresente sua interpretação sobre a capa da revista e explique como palavra
e imagem estão relacionadas de modo a terem permitido a você a construção de tal
leitura (Grifos do autor).

Figura 13: Capa da revista Época disponível no moodle 2010.1.

A escolha das atividades que fundamentam os textos produzidos pelos
graduandos deu-se, principalmente, à complexidade conceitual de suas temáticas,
considerando os valores socioculturais atribuídos a estas, assim como à articulação entre
o verbal e o não verbal presente nas atividades. Para a Linguística Cognitiva, os
elementos não verbais comprimem uma vasta realidade sociocultural (FAUCONNIER e
TURNER, 2002). Dessa maneira, a leitura do não verbal envolve olhares e percepções
diferentes embasadas no conhecimento partilhado e individual (frames e esquemas).
Esse foi um dos fatores relevantes na escolha de nosso corpus de análise.
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4.3 Os participantes da pesquisa
Os graduandos que realizaram todas as atividades descritas anteriormente eram
matriculados na disciplina Leitura, Interpretação e Produção Textual nos semestres de
2008.1, 2009.1 e 2010.1. Essa disciplina era oferecida aos cursos de licenciatura em
Química, Matemática, Física, Geografia, Ciências Biológicas e, também, bacharelado
em Administração como atividade complementar, ou seja, ela não fazia parte da
estrutura curricular dos cursos como disciplina obrigatória. Seu principal objetivo era
orientar os graduandos em relação aos processos de leitura e escrita no âmbito
acadêmico, buscando também fazer uma reflexão acerca destes construtos no processo
de ensino-aprendizagem.
Como já mencionamos no segundo capítulo, a maioria desses estudantes já
atuava como professores do ensino público em seus respectivos Polos de Apoio.
Quanto à preservação da identidade desses alunos, utilizamos a palavra
“ALUNO” acompanhada pelas letras do alfabeto em maiúsculas (ALUNO A, ALUNO
B) nos textos produzidos presencialmente. Para as produções textuais disponíveis no
ambiente virtual moodle, será utilizada a mesma nomenclatura seguida da letra inicial
dos nomes (ALUNO M); para os nomes iniciados com a mesma letra, utilizamos a letra
inicial seguida de um número para distinção (ALUNO M1, ALUNO M2).
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5. ANÁLISE DO CORPUS

Neste capítulo, iremos apresentar a análise do corpus de nossa pesquisa. Como
citado anteriormente, seguimos os pressupostos teóricos advindos da Linguística
Cognitiva contemporânea para análise de nosso objeto de pesquisa. Iniciamos com as
produções textuais elaboradas presencialmente nos períodos de 2008.1 e 2010.1,
posteriormente, faremos a análise dos textos publicados no moodle. A análise foi
dividida em seções de acordo com a temática das atividades para melhor percepção dos
processos cognitivos subjacentes à construção da referência. Os textos9 serão
apresentados na íntegra para uma melhor percepção dos aspectos a serem observados.
Em seguida, construímos um quadro para cada seção, no qual estão destacados os
fragmentos que nos permitem fazer inferências acerca dos processos cognitivos na
compreensão, realizada pelos alunos, dos temas apresentados nas atividades e,
consequentemente, na conceptualização da referência.

5.1 Tema: Erradicação do Trabalho Infantil

As produções textuais elaboradas a partir da leitura do cartaz sobre a erradicação
do trabalho infantil, exposto na Figura 10 e reapresentado a seguir, podem ser
observadas nesta seção. Esses textos apresentam a construção de “trabalho infantil” e
“infância”.

9

Vale salientar que este trabalho não fará julgamento a respeito da construção formal das produções

textuais.
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Figura 10.1: Cartaz extraído da atividade avaliativa aplicada em 2008.1.

Vejamos os textos na íntegra.

ALUNO A

1No

texto 01, objetiva-se que o público seja sensibilizado pelo problema que está

2exposto,
3que
4do

o trabalho infantil, nele vêe-se as duas faces do problema, um modo de vida

não é adaptado para as crianças, devido a sua idade, formação física e emocional,

outro notamos a bola que simboliza a infância, as brincadeiras comum nessa idade, ou

5seja,

o texto mostra através das figuras o drama desse assunto, um fardo, simbolizando a

6escravidão,
7humano.

a rotina extremamente e a bola simbolizando a fase mais terna do ser
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ALUNO B
1Texto
2de

01: No cartaz percebemos uma criança transportando uma carga e pela posição

agachamento que ele se encontra, deve ter um peso muito superior a sua

3capacidade

de transporte, isso lhe provocará desgaste físico, afetando o

4desenvolvimento
5verbal

normal de seu corpo. Outro detalhe traduzido pela linguagem não-

é que a criança paga um preço muito alto para trabalhar e ajudar sua família na

6sobrevivência,

pois quando está em pleno desempenho de sua labuta diária e penosa

7do

transporte de uma carga, com peso e volume inadequados a sua parte física, passa

8na

sua frente e lhe chama atenção, uma bola correndo e saltitando como um convite à

9brincadeira,
10Isso

lhe trará também transtornos psicológicos e de relacionamento com outras

11crianças
12dos

símbolo maior da infância, algo comum entre as crianças de sua idade.

que não precisam trabalhar, tendo um desenvolvimento totalmente diferente

trabalhadores mirins, vítimas da sociedade em que vivemos.

ALUNO C
No primeiro texto, observamos que a criança que trabalha, além de comprometer

1
2o

seu futuro, ela perde a sua infância, a etapa da vida onde nos preparamos para o

3futuro,
4um

através dos estudos, como também brincamos. Trabalhar nessa fase é carregar

fardo pesado nas costas e que estão além de nossas capacidades, por isso

5deveriam

ter mais programas sociais para tentar erradicar esse trabalho infantil.

Podemos observar que no cartaz indicado na primeira atividade estão
comprimidas muitas informações acerca da temática em questão – o trabalho infantil.
Como proposto na fundamentação teórica, nossa compreensão de mundo se
constitui a partir dos nossos domínios de conhecimento que correspondem às estruturas
cognitivas organizadas a partir de nossa experiência individual e social. Partindo das
categorizações propostas pelos alunos, que, em última instância, permitem-nos inferir
acerca da compreensão que eles constroem sobre os conceitos que envolvem o tema
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indicado, notamos a conceptualização de duas referências: “trabalho infantil” e
“infância”.
Quadro 2: Conceptualização de “trabalho infantil” e de “infância”.

TRABALHO INFANTIL

- problema (Aluno A)
- um modo de vida que não é adaptado para as

INFÂNCIA

- a fase mais terna do ser
humano (Aluno A)

crianças, devido a sua idade, formação física e
emocional (Aluno A)
- um fardo, simbolizando a escravidão (Aluno A)
- drama (Aluno A)
- labuta diária e penosa (Aluno B)

- bola correndo e saltitando
[...](símbolo

maior

da

infância, algo comum entre as
crianças de sua idade.) (Aluno
B)

- trará também transtornos psicológicos e de
relacionamento com outras crianças que não
precisam trabalhar, tendo um desenvolvimento

- a etapa da vida onde nos
preparamos para o futuro

totalmente diferente dos trabalhadores mirins, (Aluno C)
vítimas da sociedade em que vivemos. (Aluno B)
- Trabalhar nessa fase é carregar um fardo
pesado nas costas (Aluno C)

A partir das pistas verbais e não verbais disponíveis no cartaz sobre o combate
ao trabalho infantil, podemos constatar a ativação, por parte dos alunos, dos frames de
“trabalho infantil” e “infância”, indiciados por diversas construções linguísticas:
trabalho infantil – um fardo, simbolizando a escravidão (ALUNO A), drama (ALUNO
A), problema (ALUNO A), um modo de vida que não é adaptado para as crianças,
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devido a sua idade, formação física e emocional (Aluno A) labuta diária e penosa
(Aluno B), Trabalhar nessa fase é carregar um fardo pesado nas costas (ALUNO C);
infância – a fase mais terna do ser humano (ALUNO A), bola correndo e saltitando[...]
(símbolo maior da infância, algo comum entre as crianças de sua idade.) (Aluno B), a
etapa da vida onde nos preparamos para o futuro (ALUNO C).
Na construção de “infância”, as expressões a fase mais terna do ser humano
(ALUNO A), bola correndo e saltitando [...] (símbolo maior da infância, algo comum
entre as crianças de sua idade.) (Aluno B), a etapa da vida onde nos preparamos para
o futuro (ALUNO C) estão ligadas aos atributos de cenário e roteiro. A bola correndo e
saltitando (ALUNO B) se constitui como um elemento do cenário da “infância”.
Cenário e roteiro são atributos que apresentam elementos e situações nas quais se
configuram os espaços onde ocorrem acontecimentos. A partir da leitura dos
fragmentos, podemos entender que a “infância é um percurso da vida”:

Figura 14: A infância se constitui como CAMINHO.

Como vimos na fundamentação teórica, o fato de caminharmos linearmente
constitui esse esquema, que pressupõe um ponto de origem, uma sequência contínua e
um ponto de chegada. Os trechos citados no parágrafo anterior, por sua vez, recuperam
alguns dos perfis desse esquema a partir do percurso apresentado na infância. Dessa
maneira, essa estrutura cognitiva nos permite entender a infância como sendo uma parte
do caminho que devemos seguir para alcançarmos a meta (o futuro).
Considerando as relações vitais, é possível observar a compressão da relação
vital de parte-todo, uma vez que a infância é tida como uma etapa/fase da vida. Essa
relação vital está diretamente ligada à nossa experiência perceptual que nos faz
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organizar um todo a partir de suas partes. Nesse caso, os estudantes compreendem a
infância como sendo parte integrante de uma vida, o todo.
Em relação à constituição do conceito “trabalho infantil”, podemos verificar a
ativação dos mesmos esquemas imagéticos e atributos relacionados ao frame de
“infância”, pois, na construção de sentido, os graduandos se apoiam no percurso da vida
da criança que trabalha (roteiro, esquema ORIGEM-CAMINHO-META), o que fica
evidenciado no trecho seguinte: Trabalhar nessa fase é carregar um fardo pesado nas
costas (ALUNO C). Podemos também observar a estruturação do atributo categoria no
fragmento: um modo de vida que não é adaptado para as crianças, devido a sua idade,
formação física e emocional (ALUNO A), ou seja, o trabalho é uma categoria em que
crianças não podem ser inseridas. O atributo categoria está relacionado ao esquema
CONTÊINER.

Figura 15: Trabalho é um CONTÊINER no qual crianças não podem ser inseridas.

No fragmento, o trabalho é compreendido como um modo de vida, uma
categoria, na qual crianças não podem fazer parte devido à sua estrutura física e
psicológica.
Quanto à compressão das relações vitais, no texto do ALUNO A vemos a
relação vital de representação comprimida a partir do trecho: um fardo, simbolizando a
escravidão. Nesse exemplo, a representação se estabelece por meio da ligação entre
uma entidade (a escravidão) e outra que pode representá-la (o fardo, elemento que
aparece no cartaz disponível na atividade).

Na produção textual elaborada pelo

ALUNO B, a construção da referência “trabalho infantil” também se dá devido à
integração da relação vital de causa e efeito. No decorrer de seu texto, o estudante alega
que o trabalho infantil trará também transtornos psicológicos e de relacionamento com
outras crianças que não precisam trabalhar, tendo um desenvolvimento totalmente
diferente dos trabalhadores mirins, vítimas da sociedade em que vivemos. No exemplo,
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o aluno explicita que o trabalho na infância gera consequências ruins. Dentro dessa
relação de causa e efeito há a compressão da relação de propriedade, uma vez que o
aluno compreende os efeitos causados pelo trabalho infantil. Outra relação vital
comprimida é a de analogia, quando o ALUNO C observa a imagem de uma criança
carregando um fardo no cartaz disponível na atividade e explicita em seu texto:
Trabalhar nessa fase é carregar um fardo pesado nas costas. Essa relação vital se
estrutura pelo esquema imagético de LIGAÇÃO, pois o produtor do texto estabelece
uma comparação entre carregar um peso nas costas e assumir uma responsabilidade
(trabalhar na infância), criando uma identificação entre essas duas ações.

Figura 16: Trabalhar na infância é carregar um fardo pesado nas costas.

Considerando a natureza de nossa análise, ressaltamos que os excertos utilizados
para conceptualizar o “trabalho infantil” e a “infância”, trazem informações importantes
acerca das experiências e, consequentemente, dos valores socioculturais dos
graduandos.
Ressaltamos também que a construção das referências “trabalho infantil” e
“infância” está ancorada no conceito de infância/criança disponível atualmente. Em
séculos passados, a infância não era vista como uma fase lúdica, uma vez que a criança
era vista como um adulto em miniatura, que adquiria valores através da observação e da
prática do trabalho realizado junto aos mais experientes. Portanto, podemos afirmar que
a referência não é o reflexo de um mundo pronto e acabado, pois é por meio de uma
atividade cognitiva complexa que abrange conhecimentos sociais e individuais que ela é
construída.
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5.2 Tema: Educação Pública e Particular
Nesta seção, três produções textuais elaboradas no semestre de 2010.1 são
expostas. Esses textos foram produzidos, presencialmente, a partir da leitura de um
cartum que tinha como tema principal dois tipos de Educação: particular e pública. O
cartum, apresentado na Figura 11, é reproduzido a seguir.

Figura 11.1: Cartum disponível na avaliação aplicada em 2010.1.

Vejamos os textos na íntegra.

ALUNO D
1Ao

observarmos a charge podemos perceber que na mesma o acesso à educação pelas
2pessoas com condições sócio-culturais e financeiras desprestigiadas são morenas,
3pobres e sem conhecimento de seu “mundo” uma vez que a criança da escola
4particular de condições financeiras favorecidas, é bem vestida, senta-se na cadeira de
5forma correta, a cadeira e a mesa são bem conservada e suas ideias são representadas
6por uma lâmpada a energia e o outro de condições desprestigiadas é mal vestido, não
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7se

preocupa com a postura, ou talvez por a cadeira e a mesa além de ser
8desconfortável, são mal conservadas, suas idéias são representadas por um tipo de
9lâmpada que funciona a querosene, ou além dessa última criança não ter condições e
10morar em um lugar que não possui energia elétrica, ela não tem incentivo a
11educação, nem a uma escola conservada de qualidade.

ALUNO E
1Ao

vermos a charge nos dar a entender diversas coisas enfrentadas pela população, e

2uma

das coisas é a própria educação, onde as diferentes classes de pessoas tendem a

3enfrentar,
4maior

como explicita a charge. A minoria com acesso a escolas particulares, com

reflexo de aprendizagem, representado pela luz de energia, pelo bem-estar, pela

5melhor

comodidade, e pelas condições financeiras a essa classe oferecida. Enquanto

outro lado, a educação considerada menos desprestigiada: “A pública”.

6do

7Considerada

um verdadeiro caos. Onde o aprendizado quase não tem luz, como

8representado

pelo lampião. O aprendizado, sente-se no escuro, incapaz, multilado

9pelas

consequências a ele oferecido no âmbito escolar pela sociedade.

ALUNO F
1A

charge registra duas situações: a) a forma como a educação particular é tratada,

2iluminada
3de

forma precária. Como vemos, os dois personagens vivenciam situações totalmente

4opostas,
5Uma

caracterizando fielmente como a educação é vista em nosso país.

coisa interessante em uma das imagens é a carteira quebrada, com remendas. E

6realmente
7falta
8de

constantemente; b) a forma como a educação pública é tratada, iluminada

é assim a educação pública: poucos investimentos na estrutura das escolas,

apoio na formação profissional, falta de políticas claras que criem mecanismos

avaliar os profissionais da educação e o que fazer para que eles não venham ainda

9mais

agravar esse câncer social, como também falta de políticas sociais eficazes,

10entre outros.

65

Como vimos no início desta seção, nessa atividade são observados dois modelos
de educação: público e privado. A partir da leitura dos três textos produzidos,
constatamos que os alunos compartilham das mesmas informações acerca desses
modelos de educação.
Quadro 3: Conceptualização de “ educação particular” e de “educação pública”.

EDUCAÇÃO PARTICULAR

EDUCAÇÃO PÚBLICA

- a criança da escola particular de - pessoas com condições sócio-culturais e
condições financeiras favorecidas, é financeiras desprestigiadas (Aluno D)
bem vestida (Aluno D)
- a cadeira e a mesa além de ser
- ideias são representadas por uma
lâmpada a energia (Aluno D)

desconfortável, são mal conservadas (Aluno
D)

- cadeira e a mesa são bem conservada - suas idéias são representadas por um tipo
de lâmpada que funciona a querosene (Aluno
(Aluno D)
D)

- maior reflexo de aprendizagem (Aluno

- um verdadeiro caos (Aluno E)

E)

- bem-estar (Aluno E)

- o aprendizado quase não tem luz, como
representado pelo lampião (Aluno E)

- melhor comodidade (Aluno E)
-iluminada constantemente (Aluno F)

- O aprendizado, sente-se no escuro,
incapaz, multilado (Aluno E)

- iluminada de forma precária (Aluno F)
- a carteira quebrada, com remendas. E

realmente é assim a educação pública:
poucos investimentos na estrutura das
escolas (Aluno F)
- câncer social (Aluno F)
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Através do quadro, podemos perceber a ativação de frames relacionados aos dois
tipos de ensino, particular e público, sendo estabelecido o atributo categoria, o qual se
relaciona diretamente ao esquema CONTÊINER. Dentro do CONTÊINER da
“educação particular”, mais uma vez o atributo categoria é ativado a partir do fragmento
a criança da escola particular de condições financeiras favorecidas, é bem vestida
(ALUNO D). Essa criança está inserida dentro da categoria de pessoas com condições
financeiras mais estáveis. O CONTÊINER da “educação pública” também é constituído
pelo mesmo atributo quando o ALUNO D insere os participantes do ensino público na
categoria de pessoas com condições financeiras desfavorecidas: pessoas com condições
sócio-culturais e financeiras desprestigiadas.

Figura 17: Educação particular/pública é CONTÊINER.

Os textos também revelam um conjunto de conhecimentos (frames) acerca da
ambientação de escola, mais especificamente, do cenário. O ALUNO D enfoca alguns
elementos que compõem a sala de aula, como as cadeiras e as mesas. Para a escola
particular, temos a construção: a cadeira e a mesa são bem conservada [...]. Já para o
cenário da escola pública, temos: a cadeira e a mesa além de ser desconfortável, são
mal conservadas. O ALUNO F focaliza a precariedade do ensino público a partir do
cenário a carteira quebrada, com remendas. E realmente é assim a educação pública:
poucos investimentos na estrutura das escolas. Nesses casos, o atributo cenário é
estruturado pelo esquema imagético de PARTE/TODO, os estudantes indiciam uma
compreensão de ensino através de aspectos estruturais da sala de aula.
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Figura 18: Cadeiras e mesas (partes) compõem o cenário sala de aula (todo).

Outro esquema que estrutura a construção da referência é o de ESCALA, uma
vez que é a partir de nossas experiências corporais que conseguimos distinguir o que é
confortável e desconfortável. A partir desse esquema também somos capazes de
apreender que as coisas e os acontecimentos indicam determinados graus de
intensidade, vejamos algumas expressões utilizadas pelo ALUNO E: maior reflexo de
aprendizagem/bem-estar/ melhor comodidade. Esse esquema juntamente relacionado ao
esquema PARTE/TODO estrutura o atributo taxonomia. Nos fragmentos citados no
Quadro 3, podemos constatar a classificação do ensino particular e público a partir de
um conjunto de elementos que possuem vários graus de importância desde a
estruturação da sala de aula até o processo de aprendizagem.
No que concerne às relações vitais, percebemos em todos os textos a compressão
da relação vital de parte-todo. No decorrer de suas produções, os ALUNOS E e F
recorrem a mais elementos que compõem o cenário da sala de aula, como a sua
iluminação, para construírem um entendimento acerca do cartum. Vejamos: ALUNO
E: o aprendizado quase não tem luz / O aprendizado, sente-se no escuro; ALUNO F: a
forma como a educação particular é tratada, iluminada constantemente. Nos trechos,
há a compressão da relação vital de analogia estabelecida pelo esquema imagético de
LIGAÇÃO, que possibilita uma comparação entre os elementos dos cenários e a
estruturação dos ensinos. Constatamos que essa relação é instanciada a partir dos
elementos apresentados no cartum, em que a educação pública é representada por um
candeeiro que aparece apagado, enquanto a particular é associada à luz elétrica. No final
de seu texto, o ALUNO F utiliza a expressão câncer social para referir-se aos
problemas que ocorrem na educação pública brasileira. Na expressão, há uma analogia
comprimida, uma vez que há uma LIGAÇÃO entre os elementos que compõem uma
doença e o que está ocorrendo com o ensino público.
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Figura 19: Esquema LIGAÇÃO entre doença e ensino público.

A expressão utilizada pelo ALUNO F, câncer social, está ligada à compreensão
de que o ensino público sofre de uma doença em que há o crescimento desordenado de
células infecciosas (problemas como falta de investimentos e de estrutura) que invadem
os tecidos e órgãos (escolas estaduais e municipais), podendo espalhar-se (metástase)
para outras regiões do corpo (país).
Todas as construções linguísticas citadas em nossa análise constituem e
articulam-se na construção das referências (modelos de educação). Observamos que os
alunos recorrem com frequência aos elementos não verbais disponíveis no cartum para
construírem os conceitos de educação pública e privada. Esses elementos ativam vários
domínios cognitivos (frames, esquemas e relações vitais) que estão ancorados nas
experiências desses estudantes.
Vale salientar que os domínios cognitivos que estruturam a construção da
referência não são estanques.

Eles são construídos e reconstruídos à medida que

ocorrem mudanças em nosso entorno sócio-histórico-cultural. Na década de 70 do
século passado, por exemplo, a educação pública era considerada a melhor, as pessoas
que estudavam em escolas particulares eram conhecidas como aquelas que não
acompanhavam o nível de ensino do modelo público. Atualmente, o ensino público é
considerado um verdadeiro caos, como cita o ALUNO E. Dessa maneira, a referência
não pode ser apenas considerada como um rótulo que corresponde a uma coisa ou
evento, mas sim como algo construído a partir de uma atividade cognitiva que engloba
linguagem, aspectos sociais e perceptuais.
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5.3 Tema: Campanha contra a fome
As próximas análises são feitas a partir de produções textuais disponíveis no
ambiente virtual – moodle. Nesta seção, observamos três produções textuais elaboradas
no semestre 2009.1, a partir da leitura de um anúncio publicitário que tinha como
temática o combate à fome e a doação de alimentos. Esse anúncio, exposto na Figura
12, é reapresentado a seguir.

Figura 12.1: Anúncio publicitário disponível no moodle 2009.1.
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Vejamos os textos na íntegra.

ALUNO A1

Neste anuncio publicitário, a linguagem verbal, que é o enunciado, e a não-verbal,
2que é o prato e o garfo, se intercalam, o prato funciona como base para colocar o
3alimento que ali está faltando. Com olhar sensível de um leitor, vejo que as palavras
4contidas no prato e arranhadas pelo garfo, não enchem barriga de quem não tem nada
5para comer; para alimentar os filhos, para sua própria sobrevivência.
1

6Falta

no nosso país mais oportunidades de estudo, emprego, para que o cidadão
7consiga sobreviver com dignidade.Falta também solidariedade por parte da maioria
8das pessoas, os pequenos na maioria das vezes ajudam mas ao próximo de que os
9grandes(empresários, governo etc...).

ALUNO M

1Professores
2 Entendo

e Monitores, boa noite!

que o autor, ao utilizar a linguagem mista, verbal / não verbal, tenta passar
3uma mensagem da realidade, usando sua criatividade para seus leitores, ao informar
4que não basta só falar da fome com propagandas bonitas de doações de alimentos,
5como mostra o prato rabiscado. Mas com certeza seria necessário falar menos e agir
6mais, sensibilizar-se e procurar fazer algo de concreto, para combater o fantasma da
7fome que assola uma grande parte da população mundial.
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ALUNO A2

1No

cartaz a linguagem verbal (texto) faz uso da não-verbal (imagem) para passar a
2mensagem.
3O

uso da Linguagem não-verbal - a imagem do prato vazio com o garfo - no primeiro
4instante, já nos dá a ideia de algo relacionado a alimento, comida, fome. O prato
5vazio é usado como um símbolo da fome. A linguagem verbal - a mensagem escrita
6dentro do prato com as palavras "enchendo o prato", nos leva a refletir sobre a
7situação da fome em nosso país. É uma crítica direcionada à falta de ação por parte
8dos
nossos
governantes
e
da
nossa
sociedade.
9O que vemos hoje, são unúmeras as matérias, notícias, estátisticas e campanhas
10publicadas nos nossos meios de comunicações (jornais, revistas, etc) relacionadas a
11fome. No entanto, nenhuma ação vem sendo feita para solucionar este problema,
12que infelizmente ainda existe em nosso país.
13O

uso da linguagem verbal e da não-verbal no cartaz, faz um apelo reflexivo e
14chamativo , para que as idéias saiam do papel e se transformem em ações. Não
15basta apenas, sabermos que a fome existe, precisamos de ações desenvolvidas para
16que ela, de fato, deixe de existir.

O quadro a seguir, aponta os fragmentos dos textos que nos permitem analisar,
com mais clareza, os processos cognitivos subjacentes à construção da referência. Nesse
caso, analisamos como são construídos e mapeados os aspectos que permeiam os
conceitos relacionados à “fome”, em particular, no Brasil a partir da leitura do anúncio
publicitário.
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Quadro 4: Conceptualização de “fome” a partir da leitura do anúncio.

FOME

- o prato funciona como base para colocar o alimento que ali está faltando (Aluno
A1)

- as palavras contidas no prato e arranhadas pelo garfo, não enchem barriga de
quem não tem nada para comer (Aluno A1)
- Falta no nosso país mais oportunidades [...] para que o cidadão consiga
sobreviver com dignidade (Aluno A1)
- os pequenos na maioria das vezes ajudam mas ao próximo de que os
grandes(empresários, governo etc...). (Aluno A1)
- realidade (Aluno M)
- propagandas bonitas de doações de alimentos, como mostra o prato rabiscado.
(Aluno M)

- seria necessário falar menos e agir mais, sensibilizar-se e procurar fazer algo de
concreto, para combater o fantasma da fome que assola uma grande parte da
população mundial (Aluno M)
- O prato vazio é usado como um símbolo da fome (Aluno A2)
- situação da fome em nosso país. (Aluno A2)
- crítica direcionada à falta de ação por parte dos nossos governantes e da nossa
sociedade (Aluno A2)
- problema, que infelizmente ainda existe em nosso país. (Aluno A2)
- um apelo reflexivo e chamativo, para que as idéias saiam do papel e se
transformem em ações. Não basta apenas, sabermos que a fome existe, precisamos
de ações desenvolvidas para que ela, de fato, deixe de existir. (Aluno A2)

Como vimos, o anúncio contra a fome, que é constituído por elementos verbais e
não verbais, motivou a elaboração dos textos explicitados nesta seção. Ao analisar
essas produções textuais, depreendemos que as informações disponíveis na publicidade
motivaram a ativação de atributos do frame relacionado à fome como cenário. A fome
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se configura como um cenário em nosso país: Falta no nosso país mais oportunidades
[...] para que o cidadão consiga sobreviver com dignidade (ALUNO A1), realidade
(ALUNO M), situação da fome em nosso país (ALUNO A2), problema, que
infelizmente ainda existe em nosso país (ALUNO A2). Esse cenário é relacionado aos
esquemas imagéticos CONTÊINER e PARTE/TODO. Esse CONTÊINER, cenário da
fome, é preenchido pelos alunos por elementos/partes (slots) que o compõe, como: o
prato funciona como base para colocar o alimento que ali está faltando/ as palavras
contidas no prato e arranhadas pelo garfo, não enchem barriga de quem não tem nada
para comer (ALUNO A1), propagandas bonitas de doações de alimentos, como mostra
o prato rabiscado (ALUNO M) O prato vazio é usado como um símbolo da fome
(ALUNO A2). A partir dessas observações, constatamos que na conceptualização de
“fome” é comprimida a relação vital de parte-todo. Outra relação vital estabelecida é a
de analogia, já que em alguns momentos a “fome” é relacionada diretamente ao prato
vazio, como vimos essa relação é estruturada pelo esquema imagético de LIGAÇÃO.
Outro atributo ativado a partir da leitura do anúncio é o de categoria, que, nesse
caso, também está relacionado ao esquema CONTÊINER. Os alunos ativam esse
atributo a partir de fragmentos como: quem não tem nada para comer/ o cidadão/ os
pequenos na maioria das vezes ajudam mas ao próximo de que os grandes(empresários,
governo etc...). (ALUNO A1), grande parte da população mundial (ALUNO M),
nossos governantes e da nossa sociedade (ALUNO A2). Quando esses graduandos
classificam os participantes desse cenário em categorias (quem não tem nada para
comer, cidadão, governantes etc.), eles estão ativando o atributo de taxonomia, o qual
se estrutura especificamente pelos esquemas PARTE/TODO e ESCALA, uma vez que
os alunos distribuem hierarquicamente esses participantes.

Figura 20: Esquemas ESCALA e PARTE/TODO evocados pelo atributo taxonomia.
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Consequentemente, a relação vital de parte-todo é comprimida, pois há a
evocação dos atores (partes) que compõem o cenário da fome (todo). Inferimos também
que há a compressão da relação vital de papel-valor quando os graduandos estabelecem
uma relação que é instituída através da conexão entre os papéis (do cidadão,
governantes, sociedade etc.) e seus valores.
Os ALUNOS M e A2, em suas produções textuais, apresentam alguns
posicionamentos para tentar solucionar os problemas ocorridos nesse grande cenário (a
fome): seria necessário falar menos e agir mais, sensibilizar-se e procurar fazer algo
de concreto, para combater o fantasma da fome que assola uma grande parte da
população mundial (ALUNO M), um apelo reflexivo e chamativo, para que as idéias
saiam do papel e se transformem em ações. Não basta apenas, sabermos que a fome
existe, precisamos de ações desenvolvidas para que ela, de fato, deixe de existir.
(ALUNO A2). Nesse sentido, existe a ativação do atributo roteiro, uma vez que os
alunos apresentam uma sequência de eventos para acabar com a fome. Essa sequência é
instanciada pelo esquema imagético ORIGEM-CAMINHO-META, quando os alunos
apresentam um percurso a ser seguido para atingirem um objetivo, acabar com a fome.

Figura 21: Percurso seguido para acabar com a fome.

Além disso, a relação vital comprimida é a de causa-efeito, já que os alunos
sugerem a execução de alguns eventos (falar menos e agir mais, sensibilizar-se e
procurar fazer algo de concreto/ as idéias saiam do papel e se transformem em ações.
Não basta apenas, sabermos que a fome existe, precisamos de ações desenvolvidas) que
geram consequências, efeitos (combater o fantasma da fome que assola uma grande
parte da população mundial/ para que ela, de fato, deixe de existir).
Todos os elementos verbais e não verbais (prato vazio, garfo, palavras no lugar
de alimentos etc.) do anúncio publicitário sobre o combate à fome guiaram os
graduandos nos processos de construção da referência “fome”. Dessa maneira, podemos
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afirmar que a construção dessa referência ocorre através da ativação e manipulação de
conhecimentos adquiridos no decorrer de nossas vivências em ambientes socioculturais
específicos, os quais são estruturados a partir de nossas experiências sensoriais.

5.4 Tema: Dilma Rousseff

Apresentamos, nesta seção, o mapeamento dos domínios cognitivos subjacentes
à construção da referência a partir dos textos elaborados no período de 2010.1 em um
fórum de atividade disponível no moodle. Essas produções foram motivadas a partir da
leitura da capa da revista Época publicada em 2010, que tinha como tema a vida e a
carreira política de Dilma Rousseff. Essa capa, exposta na Figura 13, é reapresentada a
seguir.

Figura 13.1: Capa da revista Época disponível no moodle 2010.1.
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Vejamos os textos na íntegra.

ALUNO D
1Quando
2seguir

a capa da Revista Época exibe a sra. Ministra Dilma Roussef, e expôe logo a

a frase interrogativa "Você acha que eu sou um poste ?", eu faço a seguinte

3avaliação:
4Todos

sabemos, através da mídia, da imagem de "durona”, mulher com um passado

5recheado

de lutas e desafios..., torturada pela ditadura militar, enfrentou inúmeras

6situações

desafiantes, "dura" e inabalável como um POSTE, que sabemos que pode

7suportar

fortes

impactos

pela

sua

estrutura

reforçada...

8[...]

a Ministra quer mostrar que não é tão "dura na queda" assim como parece, e que tem

9seu

lado FEMININO e fragilizado... ela aparece na imagem de forma impávida, como um

10poste,

mas, ao mesmo tempo revelando características femininas, de uma mulher

11comum.

ALUNO F

1A

linguagem não verbal, mostra a poderosa Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff,
2tentando mostrar que é uma cidadã capacitada, para assumir com competência, os
3possíveis compromissos, caso chegue a ser eleita Presidente da República. Na imagem
4associada ao texto de capa, podemos perceber entre outras coisas, o esforço da Ministra
5em mostrar ao leitores , que ela é capaz de quebrar as barreiras culturais e se tornar a
6primeira mulher a governar o país. [...] Vejo ainda na imagem, a Ministra querendo
7convencer que apesar de ter feito um tratamento de um câncer linfático, não tem hoje mais
8problemas em relação a doença e que está curada (segundo ela vem repetindo em várias
9entrevistas). Sem medo de mostrar que fez plásticas, ela também se sente orgulhosa de se
10tonar avó. Ou seja, a linguamgem não verbal, mostra que a Ministra passa a imagem de
11uma mulher de coragem que possui competência suficiente para assumir os
12compromissos que virão.
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ALUNO E
1Quanto

a imagem:

2Mostra

uma pessoa com expressões paralizadas com tantas plásticas, mas, isso é prática

3comum

usada pela equipe de marketing para transforma a aparência do candidato, tentado

4agradar

aos eleitores.

5Quanto

a frase:

6Vamos

analisar o que é um poste, algo que fica parado.

7Talvez
8E,

a

frase

queira

dizer

que

ela

não

é

uma

pessoa

sem

atitude.

fazendo uma ligação entre imagem e frase, mostra alguém de expressões sérias e

9"duras"

passando toda força que uma mulher candidata a Presidência da República deve

10ter.

Explicitamos, no Quadro 5, os elementos textuais apontados pelos estudantes
que nos possibilitam observar os domínios cognitivos que operam na conceptualização
da referência Dilma Rousseff. Em seguida, traçamos um percurso dos frames ativados a
partir da leitura da capa da revista, dos esquemas imagéticos que estruturam os atributos
desses frames e as relações vitais estabelecidas no processamento discursivo.
Quadro 5: Conceptualização de “Dilma Rousseff” a partir da leitura da capa da revista Época.

DILMA ROUSSEFF

- a sra. Ministra Dilma Roussef (Aluno D)
- imagem de "durona” (Aluno D)
-

mulher com um passado recheado de lutas e desafios..., torturada pela ditadura militar,

enfrentou inúmeras situações desafiantes, "dura" e inabalável como um POSTE, que
sabemos que pode suportar fortes impactos pela sua estrutura reforçada... (Aluno D)
-

não é tão "dura na queda" assim como parece, e que tem seu lado FEMININO e

fragilizado... ela aparece na imagem de forma impávida, como um poste, mas, ao mesmo
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tempo revelando características femininas, de uma mulher comum. (Aluno D)
-a

poderosa Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff (Aluno F)

- cidadã

capacitada, para assumir com competência, os possíveis compromissos, caso chegue

a ser eleita Presidente da República (Aluno F)
-

Vejo ainda na imagem, a Ministra querendo convencer que apesar de ter feito um

tratamento de um câncer linfático, não tem hoje mais problemas em relação a doença e que
está curada (Aluno F)
- uma

mulher de coragem que possui competência suficiente para assumir os compromissos

que virão. (Aluno F)
- uma pessoa com expressões paralizadas com tantas plásticas (Aluno E)
- Talvez a
-

frase queira dizer que ela não é uma pessoa sem atitude (Aluno E)

fazendo uma ligação entre imagem e frase, mostra alguém de expressões sérias e "duras"

passando toda força que uma mulher candidata a Presidência da República deve ter. (Aluno
E)

Considerando as três produções textuais elaboradas no ambiente virtual moodle,
percebemos a formulação de várias compreensões acerca da capa da revista Época, em
que havia a imagem de Dilma e a pergunta: “Você acha que sou um poste?”.
Um dos atributos dos frames relacionados à Dilma mais recorrentes é o de
categoria, o qual resulta da estabilização cognitiva dentro de uma cultura, cujos
elementos são reconhecidos em função de alguns traços recorrentes. Os alunos se
referem à Dilma apresentado expressões relacionadas ao universo político como: a sra.
Ministra Dilma Roussef (ALUNO D), a poderosa Ministra da Casa Civil Dilma
Rousseff (Aluno F), uma mulher candidata a Presidência da República (Aluno E).
Outras categorias também são ativadas quando os estudantes apontam Dilma como uma
mulher comum, cidadã e pessoas que fazem cirurgias plásticas: tem seu lado
FEMININO e fragilizado (Aluno D), cidadã capacitada, para assumir com
competência, os possíveis compromissos [...] (Aluno F), uma mulher de coragem
(Aluno F), uma pessoa com expressões paralizadas com tantas plásticas (Aluno E).
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Todas essas categorias citadas são estruturadas pelo esquema CONTÊINER, uma vez
que Dilma pode ser considerada como conteúdo do recipiente entorno político,
sociedade como cidadã, universo feminino e grupo de pessoas que se submetem a
cirurgias para melhorar a aparência.

Figura 22: CONTÊINER – Dilma se insere na sociedade como cidadã, política e mulher.

A partir dessa análise, constatamos também que na construção da referência
“Dilma” é ativado o atributo taxonomia quando os estudantes classificam a atual
presidente em diversas categorias. Como vimos anteriormente, taxonomia se estabelece
a partir dos esquemas imagéticos PARTE/TODO e ESCALA, que ficam evidenciados
quando os alunos qualificam hierarquicamente Dilma como ministra, mulher e cidadã.
Observando os atributos de categoria e taxonomia em nossa análise, foi possível
verificar o estabelecimento da relação vital de papel-valor quando os estudantes da EaD
apresentam expressões linguísticas ligadas aos papéis exercidos por Dilma (ministra,
mulher, cidadã etc.) e seus valores. Todo esse processo resulta na construção de uma
referência singular.
Ao longo das produções textuais dos Alunos D e F, é perceptível a ativação dos
atributos cenário e roteiro, vejamos: mulher com um passado recheado de lutas e
desafios..., torturada pela ditadura militar, enfrentou inúmeras situações desafiantes,
"dura" e inabalável como um POSTE, que sabemos que pode suportar fortes impactos
pela sua estrutura reforçada (Aluno D) / Vejo ainda na imagem, a Ministra querendo
convencer que apesar de ter feito um tratamento de um câncer linfático, não tem hoje
mais problemas em relação a doença e que está curada (ALUNO F) . Os cenários
ativados foram o da Ditadura Militar e do período em que Dilma estava fazendo
tratamento para câncer. Esses dois momentos explicitados pelos estudantes caracterizam
os caminhos traçados por Dilma. Dessa maneira, as construções desses cenários estão
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ligadas ao esquema ORIGEM-CAMINHO-META, uma vez que os excertos citados
possibilitam a recuperação de alguns dos perfis desse esquema a partir da apresentação
da vida política e pessoal de Dilma como um percurso.
Levando em consideração os frames relacionados à Dilma (vida política e
pessoal) e seus atributos ativados, podemos verificar o estabelecimento da relação vital
de analogia quando os ALUNOS D e E comparam Dilma a um poste: imagem de
"durona”/ "dura" e inabalável como um POSTE, que sabemos que pode suportar fortes
impactos pela sua estrutura reforçada.../ ela aparece na imagem de forma impávida,
como um poste (ALUNO D), uma pessoa com expressões paralizadas com tantas
plásticas/ fazendo uma ligação entre imagem e frase, mostra alguém de expressões
sérias e "duras" (ALUNO E). A partir das informações que os alunos nos fornecem,
constatamos a analogia estabelecida, a qual é estruturada pelo esquema imagético de
LIGAÇÃO.

Figura 23: LIGAÇÃO entre os elementos que caracterizam Dilma e poste.

Podemos perceber ainda que o ALUNO D faz uma ligação entre a concretude do
poste e a personalidade de Dilma, elaborando uma compreensão de que a presidente é
uma pessoa que não se abate facilmente, tendo a mesma resistência de um poste. Já o
ALUNO E focaliza as características do poste (imobilidade) às características físicas da
ex-ministra (face, expressões). Isso ocorre porque nos processos de construção de
sentido e, consequentemente, da referência, ativamos informações adquiridas no
decorrer de nossa experiência, que podem ser partilhadas ou não.
Considerando ainda as produções textuais dos ALUNOS D e E, percebemos a
estruturação da relação vital de desanalogia, na qual são relacionados elementos que
diferenciam Dilma e poste: não é tão "dura na queda" assim como parece, e que tem
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seu lado FEMININO (ALUNO D) / Talvez a frase queira dizer que ela não é uma
pessoa sem atitude (ALUNO E).
Com o mapeamento das estruturas cognitivas no processamento discursivo,
depreendemos que todas as expressões relacionadas à Dilma emergem através da
atividade cognitiva realizada pelos estudantes à medida que o discurso é desenvolvido.
Através de nossa análise, ratificamos que é essa atividade que assegura a construção da
referência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o que foi exposto na introdução deste trabalho, tivemos como
objetivo principal analisar os processos cognitivos envolvidos na construção da
referência no texto. Para realização deste estudo, nos ancoramos nos pressupostos da
Linguística Cognitiva, mais especificamente, nos conceitos de esquemas imagéticos
(LAKOFF, 1987; JOHNSON, 2007), frames (MINSKY,1974) e relações vitais
(FAUCONNIER e TURNER, 2002). Como vimos, para os estudos cognitivistas em que
estamos embasados, a linguagem é tida como guia de sentido estruturado nas relações
mútuas entre os aspectos sócio-histórico-culturais e cognitivos.
O corpus analisado foi constituído por 12 (doze) produções textuais elaboradas
na disciplina de Leitura, Interpretação e Produção Textual, oferecida aos cursos de
licenciatura da Secretaria de Educação a Distância da UFRN. Julgamos que o número
de produções selecionadas para a constituição de nosso corpus foi suficiente para
observação, descrição e realização dos objetivos indicados, considerando o propósito de
uma análise de natureza qualitativa. Essas produções foram motivadas a partir da leitura
de textos compostos por elementos verbais e não verbais disponíveis em diferentes
atividades realizadas presencialmente e virtualmente. A análise desse corpus foi
dividida em quatro subseções, considerando as temáticas dos textos indicados nas
atividades aplicadas.
Na primeira subseção (5.1), analisamos 3 textos produzidos a partir da leitura de
um cartaz sobre a erradicação do trabalho infantil. Considerando os objetivos deste
estudo, pudemos observar que os elementos não verbais expostos no cartaz, como a
imagem da criança carregando um fardo e observando uma bola passando por ela, em
conjunto com os elementos verbais disponíveis “Criança que trabalha compromete seu
futuro” dão o direcionamento do processo de construção das referências “trabalho
infantil” e “infância”. Nesse processo, fomos capazes de observar o compartilhamento
de informações acerca do tema em questão. A partir dessas informações, constatamos a
ativação dos frames (cenário, roteiro e categoria) relacionados ao trabalho infantil e à
infância. O roteiro é um dos atributos ativados com mais frequência na construção das
referências, ele se estrutura através do esquema imagético ORIGEM-CAMINHOMETA, quando os graduandos apontam a infância como sendo uma trajetória a ser
percorrida. Desse modo, pudemos depreender que a relação vital de parte-todo também

83

foi estabelecida, uma vez que a infância é tida como etapa de uma vida, ou seja, parte de
um todo. As relações vitais de representação, causa-efeito e analogia também são
estabelecidas durante o processamento discursivo, as quais são, basicamente, instituídas
pelo esquema imagético de LIGAÇÃO. Outro aspecto que implica na construção da
referência, mais especificamente do “trabalho infantil”, é a focalização dos elementos
disponíveis no cartaz. Apesar de existirem frames compartilhados, o foco de alguns
alunos em diferentes elementos visuais torna a referência singular: um fardo,
simbolizando a escravidão (ALUNO A) / Trabalhar nessa fase é carregar um fardo
pesado nas costas (ALUNO C).
Posteriormente, na segunda subseção (5.2), fomos capazes de observar os frames
acerca da educação pública e particular de nosso país, temática do cartum disponível na
atividade aplicada. No texto havia exposto a imagem de duas crianças, uma da escola
particular: bem vestida, sentada em uma carteira nova e aparentemente realizando sua
atividade tranquilamente, tendo seus pensamentos representados por uma lâmpada
acesa; enquanto a outra criança de escola pública: vestida com roupas remendadas,
sentada em uma carteira quebrada e realizando sua tarefa com um semblante de
preocupação, tendo seus pensamentos representados por um candeeiro apagado.
Através da análise das produções textuais elaboradas a partir da leitura desse cartum,
pudemos apreender que o cenário dos modelos de educação foi o aspecto mais
focalizado para a construção destes.

Para a construção das referências “educação

particular” e “pública”, os estudantes focalizaram a estruturação física de cada tipo de
sala de aula. A construção de cada cenário foi instanciada pelo esquema imagético de
PARTE/TODO, consequentemente, a relação vital de mesma denominação foi
estabelecida. As pistas não verbais (lâmpada acesa e candeeiro apagado) fornecidas no
cartum puderam estabelecer a relação vital de analogia, estruturada pelo esquema
imagético de LIGAÇÃO, quando os ALUNOS E e F afirmam respectivamente: o
aprendizado quase não tem luz / O aprendizado, sente-se no escuro; a forma como a
educação particular é tratada, iluminada constantemente.
Na terceira subseção (5.3), observamos textos disponíveis no moodle e
construídos através da leitura de um anúncio publicitário em que havia a imagem de um
prato preenchido por um pequeno texto: Muito se fala em doação de alimentos, de luta
e solidariedade contra a fome, mas o único lugar onde palavras enchem o prato é nesse
anúncio. A partir de nossa análise, pudemos depreender que a “fome” é instituída como
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cenário, particularmente, de nosso país: Falta no nosso país mais oportunidades [...]
para que o cidadão consiga sobreviver com dignidade (ALUNO A1), realidade
(ALUNO M), situação da fome em nosso país (ALUNO A2), problema, que
infelizmente ainda existe em nosso país (ALUNO A2). Uma das relações vitais
estabelecidas foi a de analogia, a qual, como já vimos, se estrutura pelo esquema
LIGAÇÃO, ou seja, prato vazio é relacionado diretamente à fome, consequentemente,
há também a compressão da relação parte-todo que está ancorada no esquema
PARTE/TODO, uma vez que o elemento não verbal (prato vazio) faz parte do grande
cenário da fome. Alguns alunos apresentam um percurso a ser seguido para extinção
desse cenário, estabelecendo assim a relação vital de causa-efeito. Dessa forma,
notamos que a construção da referência “fome” ocorreu a partir do compartilhamento de
informações que são categorizadas a partir das experiências as quais somos expostos.
Na última subseção (5.4), foram descritos e analisados os domínios cognitivos
subjacentes à construção da referência “Dilma Rousseff”. A atividade que motivou as
produções textuais analisadas nessa subseção foi realizada no ambiente virtual moodle.
Nela, era exposta a capa da revista Época com a imagem do rosto da atual presidente e a
frase: Você acha que sou um poste?. A partir desses elementos, pudemos constatar que
um dos atributos mais recorrentes dos frames relacionados à Dilma é o de categoria, o
qual se estrutura no esquema imagético CONTÊINER, quando todos os alunos referemse a ela como sendo conteúdo das categorias ministra, candidata, mulher, pessoa que faz
plástica. Na construção da referência “Dilma”, o roteiro de sua vida política e pessoal
também foi bastante focalizado, mais especificamente pelos ALUNOS D e F,
respectivamente: mulher com um passado recheado de lutas e desafios..., torturada pela
ditadura militar, enfrentou inúmeras situações desafiantes [...]/a Ministra querendo
convencer que apesar de ter feito um tratamento de um câncer linfático, não tem hoje
mais problemas em relação a doença e que está curada. Pudemos também constatar
que a partir da ativação dos frames relacionados à vida pessoal e profissional da
presidente, é estabelecida a relação vital de analogia entre Dilma e poste. Os ALUNOS
D e E fazem uma comparação entre os elementos que caracterizam o poste e Dilma. No
entanto, cada aluno focaliza aspectos bastante distintos. O primeiro estudante faz uma
ligação entre a personalidade da ex-Ministra e a resistência do posto, evidenciando que
ela não se abate facilmente, já o ALUNO E focaliza a imobilidade do poste comparando
à face de Dilma, que no período de sua candidatura fez algumas plásticas.
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Dessas observações, pudemos depreender que a imagem de Dilma Rousseff e a
pergunta indicada na capa da revista “Você acha que sou um poste?” são capazes de
motivar domínios cognitivos compartilhados entre vários indivíduos e ligados às nossas
experiências. O que é dado no texto serve como guia para compreensão e construção da
referência, porém o que ocorre no percurso da construção dessas vai depender do que
está disponível nas operações cognitivas realizadas.
A partir deste estudo, notamos que a construção da referência nos textos resulta de
vários processos cognitivos ativados e que a leitura do não verbal envolve olhares,
percepções e compreensões diferentes embasadas no conhecimento partilhado e
individual dos alunos. Todos os fragmentos relacionados às referências construídas
podem ser considerados como guias de sentido, pois no momento em que esses alunos
constroem uma compreensão a partir da leitura dos textos, eles ativam vários domínios
de conhecimento. Ou seja, todo o processamento da construção da referência é guiado
pelo material (verbal/não verbal) disponível em cada texto apresentado nas atividades
juntamente com as informações adquiridas no decorrer de nossa experiência. Desse
modo, ratificamos o pressuposto de que a construção da referência pode ser considerada
uma atividade cognitiva que abrange conhecimentos de base corpórea e social.
Entender como se dá o processo de construção da referência é muito importante
para o profissional da área de Educação, pois ele deve estar atento à escolha dos
conteúdos e do material linguístico que pode direcionar e ativar domínios cognitivos
que facilitem a compreensão das novas informações apresentadas em uma aula.
Acreditamos que as questões abordadas neste trabalho possam ser de fundamental
importância para reflexão de nossas práticas em sala de aula relacionadas,
especificamente, à leitura e produção de textos. Pois, ao ler e escrever, ativamos
constructos cognitivos, organizados a partir de nossas experiências corpóreas e
socioculturais, os quais norteiam nossa compreensão.
Levando em consideração nossas formulações teóricas e a nossa análise,
esperamos também que este trabalho possa propiciar uma reflexão acerca das atividades
de compreensão, tanto no ensino presencial como no ensino a distância. Cremos
também que, por ser uma pesquisa de natureza qualitativa baseada na introspecção,
muito ainda temos que fazer, muito ainda temos que investigar para obtermos maiores
informações acerca dos conceitos inseridos na Linguística Cognitiva e aplicados nesta
dissertação, pois a partir deles corroboramos o pressuposto de que a referência é
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conceptualizada por meio de uma atividade cognitiva complexa. Assim sendo, esta
pesquisa não está finalizada, ela é o ponto de partida para outros estudos.
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