
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

MESTRADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A CONSTRUÇÃO DE MODELOS SITUACIONAIS NO  

PADRÃO DISCURSIVO NARRATIVA EM QUADRINHOS 

 
 

 

 

 

Ada Lima Ferreira de Sousa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

Setembro de 2012 



 

 

ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE MODELOS SITUACIONAIS NO  

PADRÃO DISCURSIVO NARRATIVA EM QUADRINHOS 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito para a obtenção do título de 

mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

Setembro de 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 



 

 

ADA LIMA FERREIRA DE SOUSA 

 

 

A CONSTRUÇÃO DE MODELOS SITUACIONAIS NO PADRÃO DISCURSIVO 

NARRATIVA EM QUADRINHOS 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Estudos da Linguagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

como requisito para a obtenção do título de 

mestre. 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Costa. 

 

Banca examinadora 

 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio Costa (UFRN) 

 

Membro interno: Prof. Dr. Paulo Henrique Duque (UFRN) 

 

Membro externo: Profa. Dra. Maria Jussara Abraçado de Almeida (UFF) 

 

Suplente interno: Profa. Dra. Janaína Weissheimer (UFRN) 

 

Suplente externo: Profa. Dra. Karen Sampaio Braga Alonso (UFRJ) 

 

 

 

 

 

Natal – RN 

Setembro de 2012 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, Aquele que concede inspiração e força. 

Ao meu mestre, inspirador, orientador e amigo Marcos Antonio Costa, por me fazer 

amar a Linguística e guiar-me com eficiência nos caminhos acadêmicos desde a graduação.  

Ao professor Paulo Henrique Duque, por instigar minha curiosidade e ter dado 

contribuições valiosas à minha pesquisa na banca de qualificação e em outras inúmeras 

ocasiões. 

À professora Maria Jussara Abraçado de Almeida, por aceitar o convite para participar 

da banca de defesa desta dissertação.  

À professora Maria da Penha Casado Alves, pela gentileza e pelas observações feitas 

na banca de qualificação.  

Às professoras Karen Sampaio Braga Alonso e Janaína Weissheimer, por terem 

aceitado o convite para a suplência da banca de defesa desta dissertação. 

Aos colegas de trabalho e, sobretudo, amigos do grupo de pesquisa Cognição e 

Práticas Discursivas (UFRN), pela companhia ao longo dessa jornada difícil, porém 

gratificante. 

À equipe de Práticas de Leitura e Escrita da Escola de Ciências e Tecnologia da 

UFRN, pelo amparo, compreensão e carinho. 

Aos secretários do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, Bete e 

Gabriel, pela disponibilidade e atenção. 

Aos meus irmãos das Letras, Yan e Francisco, presenças constantes e especiais. 

Aos avós Francisco e Vanda, meus primeiros educadores.  

Aos meus pais, Adriano e Vânia, por acreditarem (e fazerem com que eu acredite) em 

mim e proverem o suporte necessário ao alcance das minhas metas. 

A Bruno, pela compreensão, pelos sonhos compartilhados e por tudo mais que torna 

meus caminhos mais suaves. 

A todos os apaixonados pela pesquisa que, como eu, têm-na como motivação maior e 

tentam, por meio dela, promover o bem coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo a construção dos modelos situacionais no padrão 

discursivo narrativa em quadrinhos e insere-se no campo da Linguística Cognitiva, tomando 

por base, principalmente, as noções de mente corporificada (LAKOFF; JOHNSON, 1999), 

simulação mental (BARSALOU, 1999), padrão discursivo (DUQUE; COSTA, 2012) e 

modelos situacionais (ZWAAN, 1999). Parto da hipótese de que o processo de construção de 

sentidos para as narrativas está atrelado à simulação do espaço, do tempo, dos objetivos e das 

ações dos personagens do mundo da história, dimensões essas que constituem os modelos 

situacionais elaborados pelo leitor. A simulação dessas experiências durante o processamento 

discursivo advém do fato de este ter base corporificada e cultural, ou seja, diante das pistas 

apresentadas na narrativa, as estruturas cognitivas que compõem as memórias pessoal e social 

do leitor são ativadas e permitem o acionamento de informações que remetem às suas 

experiências físicas e sociais, construídas no ambiente em que ele vive. No tocante às 

narrativas em quadrinhos, a construção de modelos situacionais está intimamente ligada à 

ativação recorrente de certas estruturas cognitivas a partir de recursos gráficos típicos daquele 

padrão discursivo. Essas conclusões foram obtidas a partir da análise de dados retirados da 

obra Palestina (SACCO, 2003; 2004; 2011).   

 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva. Construção de Sentidos. Modelos Situacionais. 

Narrativa em Quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The object of this study is the construction of situation models in the discourse pattern comic 

book narrative, and sits in the field of Cognitive Linguistics. Its main foundations are the 

notions of embodied mind (LAKOFF; JOHNSON, 1999), mental simulation (BARSALOU, 

1999), discourse pattern (DUQUE; COSTA, 2012) and situation models (ZWAAN, 1999). I 

stem from the hypothesis that the process of meaning construction in narratives is attached to 

the simulation of space, of time and of the characters’ goals and actions within the story 

world, dimensions which make up the situation models elaborated by the reader. The 

simulation of these experiences during discourse processing originates from the fact of it 

having an embodied and cultural basis, i.e., upon being confronted with the clues found in the 

narrative, the cognitive structures that make up the reader’s personal and social memories are 

triggered and make it possible to activate information which in turn refer to his/her physical 

and social experiences, built up in the environment in which he/she lives. As regards comic 

book narratives, the construction of situation models is closely related to the recurring 

activation of certain cognitive structures originating from graphic resources that are typical of 

that discourse pattern. These conclusions were drawn from the data analysis taken from the 

work Palestina (SACCO, 2003; 2004; 2011).   

  

Keywords: Cognitive Linguistics. Meaning Construction. Situation Models. Comic Book 

Narrative. 
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INTRODUÇÃO  

 

O ato de compreender um texto envolve mais do que a decodificação dos elementos 

que compõem a sua superfície. Processamos e compreendemos discursos porque somos 

capazes de coordenar os seus diversos níveis. Essa coordenação é possível graças às estruturas 

cognitivas que, arquitetadas com base nas experiências advindas da interação com o ambiente 

em que vivemos, subjazem aos processos de significação que nos permitem categorizar o 

mundo. Esse aparato cognitivo procedente das experiências sensório-motoras que 

proporcionam ao ser humano as noções de orientação, forma, equilíbrio, entre outras, bem 

como das nossas vivências dentro de uma cultura, permite que, ao lermos ou ouvirmos um 

texto, ativemos nossas memórias pessoal e social de modo a atribuirmos significação ao 

discurso. Tal entendimento está presente em diversos trabalhos desenvolvidos no âmbito da 

Linguística Cognitiva e norteia minha pesquisa sobre o processo de construção de sentidos 

durante a leitura de narrativas em quadrinhos.  

A análise que será apresentada nesta dissertação segue a proposta de trabalhar o 

discurso em vez de focalizar elementos isolados. Por esse motivo, adoto o conceito de padrão 

discursivo (doravante, PD) sugerido, inicialmente, por Östman (2005) como uma ferramenta 

aplicada à compreensão de textos e coerente com a proposta de analisar não os enunciados em 

si, mas o conhecimento e os dispositivos cognitivos ativados por falantes reais nas situações 

de uso da língua. A noção de padrão discursivo é retomada e revista por Duque e Costa 

(2012). Esses autores afirmam que um PD resulta do pareamento recorrente entre esquemas 

imagéticos – estruturas cognitivas resultantes das nossas experiências corpóreas no ambiente 

com o qual interagimos – e frames – aparato mental moldado por nossas vivências sociais e 

culturais. A ativação dessas estruturas, de acordo com Duque e Costa (ibid.), está na raiz da 

construção de sentidos durante o processamento discursivo; isso decorre da nossa capacidade 

de, a partir das pistas fornecidas em um texto – seja ele verbal ou não verbal – “vivenciar” 

mentalmente ações que praticamos ou presenciamos, bem como sensações e emoções que 

experimentamos cotidianamente. 

As considerações acerca da relação entre conhecimento corporificado e processamento 

discursivo já não se situam no terreno das hipóteses. Pesquisas realizadas em áreas tais como 

a Psicologia e as Neurociências comprovam empiricamente que a construção de sentidos 

durante o processamento discursivo está atrelada à simulação de situações descritas no texto 

lido/ouvido (BARSALOU, 1999). Segundo Zwaan (1999, p. 15), “ao nos colocarmos em uma 
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situação, nós temos um certo ponto ‘de vista’ espacial, temporal e psicológico a partir do qual 

experienciamos vicariamente os eventos”
1
. Assim, do mesmo modo que, no nosso cotidiano, 

tomamos ciência da nossa localização espacial, do tempo em que nossas ações ocorrem, das 

pessoas com quem interagimos e das nossas metas, também simulamos o espaço, o tempo, os 

objetivos e as ações dos personagens do mundo da história, dimensões que constituem os 

chamados modelos situacionais (ZWAAN, 1999; GRAESSER; WIEMER-HASTINGS, 

1999), isto é, os micromundos mentais construídos à medida que lemos uma narrativa. A 

elaboração desses mundos da história ocorre porque, à medida que os eventos são 

apresentados no texto, acionamos, diante dessas pistas, uma variada gama de sensações e de 

expectativas provenientes das nossas experiências físicas, sociais e culturais. 

A curiosidade acerca desses processos de construção de sentidos durante a leitura de 

exemplares de padrões discursivos constituídos por textos de naturezas distintas foi a 

principal motivação para a escolha, por mim, de uma narrativa em quadrinhos como objeto de 

pesquisa. A inquietação quanto aos mecanismos cognitivos envolvidos na articulação do 

verbal e do não verbal surgiu da minha experiência como leitora, desde a infância, de diversos 

exemplares daquele padrão discursivo. Meu percurso investigativo iniciou-se com a leitura de 

obras escritas pelos quadrinistas Will Eisner e Scott McCloud. Esses autores são conhecidos 

não só por escreverem narrativas em quadrinhos como, também, pelos trabalhos em que se 

dedicam ao detalhamento de aspectos relacionados à história, à concepção e à feitura dos 

quadrinhos, e ao modo como o leitor lida com os elementos que compõem essas histórias. 

Quanto à relação entre a estrutura dos quadrinhos e as operações cognitivas que 

subjazem à construção de sentidos pelo leitor, Eisner (2001; 2008) e McCloud (2005; 2008) 

ressaltam que isso envolve mais do que a decodificação dos textos postos dentro dos balões e 

as impressões sobre as representações gráficas de personagens e de cenários. Elementos 

básicos como as sarjetas
2
, os requadros

3
, as fontes utilizadas nos textos, os espaçamentos 

entre os quadros, os formatos dos balões, as características dos personagens, entre outros, 

podem funcionar como pistas de modo que o leitor construa sentidos para a história. O 

enquadramento de certos detalhes da ação, por exemplo, “não só define seu perímetro, como 

estabelece a posição do leitor em relação à cena e indica a duração do evento” (EISNER, 

2001, p.25). Já a noção de tempo é construída a partir da quantidade de quadros, aumentando-

                                                           
1
 “When we place ourselves in a situation, we have a certain spatial, temporal, and psychological ‘vantage’ point 

from which we vicariously experience the events” [tradução minha].  
2
 Linhas que separam os quadros (MCCLOUD, 2005). 

3
 Linhas que demarcam os limites dos quadros (Id., ibid.). 
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-a ou diminuindo-a de modo a tornar a ação mais ou menos segmentada (EISNER, 2001). As 

sarjetas, os requadros e os formatos dos quadros, por sua vez, podem ser explorados em 

função da noção de espaço (MCCLOUD, 2005). Quanto à configuração do texto verbal, 

diversas fontes podem ser utilizadas nos textos escritos no interior dos balões e dos quadros, 

dependendo da intenção do autor quanto à representação do tom e do volume de voz dos 

personagens, de modo que o leitor possa “ouvir com os olhos” (Id., 2008, p.146). 

Os elementos supracitados não são os únicos a compor o mosaico de pistas que 

constitui as narrativas em quadrinhos; há outros recursos muito eficientes no que diz respeito 

à ativação das capacidades cognitivas do leitor, embora nem sempre eles sejam perceptíveis 

quando da(s) primeira(s) leitura(s). Eisner (2001; 2008) e McCloud (2005; 2008) abordam, 

entre outros aspectos, a importância da caracterização dos personagens – através de gestos, de 

posturas e de traços corporais e faciais – de modo a evocar as experiências e invocar as 

emoções do leitor. Não se trata apenas de, com base num vasto repertório gestual constituído 

culturalmente, reconhecer e aceitar a intenção expressa pelo autor; trata-se, também, da 

identificação do leitor com certos aspectos da obra. McCloud (2005), por exemplo, cita a 

empatia com o cartum
4
 para mostrar que somos centrados em nossa imagem a ponto de, a 

partir das nossas características, preenchermos formas icônicas e atribuirmos identidades e 

emoções a objetos inanimados. Isso explicaria porque há uma maior identificação dos leitores 

com personagens cujos traços são mais simplificados. Por outro lado, técnicas de desenho 

mais realistas encaixam-se muito bem em cenários, e a utilização dessa técnica, 

concomitantemente aos traços cartunizados dos personagens, possibilita o que McCloud 

(ibid., p. 42-43) chama de efeito-máscara: 

 

Como ninguém espera que as pessoas se identifiquem com paredes ou 

paisagens, os cenários tendem a ser mais realistas. Em alguns quadrinhos, 

essa separação é bem mais pronunciada. O estilo Tintin
5
 de linhas simples 

combina personagens muito icônicos com cenários extraordinariamente 

realistas. Essa combinação permite que os leitores se disfarcem num 

personagem e entrem num mundo sensorialmente estimulante. Um conjunto 

de linhas pra ver, outro conjunto pra ser [sic]. 

 

Não obstante os trabalhos de Eisner e McCloud discorram sobre vários elementos 

relacionados à construção de sentidos pelos leitores de narrativas em quadrinhos, há que se 
                                                           
4
 Representação simplificada do rosto humano, em que comumente a face é desenhada como um círculo, os 

olhos como pontos e a boca como uma linha (MCCLOUD, 2005).   
5
 Protagonista de As Aventuras de Tintin, série de histórias em quadrinhos criada em 1929 pelo belga Georges 

Prosper Remi, conhecido como Hergé (Id., ibid.). 
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ressaltar a escassez, especialmente no âmbito acadêmico, de publicações que se debrucem, 

específica e profundamente, sobre as operações cognitivas envolvidas no processamento 

discursivo de narrativas constituídas pelas modalidades de texto verbal e não verbal. Diante 

disso, ressalto a necessidade de investigar esses aspectos e a pertinência de fazê-lo com base 

no aparato teórico da Linguística Cognitiva. Desse modo, minha pesquisa se justifica por 

lançar luz sobre um terreno ainda pouco investigado.  

Diante dos aportes teóricos utilizados, minhas questões de pesquisa podem ser 

elencadas da seguinte forma: 

1. Que mecanismos cognitivos estão envolvidos na construção de modelos situacionais 

durante a leitura de narrativas em quadrinhos? 

 2. O que está na raiz da leitura integrada das modalidades de texto verbal e não verbal? 

3. Que fatores permitem ao leitor reconhecer um padrão discursivo – no caso deste 

trabalho, a narrativa em quadrinhos – como tal? 

4. As características típicas de um padrão discursivo favorecem a ativação mais 

frequente de estruturas cognitivas específicas? 

Nesse sentido, o objetivo central desta dissertação é mostrar que, durante a leitura de 

narrativas em quadrinhos, somos capazes de simular as diversas dimensões do chamado 

mundo da história, construindo, desse modo, modelos situacionais. Esse objetivo se desdobra 

em outros mais específicos:  

1. Demonstrar que, na raiz do processo de construção de sentidos durante a leitura das 

narrativas em quadrinhos, está a ligação dos mecanismos verbal e não verbal, 

concomitantemente à ativação associada de esquemas imagéticos e de frames; 

2. ratificar que o pareamento dos esquemas imagéticos e dos frames é o que 

caracteriza um determinado padrão discursivo; 

3. evidenciar que, no caso das narrativas em quadrinhos, a ativação desse aparato 

cognitivo durante a leitura resulta tanto dos recursos gráficos típicos do padrão discursivo, 

que conduzem à ativação mais frequente de alguns esquemas em vez de outros, quanto do 

conhecimento prévio acerca do contexto sociocultural relacionado à obra.  

Para tanto, escolhi como corpus da minha pesquisa o livro Palestina (SACCO, 2003; 

2004; 2011), no qual são relatadas histórias de refugiados palestinos colhidas pelo jornalista 

Joe Sacco em viagem a Israel e aos Territórios Ocupados, no inverno de 1991 e 1992. A 

seleção dessa obra foi pautada pela variedade e pela peculiaridade dos recursos gráficos que a 
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compõem. Segundo os pressupostos da Linguística Cognitiva, o texto fornece pistas a partir 

das quais o leitor ativa as estruturas cognitivas envolvidas no processamento discursivo; a 

diversidade dessas pistas no livro Palestina torna-o um rico material para o tipo de análise que 

será apresentado nesta dissertação. 

O corpus foi analisado com base na metodologia da introspecção, isto é, a análise 

individual dos aspectos linguísticos conforme se manifestam na minha própria cognição 

(TALMY, 2005). Como ferramenta de análise, adotei a noção de blocos construcionais 

(doravante, BCs), entendidos neste trabalho como os blocos discursivos ancorados por 

modelos situacionais. Foram analisados cinco BCs cuja escolha foi motivada pelo fato de sua 

análise fornecer material suficiente para a confirmação das questões de pesquisa levantadas; a 

escolha de mais BCs implicaria em versar desnecessariamente sobre dados muito semelhantes 

aos que serão apresentados no capítulo dedicado à análise do corpus. 

Esta dissertação é constituída por cinco capítulos. No primeiro, é apresentado o 

referencial teórico dividido nas seguintes seções: um breve histórico das duas gerações dos 

estudos cognitivistas da linguagem ao longo do século XX; a noção de corporalidade; 

simulação mental; esquemas imagéticos; frames; o conceito de padrão discursivo e a 

apresentação do PD narrativa em quadrinhos; e, por fim, a noção de modelos situacionais. No 

segundo capítulo, o estado da arte, são mencionadas algumas pesquisas sobre quadrinhos 

desenvolvidas no âmbito da Linguística, com o fim de destacar as possíveis contribuições 

advindas deste trabalho. O terceiro capítulo é dedicado à apresentação da metodologia 

utilizada ao longo da minha pesquisa. No quarto capítulo, procedo à análise dos dados. 

Finalmente, no quinto capítulo, são apresentadas algumas conclusões resultantes da pesquisa 

em tela. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Abordagens cognitivas da linguagem: as duas gerações 

  

No século XX, a história do cognitivismo no interior dos estudos da linguagem pode 

ser dividida em dois momentos que se alicerçam em fundamentos filosóficos distintos. O 

primeiro momento foi marcado pelo advento do Gerativismo, movimento iniciado com a 

publicação do livro Syntactic structures
6
 por Noam Chomsky em 1957. Segundo Kenedy 

(2008), o Gerativismo surgiu como uma espécie de resposta ao Behaviorismo, corrente que 

dominou as ciências em geral durante a primeira metade do século XX e que tinha como 

nome principal o norte-americano Leonard Bloomfield.  

Para os behavioristas, a linguagem humana é um fenômeno externo ao indivíduo, dado 

tratar-se de um sistema de hábitos resultantes de respostas recorrentes do organismo aos 

estímulos sociais. Chomsky combateu essa proposta ao afirmar que todos os falantes possuem 

uma capacidade interna ao cérebro humano chamada faculdade da linguagem, que os torna 

naturalmente dispostos a elaborar e compreender frases novas. Essa competência linguística 

inata, de acordo com Chomsky, distinguiria o ser humano dos outros primatas superiores e 

das demais espécies animais. Assim, com o surgimento do Gerativismo, a linguagem humana 

passou a ser vista não como um comportamento socialmente condicionado, mas um 

dispositivo mental inato.  

Desse modo, na concepção gerativista clássica, os falantes são considerados capazes 

de gerar estruturas linguísticas naturalmente, sem a influência de variáveis sociais, por já 

serem naturalmente dotados de criatividade, ou seja, a capacidade de formular e de entender 

novas frases, infinitamente, a partir de um sistema finito de regras já internalizadas na mente, 

chamado de gramática.  

Essa perspectiva conduziu a um estudo de cunho racionalista e formalista, focado 

numa sintaxe autônoma no sentido de que o ser humano seria capaz de produzir linguagem 

unicamente a partir de elementos sintáticos, o que tornava dispensável a investigação de 

questões relacionadas às experiências corpóreas e ao conhecimento de mundo. Assim, a 

perspectiva gerativista clássica era dicotômica no sentido de conceber mente e corpo como 

entidades isoladas uma da outra.   

                                                           
6
 Em tradução livre, Estruturas sintáticas. 
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A concepção gerativista começou a ser confrontada ainda na segunda metade do 

século XX por pesquisadores que, na busca por uma abordagem que contemplasse os aspectos 

semânticos da linguagem, passaram a questionar o pressuposto da autonomia sintática. Tal 

atitude culminou em dissidência dentro da corrente gerativista, e pesquisadores como George 

Lakoff, Háj Ross, James McCawley e Paul Postal principiaram, em meados dos anos 1970, os 

estudos linguísticos baseados na noção de mente corporificada, ou seja, um aparato cognitivo 

composto por estruturas surgidas da interação entre o corpo e o ambiente. Desse modo, a 

dicotomia mente/corpo, herança cartesiana, dá lugar a uma abordagem que valoriza o papel do 

corpo humano na construção do aparato cognitivo e, consequentemente, nas práticas 

relacionadas à linguagem.   

 

1.1.1. Corporalidade 

Considerando a tradição ocidental, a dicotomia mente/corpo, que ainda orienta 

fortemente várias perspectivas teóricas, já se faz presente desde a Antiguidade Clássica – 

quando Platão postula a existência de um “mundo das ideias” como esfera separada e 

autônoma do mundo concreto sensorialmente cognoscível – e encontra ecos no pensamento 

de René Descartes, no século XVII, quando o filósofo propõe que a “coisa pensante” (res 

cogitans) encontra obstáculo numa “coisa extensa” (res extensa), que seria o corpo.  

De acordo com Gibbs (2005, p. 1), a “corporalidade no campo das ciências cognitivas 

refere-se à compreensão do papel do próprio corpo de um agente na sua cognição situada, 

cotidianamente” 
7
. A inserção dos estudos sobre corporalidade no campo da Linguística 

Cognitiva corrobora a visão presente nas teorias surgidas na segunda metade do século XX 

segundo as quais a linguagem não é mera expressão dos pensamentos ou instrumento de 

representação do real, mas um elemento que possibilita a construção de aspectos sócio-           

-histórico-culturais, compartilhados em nossa (inter)ação física no (e com o) ambiente. Sendo 

a linguagem a propriedade que permite ao homem perceber e arquitetar o seu entorno 

biopsicossocial, é impossível classificá-la como uma entidade desatrelada do aparato mental 

humano e, tampouco, considerá-la uma faculdade cognitiva separada das demais. Assim, a 

ideia da linguagem localizada em um módulo isolado do cérebro é rejeitada pela Linguística 

Cognitiva, que insere na agenda dos estudos da linguagem a perspectiva da construção de 

                                                           
7
 “Embodiment in the field of cognitive science refers to understanding the role of an agent’s own body in its 

everyday, situated cognition” [tradução minha]. 
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sentidos para o discurso como o resultado do processamento online de categorias linguísticas 

e de elementos não linguísticos cuja mobilização permite a elaboração do que chamamos de 

realidade. Duque e Costa (2012, p.14) reforçam essa concepção ao afirmarem que  

 

O funcionamento da linguagem [...] é pensado prioritariamente a partir dos 

processos criativos que nos permitem organizar e dar forma às nossas 

experiências, tornando-as coerentes. O diálogo entre a abordagem 

cognitivista contemporânea e a visão das ciências sociais nos permite 

compreender que os processos de categorização, que nos possibilitam 

organizar discursivamente nossa experiência, constituem convenções e 

adaptações a uma realidade cultural e social.  

 

Pensar a linguagem atrelada às experiências no mundo exige uma abordagem que 

contemple não só as relações sociais, históricas e culturais nas quais se enreda o ser humano, 

como também as suas relações biológicas com seu entorno. As experiências corpóreas estão 

na raiz da construção de parte das estruturais mentais evidenciadas no uso da linguagem. De 

acordo com Lakoff e Johnson (1999, p.18-19), 

 
[…] as propriedades do corpo humano [...] contribuem para as 

peculiaridades do sistema conceptual. Nós temos olhos e orelhas, pernas e 

braços que trabalham de certas maneiras e não de outras. Temos um sistema 

visual, com mapas topográficos e células sensíveis à orientação, que 

estruturam nossa habilidade de conceptualizar relações espaciais. Nossas 

habilidades de movimento e de percepção do movimento das outras coisas 

dão ao movimento um papel fundamental em nosso sistema conceptual. O 

fato de termos músculos e usá-los para aplicar força de certas formas leva à 

estrutura de nosso sistema de conceitos causais. O que é importante, 

portanto, não é apenas o fato de termos corpos e de que o pensamento é de 

certa forma corporificado. O que importa de fato é que a natureza peculiar de 

nosso corpo molda nossas possibilidades de conceptualização e 

categorização. 
8
 

 

Ou seja, a experiência do homem no mundo, através do corpo, é fundamental para os 

processos de construção de sentidos. Desse modo, a defesa da dicotomia mente/corpo não faz 

sentido na atual agenda de estudos linguísticos, visto que ação e pensamento estão ligados. 

Paredes (2003, p.203) observa que 

                                                           
8
 “[...] the properties of the human body [...] contribute to the peculiarities of our conceptual system. We have 

eyes and ears, arms and legs that work in certain very definitive ways and not in others. We have a visual 

system, with topographic maps and orientation-sensitive cells, that provides structure for our ability to 

conceptualize spatial relations. Our abilities to move in the ways we do and to track the motion of other things 

give motion a major role in our conceptual system. The fact that we have muscles and use them to apply force in 

certain ways leads to the structure of our system of causal concepts. What is important is not just that we have 

bodies and that thought is somehow embodied.  What is very important is that the peculiar nature of our bodies 

shapes our very possibilities for conceptualization and categorization” [tradução minha].  
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um ser vivo não assimila passivamente informações provenientes de um 

mundo externo independente de suas operações cognitivas, mas vive 

experiências cujas características surgem das possibilidades operacionais 

constituídas pela própria estrutura corporal. Em outras palavras, não se trata 

de perceber um mundo, mas de constituir, historicamente, experiências 

cognitivas.  

 

É evidente, portanto, que a relação mente-corpo não é unidirecional. As experiências 

do homem no mundo afetam a sua cognição e vice-versa. A implicação desse processo no 

modo como se utiliza a linguagem é que, sendo esta uma faculdade cognitiva e, como tal, 

atrelada não só ao aparato cerebral, como também às experiências corpóreas, não se pode 

lidar com ela isolando-a dos contextos em que é utilizada. O contexto, nessa perspectiva, deve 

ser entendido não como o mero conjunto de variáveis não linguísticas a serem tomadas como 

respaldo à interpretação das variáveis linguísticas, mas como o que está disponível 

cognitivamente e nos permite ler a exterioridade. De acordo com Duque e Costa (2012, p.17), 

 

sistemas de representação, construídos discursivamente, regulam as 

estruturas mentais e perceptivas dos sujeitos e, ao mesmo tempo, são 

regulados por elas, organizando espaços sociais e articulando significados 

coletivos. O fenômeno linguístico, portanto, é absolutamente imbricado com 

o contexto sociocultural em que ocorre e, simultaneamente, o contexto em 

que uma ação discursiva se realiza não é independente da memória 

conversacional dos sujeitos, de suas experiências corpóreas e das estruturas 

conceptuais disponibilizadas no presente, constituídas, inclusive, por suas 

emoções.  
  

Desse modo, na perspectiva cognitivista, a linguagem é uma atividade mental e social. 

Afinal, a construção de sentidos se dá num ambiente constituído por indivíduos que 

compartilham crenças e experiências e que, ao interagirem, se conhecem, se apresentam e se 

ajustam às mais diversas situações; esse reajuste nada mais é do que a reelaboração de uma 

complexa gama de estruturas mentais acionadas durante o processamento discursivo. Segundo 

Fauconnier (1997, p. 1), a “[...] linguagem visível é apenas a ponta do iceberg da construção 

invisível de sentido que ocorre à medida que pensamos e falamos” 
9
. A linguagem, portanto, 

fornece amostras do processo contínuo de (re)construção de sentidos efetivado pelo indivíduo, 

o qual (re)define suas visões acerca do mundo à medida que, com o desenrolar do discurso, as 

estruturas correspondentes às experiências corpóreas – os esquemas imagéticos – e 

socioculturais – os frames – são ativadas em conjunto. 

                                                           
9
 “[...] visible language is only the tip of iceberg of invisible meaning construction that goes on as we think and 

talk” [tradução minha].  
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1.2. Esquemas imagéticos 

Esquemas imagéticos, de acordo com Johnson (1987), são estruturas cognitivas 

procedentes das experiências sensório-motoras que proporcionam ao ser humano as noções de 

orientação, forma, equilíbrio, entre outras. Esse aparato é “universal” no sentido de que os 

humanos, a exemplo das demais espécies, compartilham uma configuração corpórea; com 

isso, as interações físicas com o ambiente são vivenciadas pelas pessoas de modo muito 

semelhante e, consequentemente, a configuração das estruturas cognitivas decorrentes dessas 

experiências também segue um padrão.  

De acordo com Lakoff e Johnson (1980, p. 56-57),  

 

 a estrutura dos nossos conceitos espaciais emerge de nossa experiência 

conceitual constante, ou seja, nossa interação com o ambiente físico. 

Conceitos que emergem desse modo são conceitos que vivemos da maneira 

mais fundamental 
10

.  

 

Esses conceitos básicos experienciais, segundo Duque (2012b, p. 1-2), 

 

incluem um conjunto de relações espaciais básicas (localização, direção e 

proximidade), um conjunto de conceitos físicos ontológicos (por exemplo, 

entidade, contêiner) e um conjunto de experiências de ações básicas (por 

exemplo, comer, mover-se) [grifo do original]. 

 

A formação dos esquemas imagéticos a partir dessas experiências básicas não é um 

processo de construção de representações nítidas das situações vivenciadas. O que ocorre é a 

configuração de padrões abstratos, esquemáticos, que são ativados quando, no processamento 

discursivo, evocam-se as situações a partir das quais se (re)constrói o aparato cognitivo 

humano. A ativação de certos esquemas imagéticos atrelada a determinadas experiências tem 

relação com os papéis que os compõem, ou seja, os elementos que estruturam os esquemas. É 

importante ressaltar que a ativação de um esquema não pressupõe foco em todos os papéis 

que o constituem, conforme ficará evidente na análise dos dados.  

Os esquemas mais frequentes, conforme Duque e Costa (2012), são representados a 

seguir
11

. 

                                                           
10

 “The structure of our spatial concepts emerges from our constant spatial experience, that is, our interaction 

with the physical environment. Concepts that emerge in this way are concepts that we live by in the most 

fundamental way” [tradução minha].  
11

 As figuras 1 e 2 são adaptadas de Duque e Costa (2012), e as figuras 3, 4, 5 e 6, retiradas de Id., ibid., p. 79-

82. 
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Figura 1: Esquema ORIGEM/CAMINHO/META 

 

O esquema ORIGEM/CAMINHO/META (cf. figura 1), doravante, OCM, é 

estruturado pelos papéis ponto de partida, trajetor, trajetória e ponto de chegada, e resulta da 

compreensão de que os movimentos do corpo pressupõem deslocamentos ao longo de uma 

trajetória que tem, necessariamente, uma origem, um caminho a ser percorrido e uma meta. 

Essa percepção de deslocamento e dos papéis envolvidos nessa ação desenvolve-se nos 

indivíduos humanos tão logo, ainda crianças, começam a se locomover e, desse modo, a 

experienciar uma trajetória entre um ponto e outro. Portanto, o esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META está na raiz da tendência do ser humano a organizar 

acontecimentos em um fluxo contínuo. Mesmo nas ocasiões em que a linearidade da cadeia de 

eventos não é mantida (por exemplo, quando o continuum de uma narrativa é desfeito pela 

ocorrência de um flashback), o esquema OCM é ativado em decorrência da associação às 

experiências de deslocamento espacial, que pressupõem o arranjo sucessivo de eventos.  

 

                                     

Figura 2: Esquema CONTÊINER 

 

A noção de CONTÊINER (cf. figura 2), esquema estruturado pelos papéis portal, 

interior, exterior, limites e conteúdo, também se desenvolve ainda na infância, quando, por 

exemplo, o bebê percebe-se dentro do seu berço – um espaço com limites que separam o seu 

interior do exterior. Se, por um lado, um indivíduo internaliza a experiência de estar contido 
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em um quarto ou outro espaço qualquer, por outro lado, o corpo humano também é 

compreendido como contêiner dos órgãos que estão dentro dele. Essa noção de conter ou de 

estar contido é estendida a outros espaços e objetos, como a sala de aula que contém carteiras 

e quadro; a cozinha que contém geladeira, fogão e armários; a caixa que é contêiner dos 

sapatos; o guarda-roupa que contém peças do vestuário etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema ESCALA 

 

A ESCALA (cf. figura 3) se estrutura pelos papéis entidades e gradações. Uma 

criança vai desenvolvendo esse esquema quando, por exemplo, ao brincar com um jogo de 

encaixe, empilha suas peças de modo a formar uma torre, cuja altura cresce à medida que 

novos blocos são adicionados, e diminui quando os blocos são retirados. O esquema 

ESCALA é ativado sempre que se enche um copo com um líquido, que se agrupam objetos, e 

em outras situações em que se percebe uma gradação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema PARTE/TODO 

 

À medida que o ser humano toma consciência da configuração do seu corpo, percebe 

que este é um TODO constituído por PARTES – seus órgãos, seus membros etc. Assim, 

constrói-se o esquema PARTE/TODO (cf. figura 4), estruturado pelos papéis partes, todo e 

configuração. Essa percepção é estendida ao que o aparato sensorial identifica como sendo 
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estruturas inteiras compostas por peças, sejam estas as diversas partes de móveis (a perna da 

cadeira, o braço do sofá), as peças de um quebra-cabeças, os diversos componentes de um 

veículo automotivo, entre outros exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema CENTRO/PERIFERIA 

 

O corpo humano tem um centro – o tronco – e partes periféricas – cabeça e 

membros; é essa a experiência básica que está na raiz do esquema CENTRO/PERIFERIA (cf. 

figura 5), estruturado pelos papéis entidade, centro e periferia e ativado quando se faz 

referência a um todo a partir de sua porção mais evidente. É isso que ocorre, por exemplo, 

quando uma pessoa, ao falar sobre um computador de mesa, aponta seu monitor, ou quando, 

na alusão a um home theater, um indivíduo evidencia a televisão. Numa situação 

comunicativa durante a qual seja necessário focalizar um elemento entre tantos outros, o 

esquema CENTRO/PERIFERIA é ativado de modo que o indivíduo que processa o discurso 

consegue perceber quais elementos farão o papel de figura e quais não passarão de elementos 

de fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema LIGAÇÃO 
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O esquema LIGAÇÃO (cf. figura 6) é estruturado pelos papéis entidades e ligação 

entre as entidades e está na raiz das conexões estabelecidas entre elementos de diferentes 

naturezas que são relacionados a uma mesma situação, a exemplo da ligação entre a 

indumentária de um indivíduo e a ocasião em que essa roupa é costumeiramente usada. 

Alguém que conheça os rituais católicos, ao ver um padre usando batina e estola, por 

exemplo, infere que ele está prestes a conduzir uma celebração religiosa. Em termos de 

experiência corpórea, o esquema LIGAÇÃO estaria relacionado à conexão entre o bebê e à 

sua mãe mediante o cordão umbilical que, ao ser cortado, deixa no indivíduo o umbigo como 

o indicador dessa separação. 

 

1.2.1. As ligações entre esquemas imagéticos 

De acordo com Johnson (1987), muitos esquemas imagéticos são ativados em 

conjunto porque há situações que experienciamos como muito próximas, ao passo que outras 

são percebidas como distantes entre si e periféricas. Um exemplo disso é o que ocorre durante 

o processamento da sentença “Os soldados fazem o que querem, diz ela, entram nas salas de 

cirurgia sem máscara” 
12

. Esse exemplo fornece pistas para a ativação conjunta dos esquemas 

ORIGEM/CAMINHO/META e CONTÊINER (cf. figura 7), pois há um trajetor (os 

soldados) que se desloca entre uma origem (não focalizada na sentença) e uma meta (as salas 

de cirurgia) que é, também, o espaço físico no qual o trajetor entra. Vale ressaltar, nesse 

exemplo, a focalização nos papéis trajetor/trajetória do esquema OCM e interior do 

CONTÊINER. 

Acredito que a combinação de esquemas imagéticos (cf. figura 7) seja possível por 

causa da ativação do esquema LIGAÇÃO, que parece estar na raiz das operações de 

associação entre entidades distintas durante o processamento discursivo, conforme será mais 

bem exemplificado na análise dos dados. 

                                                           
12

 Fonte: SACCO, 2011, p. 35. 
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Figura 7: Associação dos esquemas ORIGEM/CAMINHO/META e CONTÊINER
13

 

 

1.3. Frames 

O aparato cognitivo envolvido no processamento do discurso abrange mais do que os 

esquemas imagéticos que compõem a memória pessoal. De fato, a ativação desses esquemas 

ocorre conjuntamente à ativação dos frames, estruturas mentais que compõem a memória 

social e são organizadas a partir das experiências que o homem, guiado por convenções 

sociais e culturais, vivencia em seu meio. 

O conceito de frame vem sendo empregado há bastante tempo em campos tais como a 

Psicologia, a Linguística e a Inteligência Artificial. De modo geral, trata-se de uma noção 

utilizada em referência aos aspectos inferenciais envolvidos na compreensão da linguagem 

(FILLMORE, 1982). A busca por esses aspectos é, inclusive, anterior a termos tais como 

frames, scripts e cenários, utilizados, nos anos 1970, por vários pesquisadores da área de 

Inteligência Artificial que pretendiam dar conta das representações do conhecimento de 

mundo e do papel delas no processamento discursivo. No campo da Psicologia, por exemplo, 

Bartlett (1932, apud VAN DIJK, 2004), ao desenvolver estudos sobre a memória com o 

auxílio de materiais discursivos como fotos e pequenas histórias, empregou o termo 

schemata
14

 para se referir às estruturas mentais envolvidas na compreensão do discurso. 

A introdução do conceito de frame na área das ciências humanas e sociais, segundo 

GONÇALVES (2005), é atribuída ao antropólogo e epistemólogo da comunicação anglo-       

                                                           
13

Adaptada de BERGEN; CHANG (2003, p. 3). 
14

 Em tradução livre, “esquema”. 
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-americano George Bateson. No artigo “A theory of play and phantasy”
15

, publicado pela 

primeira vez em 1954, o pesquisador apresenta o frame como um conceito psicológico 

relacionado ao contexto, sendo este entendido como a situação partilhada pelos interlocutores. 

É essa situação comunicativa, segundo Bateson, que determina a organização da estrutura de 

sentidos das mensagens e das ações compartilhadas pelas pessoas num determinado contexto. 

Quando, por exemplo, após relatar uma situação dramática a um amigo, dizemos “é mentira”, 

estabelecemos um frame que faz o interlocutor reconfigurar sua percepção das mensagens 

apresentadas até então e entendê-las como falsas.  

A ideia de os frames estarem relacionados ao modo como organizamos nossa 

percepção do mundo também é utilizada por Goffman (1974/1986), que propõe a análise do 

arranjo das experiências individuais do homem enquanto um ser envolvido em interações 

sociais. Segundo o sociólogo,  

  

 [...] definições de uma situação são construídas conforme princípios de 

organização que governam eventos – pelo menos os sociais – e nosso 

envolvimento subjetivo neles; frame é a palavra que eu uso em referência a 

tais elementos básicos […] 
16

 (GOFFMAN, ibid., 10-11).  
 

Portanto, para Goffman (ibid.), os frames também são entendidos como elementos 

estruturadores das nossas experiências cotidianas, os quais definem o modo como 

compreendemos situações e interagimos com nossos pares.    

Na Linguística, Fillmore (1982) desenvolveu a Semântica de Frames, uma abordagem 

que propõe a explicação dos significados linguísticos a partir de estruturas de conhecimento 

fundamentadas em expectativas socialmente compartilhadas. Desse modo, para que se 

compreenda uma palavra, por exemplo, é importante que se consiga relacionar a esse item 

lexical um determinado conhecimento acerca de uma prática, uma crença etc., o qual seria 

pré-requisito para a atribuição de sentido. Esse conhecimento de mundo fundamentado nas 

experiências sociais é o que compõe as estruturas denominadas frames. 

Fillmore (ibid., p. 111) define frame como 

  

 “[…] qualquer sistema de conceitos relacionados de modo que, para 

entender qualquer um deles, você deve entender toda a estrutura na qual ele 

se encaixa; quando um dos elementos de uma determinada estrutura é 

                                                           
15

 Em tradução livre, “Uma teoria de jogos e fantasia”. 
16

 “[…] definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events 

– at least social ones – and our subjective involvement them; frame is the word I use to refer to such of basic 

elements […]” [tradução minha]. 
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introduzido em um texto, ou em uma conversa, todos os outros, 

automaticamente, tornam-se disponíveis. 
17 

 

Também nessa concepção, frames devem ser entendidos não como unidades 

desvinculadas de influências culturais, mas como sistemas de categorias motivadas por 

práticas sociais e culturais recorrentes. Por exemplo, o significado do item lexical 

“vegetariano” como “alguém que come apenas vegetais” ganha relevância quando se 

considera que vegetarianos são minoria numa comunidade em que muitas pessoas consomem 

carne regularmente. Além disso, vegetarianos não são meramente indivíduos que ingerem 

vegetais, mas pessoas que comem exclusivamente esse tipo de alimento, e esse significado 

ganha força se há um propósito para a decisão de evitar o consumo da carne. Esse, segundo 

Fillmore (1982, p.119), é um exemplo de como  

 

 “algumas palavras existem para fornecer acesso ao conhecimento de certos 

frames para os participantes de um processo de comunicação, e 

simultaneamente serve para performar uma categorização em que certo 

frame é dado por garantido” 
18

. 

 

Ainda no campo dos estudos da linguagem, van Djik (2004
19

, p. 74) propõe uma 

“teoria cognitiva da pragmática” capaz de “elucidar quais as relações existentes entre os 

vários sistemas cognitivos (conceituais) e as condições de adequação dos atos de fala aos seus 

contextos de ocorrência”. Aqui, o conceito de frame é adotado em referência a esses “sistemas 

de conhecimento” necessários à compreensão dos atos de fala. Por exemplo: a sentença “Eu o 

condeno a dez anos de prisão” dita por um juiz, em um tribunal, ao final de um julgamento, é 

reconhecida como ato de fala por um indivíduo que tenha seu conhecimento acerca de 

julgamentos devidamente organizado em forma de um frame institucional; esse mesmo 

conhecimento é o que impede a compreensão do enunciado em questão como ato de fala, caso 

seja proferido por uma pessoa enraivecida durante uma discussão com um amigo. Van Dijk 

(ibid.) ressalta, ainda, o fato de o conhecimento de mundo de caráter mais geral guiar nossos 

atos nas mais diversas circunstâncias; em decorrência disso, seria preciso adotar, no estudo 

                                                           
17

 “[…] any system of concepts related in such a way that to understand any one of them you have to understand 

the whole structure in which it fits; when one of the things in such a structure is introduced into a text, or  into a 

conversation, all of the others are automatically made available” [tradução minha]. 
18

 “Some words exist in order to provide access to knowledge of such frames to the participants in the 

communication process, and simultaneously serve to perform a categorization which takes such framing for 

granted” [tradução minha].  
19

 Artigo publicado originalmente em 1981, no livro Studies in the pragmatics of discourse (em tradução livre, 

Estudos sobre a pragmática do discurso). 
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dos atos de fala, uma abordagem que considerasse a organização mental do conhecimento de 

mundo, tendo em vista que os frames definem se as condições necessárias aos atos de fala 

foram preenchidas: 

 

 “[...] quando parabenizo alguém, eu deveria assumir que alguma coisa 

agradável lhe aconteceu; mas o nosso conhecimento de mundo mais geral 

nos terá de dizer o que é agradável, para quem e em que circunstâncias. A 

pragmática em si não tornará explícitas tais condições – as quais pertencem a 

uma representação da nossa semântica cognitiva” (VAN DIJK, 2004, p. 

80). 

 

 

As abordagens acerca dos frames apresentadas até o momento têm suas 

particularidades, mas, de modo geral, compartilham o entendimento desse constructo como 

um sistema associado às experiências culturais. Essa relação é corroborada pela Linguística 

Cognitiva. Porém, um aspecto caro à perspectiva adotada nesta dissertação torna-se presente, 

de fato, em trabalhos desenvolvidos no campo da Inteligência Artificial nos anos 1970. Nesse 

período, de acordo com van Djik (ibid., p.12),  

  
 “a compreensão da linguagem simulada por computador requeria o 

desenvolvimento de programas para o processamento automático de textos. 

Por exemplo, a modelagem do conhecimento de mundo necessário à 

compreensão de estórias era crucial para esse tipo de pesquisa”.  
 

É nesse cenário que Minsky (1974) propõe a noção de frames como estruturas de 

dados correspondentes a estereótipos de situações. Além disso, o autor dá ênfase à relação 

desses constructos cognitivos com a criação de expectativas, aspecto que tem grande 

importância para a análise proposta nesta dissertação. Minsky (ibid.) afirma que cada frame 

traz consigo diversas informações, sendo parte delas sobre como usá-lo, algumas sobre as 

expectativas criadas em decorrência do uso desse frame, e outras sobre o que fazer caso essas 

expectativas – ou parte delas – não se confirmem. Nesse sentido, um indivíduo que vai assistir 

a uma celebração religiosa, por exemplo, tem uma expectativa sobre a cerimônia da qual 

participará, as etapas a serem cumpridas nessa ocasião e o comportamento que se espera dele 

conforme a função que lhe cabe na situação experienciada. É em função dessa expectativa que 

a pessoa agirá de um determinado modo e esperará certas ações dos seus pares. Essa memória 

social é remodelada à medida que novas informações são agregadas ao conhecimento prévio, 

de modo que o indivíduo seja capaz de adaptar-se a situações ainda não vivenciadas. Alguém 

que tenha recebido uma educação religiosa nos moldes do Catolicismo, por exemplo, 
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reformulará os frames relacionados a ritos religiosos caso se converta a uma crença ligada ao 

Protestantismo. 

Percebe-se, portanto, que um frame é constituído por diversos atributos, quais sejam: 

Cenário, Roteiro, Categoria e Taxonomia. Segundo Duque e Costa (2012), esses atributos 

relacionam-se a alguns esquemas em especial, conforme a explanação a seguir. 

O Cenário, como é chamado o conjunto de elementos que nos permite reconhecer um 

determinado lugar como tal, relaciona-se, especialmente, aos esquemas PARTE/TODO (numa 

igreja católica, por exemplo, a configuração do todo é formada por partes tais como imagens 

de santos e outros elementos sacros, o altar principal e os bancos destinados aos fiéis e 

posicionados de frente para o altar), CONTÊINER (os limites da igreja, ou sejam, suas 

paredes, separam o exterior do interior que contém elementos tais como objetos sacros, 

altar[es], o celebrante, os fiéis, os bancos em que estes se acomodam; dentro desse 

CONTÊINER maior que é o templo, pode haver CONTÊINERES menores, a exemplo do 

confessionário e da sacristia) e LIGAÇÃO (são estabelecidas ligações entre entidades, quais 

sejam, as pessoas envolvidas na celebração – o sacerdote responsável pela celebração da 

missa, os acólitos que devem auxiliar o padre, os fiéis que assistem ao rito – e os papéis 

específicos que regulam o comportamento dessas pessoas e as relações entre elas). 

Já o Roteiro relaciona-se com o esquema ORIGEM/CAMINHO/META, visto que se 

configura em torno de um estado inicial, uma sequência de eventos e um estado final. A 

participação em uma missa, por exemplo, pressupõe que se cumpra um Roteiro, desde a 

escolha da roupa adequada à ocasião até as ações esperadas em cada momento da celebração: 

sentar-se, levantar-se, cantar, comungar, orar, ficar em silêncio etc. Tratam-se, portanto, de 

eventos sucessivos vistos não como ações isoladas em si, mas como parte de uma cadeia 

única que compõe o Roteiro esperado para o frame em questão. 

A recorrência de determinados traços culmina na estabilização das Categorias dentro de 

um frame. Esse conjunto de traços está na raiz do estabelecimento de estereótipos sociais; 

desse modo, o atributo Categoria tem relação com o esquema CONTÊINER, dado que é com 

base nos traços de uma entidade que a situamos dentro de um determinado conjunto, ou fora 

dele – recuperando o exemplo utilizado nesta seção, no público que frequenta uma igreja há 

pessoas que, por suas características, são categorizadas como fiéis, enquanto outro indivíduo é 

identificado como padre etc. Esses mesmos traços que permitem ativar determinada Categoria 

e o esquema CONTÊINER também estão relacionados à ativação do esquema 

CENTRO/PERIFERIA, tendo em vista que uma entidade pode ser considerada mais central 
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ou mais periférica dependendo do grau de correspondência dos seus traços aos que compõem 

o estereótipo em questão. 

A hierarquização de Categorias constitui a Taxonomia. A ativação deste atributo se dá 

em conjunto com as dos esquemas ESCALA e PARTE/TODO. Afinal, uma Categoria de 

ordem superior constitui um todo com as outras partes, ou seja, as Categorias de nível 

inferior. Considerando que há Categorias superiores e inferiores, é plausível afirmar que essas 

entidades organizam-se em gradações, conforme graus de intensidade, de generalização etc. 

Pensando no público católico – o todo – que participa de uma missa, é possível estabelecer, 

por exemplo, uma Taxonomia constituída por partes diversas, organizadas em diferentes 

níveis: o padre está acima dos acólitos que o auxiliam diretamente; estes são seguidos das 

demais pessoas que participam da missa mais ativamente, a exemplo dos membros do coral e 

dos leitores; em seguida, vêm os fiéis.  

A ativação integrada de esquemas imagéticos e de frames é mais uma evidência de que 

as diversas estruturas que compõem o aparato cognitivo humano, sejam elas decorrentes das 

experiências sensório-motoras ou das vivências socioculturais, não operam isoladamente, 

como se fossem constructos encerrados em módulos autônomos da mente. Isso também vale 

para o processamento discursivo. Sendo a linguagem uma capacidade cognitiva integrada às 

demais, os esquemas imagéticos e os frames que são ativados enquanto vivenciamos certas 

situações também podem sê-lo quando lemos ou ouvimos um texto que remete a essas 

circunstâncias. Essa associação entre esquemas e frames está, inclusive, na base da construção 

e da identificação dos padrões discursivos, conforme será visto a seguir. 

 

1.4. Padrão discursivo 

O termo padrão discursivo foi utilizado primeiramente por Östman (2005), cujo 

objetivo era apresentar uma ferramenta adicional para a compreensão de textos que 

considerasse não só os aspectos gramaticais perceptíveis no nível da sintaxe, como também as 

propriedades externas à superfície textual. Essa proposta de ampliação do escopo da análise 

para além da sentença torna-se especialmente interessante quando se considera, por exemplo, 

um enunciado como “Droga no Brasil é ‘batizada’ com anestésico e vermífugo” 
20

. Esta 

construção dificilmente causará estranhamento se o leitor levar em conta que ela é uma 

manchete de jornal impresso e, como tal, possui a característica de, frequentemente, não 
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 Manchete da Folha de São Paulo, edição de 1º de julho de 2012. 
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apresentar artigos antes dos substantivos. Nesse sentido, manchetes de mídias impressas, de 

acordo com Östman (2005), evidenciam a existência de fenômenos flexíveis que podem ser 

devidamente contemplados com a adoção de uma abordagem que não se restrinja aos aspectos 

gramaticais da sentença. Assim, o analista de um enunciado como o apresentado acima 

precisa admitir que os padrões para além da superfície textual são tão importantes como os 

aspectos morfossintáticos de uma língua. Desse modo, o conhecimento acerca do mundo é 

fundamental para o processo de construção de sentido e envolve, segundo Duque e Costa 

(2011, p. 3),  

 

[...] desde o reconhecimento de objetos, por meio de seus atributos, 

identificação de cenários, até a simulação de procedimentos como ir ao 

dentista, portar-se em um restaurante, resolver uma pendência no trabalho 

etc. Esse conhecimento possibilita grande economia cognitiva devido à 

seletividade que ele promove: o que é mais recorrente no desenvolvimento 

de uma ação acaba sendo realizado sem reflexão ou pensamento. De uma 

cena, focaliza-se apenas o que é diferente, inesperado. Por esse motivo, 

durante a leitura de um texto, não são necessários os detalhes de uma cena 

para que o leitor a recupere por inteiro. Por meio do seu conhecimento 

prévio do mundo, o leitor é capaz de realizar inferências, na tentativa de 

(re)construir os itens apagados [...] à medida que processa as informações de 

um texto. 

 

Nesse sentido, os elementos da superfície textual, tais como seleção e ordenação 

lexical e sequências textuais, funcionam como pistas a partir das quais se ativam as estruturas 

cognitivas e realizam-se as inferências necessárias às construções de sentidos para o texto. No 

que diz respeito à leitura das narrativas em quadrinhos, por exemplo, é evidente a ativação 

conjunta das estruturas cognitivas no sentido de “completar” uma informação que não é 

apresentada por inteiro. Vejamos, a título de exemplo, a figura 8. 
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Figura 8: Bloco construcional
21

 1. Fonte: SACCO, 2011, p. 28. 

 

Os cenários que aparecem na figura 8 não são graficamente representados em sua 

totalidade. No primeiro quadrinho, na porção superior esquerda da página, veem-se o interior 

e os passageiros de um veículo; ao lado, são representadas partes de um carro e do ambiente 

que ele percorre; ao centro e na porção inferior esquerda da figura, vislumbram-se imóveis e 

alguns trechos das ruas da Palestina; ao lado, vê-se apenas um segmento de uma boate; por 
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 Ver subcapítulo 3.2. 
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fim, em toda a figura, percebe-se que a configuração corpórea dos personagens é parcialmente 

representada.  

Como é de praxe nas histórias em quadrinhos, as pistas não verbais não são os únicos 

elementos fornecidos ao leitor, uma vez que informações importantes também são reveladas 

no texto verbal. O enunciado “Adoro a intimidade ocasional com outros passageiros”, por 

exemplo, leva o leitor a inferir qual é o estado emocional do narrador durante a situação 

relatada, e que os personagens apresentados no primeiro quadrinho a compor a página estão 

juntos em um veículo, fazendo uma viagem. Esses elementos permitem que o leitor ative pelo 

menos dois esquemas: o CONTÊINER, com focalização nos atributos interior (a 

configuração interna do veículo) e conteúdo (os passageiros sentados no banco de trás, bem 

como o motorista e outras pessoas que porventura estejam sendo transportadas em outros 

ambientes do automóvel); e PARTE/TODO, visto que é possível construir cognitivamente 

uma configuração em que as informações visualizadas no trecho em tela (elementos do 

interior do veículo e apenas alguns detalhes dos corpos dos passageiros) são partes dos todos 

que vêm a ser o automóvel e as pessoas transportadas nele.  

Acerca do esquema PARTE/TODO, particularmente, sua ativação é fundamental para 

que o leitor de narrativas em quadrinhos construa mentalmente a configuração dos Cenários, 

visto que estes, em geral, são graficamente representados por meio de poucos elementos 

percebidos como partes constituintes de um todo, o qual se torna cognitivamente disponível 

não só por eventuais informações fornecidas no texto verbal. No exemplo em tela, a 

construção do Cenário do primeiro quadrinho – um veículo automotivo – é guiada também 

pelos frames constituídos a partir de experiências com esse meio de transporte. Do mesmo 

modo, o leitor da página representada na figura 8 pode ativar os frames correspondentes a 

ruas, a prédios e a discotecas nos pontos da história em que estes Cenários são parcialmente 

representados. Além disso, o conhecimento acerca da configuração corpórea humana também 

possibilita ao leitor “visualizar” os corpos dos personagens em vez de simplesmente acreditar 

que, por não serem graficamente representados na íntegra, eles são pessoas mutiladas. 

Portanto, a capacidade de “completar” as informações do texto deve-se à ativação do 

aparato cognitivo do leitor. Desse modo, em se tratando da compreensão do discurso, há que 

se ressaltar o pareamento esquemas imagéticos/frames, sendo essas estruturas ativadas em 

conjunto a partir dos elementos que constituem a superfície do texto. De fato, a ativação 

concomitante das memórias pessoal e social do leitor ocorre durante a leitura de exemplares 

de todo e qualquer padrão discursivo, mas é necessário frisar que há esquemas imagéticos e 
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frames mais recorrentemente ativados em um padrão do que em outro, em decorrência das 

peculiaridades de cada um desses PDs. No caso das narrativas em quadrinhos, por exemplo, 

há recursos gráficos que favorecem a ativação mais frequente de certas estruturas cognitivas 

em relação a outras, conforme ficará evidente na análise dos dados.  

Ainda com relação às histórias em quadrinhos, pode-se dizer que elas são comumente 

caracterizadas como histórias contadas por meio da associação entre texto verbal e 

representações gráficas de cenários e de personagens, além de outros elementos tais como 

sarjetas, requadros, balões etc. Além disso, a organização dos seus eventos assemelha-se à da 

narrativa prototípica, na qual “encontramos enunciados ordenados sequencialmente em 

causa/efeito, a partir do esquema ORIGEM/CAMINHO/META, de modo a corresponder à 

ordem em que os eventos têm lugar no mundo real” (DUQUE; COSTA, 2012, p. 165). Com 

base nisso, adoto a terminologia narrativa em quadrinhos para referir-me ao PD em tela.  

 

1.5. Simulação mental 

Hipóteses sobre a construção de sentidos durante o processamento discursivo e acerca 

do papel do corpo nesse processo circulam há décadas na Filosofia da Linguagem, em 

trabalhos como os de Lakoff (1987), Johnson (1987) e Lakoff e Johnson (1999), por exemplo, 

que propõem a integração entre a linguagem e as estruturas construídas a partir das nossas 

experiências sensório-motoras. Estudos realizados por pesquisadores de outras áreas, como as 

Neurociências e a Psicologia, corroboram, através de evidências empíricas, a perspectiva da 

linguagem como uma função que não deve ser pensada à parte das demais funções cerebrais. 

A esse respeito, podem ser citados os trabalhos sobre o escaneamento visual de imagens 

aliado ao processamento discursivo (KOSSLYN; BALL; REISER, 1978); o papel da 

simulação motora na compreensão de sentenças (BERGEN; WHEELER, 2005; MASSON; 

BUB; WARREN, 2008); a simulação e a compreensão atreladas ao uso de verbos 

(MADDEN; ZWAAN, 2003); entre outros. Os trabalhos desses pesquisadores evidenciam 

que a construção de sentidos durante o processamento discursivo não é mero resultado da 

integração mental de informações exteriores a representações geradas no cérebro de forma 

mais ou menos automática; de fato, somos capazes de compreender um discurso porque 

podemos simular as situações nele descritas.  

A simulação, seja de experiências motoras, perceptuais ou afetivas, é produzida nas 

regiões cerebrais específicas de cada modalidade (BARSALOU, 1999) e abrange, além das 
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experiências auditivas e visuais, as de deslocamento e controle motor. Duque (2012a, p. 1) 

propõe o seguinte teste: 

 

[...] tente imaginar em que direção você gira a maçaneta da porta da frente da 

sua casa. Ao simular essa ação, é bem provável que você tenha criado uma 

imagem visual do movimento da mão girando a maçaneta. Ao realizar esse 

exercício simples de simulação, alguns chegam a refazer o movimento de 

modo mímico. 
 

Segundo Duque (ibid.), um teste como esse envolve não só a simulação de imagens 

estocadas na memória, mas também a tentativa de simulação da força aplicada ao objeto, bem 

como da direção e do tipo de movimento necessário à execução da ação. Isso comprovaria 

nossa capacidade de reproduzir experiências, inclusive evocando movimentos mesmo quando 

não estamos, de fato, executando a ação imaginada. Esse mecanismo não se restringe à 

simulação de movimentos. A exemplo das demais funções cognitivas, Bergen e Wheeler 

(2010, p. 150) afirmam que 

  

[...] o processamento da linguagem usa áreas perceptuais e motoras do 

cérebro, não apenas para perceber caracteres escritos ou sons falados, mas 

também para extrair sentido de sentenças. Quando pessoas processam 

linguagem que descreve cenas perceptíveis ou ações possíveis de realizar, 

elas ativam seletivamente sistemas perceptuais e motores. 
22

 

 

 

 Um aspecto que se deve ressaltar quanto à simulação construída durante o 

processamento da linguagem é que se trata de um processo automático, imediato e 

praticamente imperceptível, pois opera abaixo do nível da consciência (BARSALOU, 1999). 

Além disso, para compreender uma sentença, o leitor/ouvinte não se detém apenas às palavras 

do enunciado, mas considera também a construção gramatical como um todo e as imagens 

mentais dos objetos e das ações evocados nas pistas linguísticas. Sobre o papel da gramática 

nos processos de simulação mental, Duque (2012a) diz que ela: 

1) fornece conteúdos reais à simulação. Basta pensar nos verbos das sentenças (a) 

Conca lançou a bola para Washington e (b) o advogado passou o processo para o cliente. 

Em ambas as frases há uma estrutura transitiva direta e indireta composta por verbo, objeto e 

                                                           
22

 “[...] processing language uses perceptual and motor areas of the brain, not only to perceive written characters 

or spoken sounds, but also to extract meaning from utterances. When people process language that describes 

perceivable scenes or performable actions, they display selective activation of perceptual and motor systems”  

[tradução minha].  
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pessoa, e a ação de transferência de posse. Ocorre que esse sentido de transferência não é 

acionado a partir dos itens lexicais, visto que os verbos lançar e passar são usados em 

situações nas quais não se aciona o significado de transferência (lançar um foguete, passar 

fome), e os sujeitos Conca e o advogado executam outras ações que não a de transferir um 

objeto para outra pessoa;  

2) indica não só o que simular, mas de que modo simular. Ao realizarem simulações, 

pessoas adotam perspectivas particulares que podem resultar do direcionamento 

proporcionado pelo uso da gramática. O leitor adota a perspectiva de primeira pessoa ao ler a 

sentença (a) Você está sentado em frente a este livro, e de terceira pessoa ao ler (b) O livro 

está sobre a mesa. 

 No caso de padrões discursivos compostos por mecanismos verbais e não verbais, há 

que se considerar o papel de certos recursos gráficos na simulação mental. Esse processo pode 

estar na raiz do sentimento de identificação e empatia citado por Eisner (2001; 2008) e 

McCloud (2005; 2008), que ressaltam o fato de gestos, posturas e traços corporais dos 

personagens evocarem experiências e invocarem emoções do leitor. Além disso, a maneira 

como os cenários são graficamente representados pode fazer com que o leitor sinta-se 

observando uma cena de longe ou vivenciando uma situação, como se estivesse “na pele” do 

personagem. Mais sobre isso será dito no capítulo dedicado à análise dos dados. 

Portanto, a simulação está na base da corporificação do uso da linguagem no sistema 

perceptivo-motor; compreendemos porque simulamos. Considerando o efeito da visualização 

de certas ações e elementos sobre o aparato cognitivo, pode-se concluir que, ao 

lermos/ouvirmos textos compostos por sentenças e/ou por representações gráficas que 

sugerem experiências afetivas ou corpóreas, podemos ativar parcialmente as estruturas neurais 

relacionadas a estas e simular ações, objetivos e emoções de maneira a construir os chamados 

modelos situacionais. 

 

1.6. Modelos situacionais 

A noção de modelos situacionais se ajusta à ideia de que o processamento discursivo 

não consiste na representação mental do texto em si. Segundo Zwaan e Radvansky (1998), 

essa visão persistiu no campo da psicologia cognitiva até a publicação, em 1983, dos livros 
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Mental models: towards a cognitive science of language, inference and consciousness
23

, por 

Johnson-Laird, e Strategies of discourse comprehension
24

, por van Djik e Kintsch. Os autores 

concentram-se na questão das representações mentais de situações verbalmente descritas, 

nomeadas nas duas obras como modelos mentais e modelos situacionais, respectivamente. 

Zwaan e Radvansky (1998) frisam que aqueles pesquisadores não abandonaram, de fato, a 

ideia de que leitores constroem representações do texto; nesse sentido, a mudança iniciada 

com as publicações dos trabalhos de Johnson-Laird, van Djik e Kintsch consiste na assunção 

de que, durante a leitura, as representações situacionais são construídas em conjunto com as 

representações do texto em si. Conforme Zwaan e Radvansky (ibid., p. 162), 

 

 Essa mudança de pensamento foi significativa no sentido de que redefiniu o 

papel da linguagem. Em vez de ser tratada como uma informação a se 

analisar sintática e semanticamente e, então, se armazenar na memória, a 

linguagem é vista agora como um conjunto de instruções de processamento 

sobre como construir uma representação mental da situação descrita. 
25 

 

O entendimento de que o texto fornece pistas a partir das quais se constroem sentidos 

para as diversas situações relatadas corrobora a ideia, corrente nos estudos sobre simulação, 

de que a estrutura textual em si não é o fator primordial na (re)significação do discurso. A 

título de ilustração, Zwaan (1999) dá o seguinte exemplo: nas sentenças (a) Mary assou 

biscoitos, mas não bolo e (b) Mary assou biscoitos e bolo a palavra “bolo” é mencionada, mas 

apenas na segunda sentença (b) existe, de fato, um bolo; assim, pensando na construção de um 

modelo situacional, o bolo apareceria na representação mental da cena descrita em (b). A 

consistência dessa hipótese é demonstrada em um experimento relatado por MacDonald e Just 

(1989, apud ZWAAN, ibid.): estudantes leram pequenas narrativas contendo sentenças 

semelhantes a (a) e a (b) e, logo em seguida, foram apresentados a itens lexicais isolados. As 

palavras correspondentes a objetos citados nos textos foram reconhecidas mais rapidamente 

pelos informantes do que aquelas cujos referentes não foram mencionados nas situações 

narradas. O resultado desse experimento reforça a ideia de que o leitor de uma narrativa sente-

-se dentro dela a ponto de ser influenciado pela natureza das situações que lhe são 

apresentadas.  
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Em tradução livre, “Modelos mentais: em direção a uma ciência cognitiva da linguagem, inferência e 

consciência”. 
24

 Em tradução livre, “Estratégias de compreensão do discurso”. 
25

 “This shift in thinking was significant in that it redefined the role of language. Rather than treating language as 

information to analyze syntactically and semantically and then store in memory, language is now seen as a set of 

processing instructions on how to construct a mental representation of the described situation” [tradução minha].  
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Segundo Zwaan (1999), quando alguém lê um texto predominantemente narrativo, 

assume uma perspectiva particular no mundo da história apresentado; ao se deparar com a 

apresentação dos eventos, o leitor associa-os às situações que vivencia física, cultural e 

socialmente. Assim, do mesmo modo que toma ciência da sua localização espacial, do tempo 

em que as ações ocorrem, dos indivíduos com quem interage e das metas por eles 

estabelecidas, o leitor simula o espaço, o tempo, os objetivos e as ações dos personagens do 

mundo da história. Trata-se, portanto, da construção do “micromundo mental” chamado de 

modelo situacional, que inclui, segundo Graesser e Wiemer-Hastings (1999, p.77):  

 

[...] os personagens os quais performam ações em busca de metas, eventos 

que apresentam obstáculos a esses objetivos, conflitos entre personagens, 

meios inteligentes de resolver conflitos, e reações emocionais aos eventos e 

conflitos [...] O micromundo também pode ter conteúdo referente aos 

estados mentais dos personagens (isto é, no que eles creem, o que sabem, 

veem, querem e sentem) e os agentes pragmáticos que contam a história (i.e., 

o narrador imaginário e o operador de câmera).  
26

  

 

Zwaan (1999) ratifica a natureza multidimensional dos modelos situacionais ao 

afirmar que a compreensão das narrativas é constituída por cinco dimensões básicas: espaço, 

tempo, metas dos personagens, pessoas e objetos. Em outras palavras, o leitor de uma 

narrativa simula todas essas dimensões: ele monitora os ambientes descritos no mundo da 

história, (re)modelando sua percepção do espaço à medida que “ocupa” o lugar do 

personagem e movimenta-se nos cenários dos eventos descritos; (re)constrói a cronologia das 

situações narradas do modo como experimenta as continuidades e descontinuidades temporais 

em seu cotidiano; reconhece metas – principalmente as que se apresentam como já cumpridas 

– como se fossem as suas próprias e, junto a isso, infere causalidade entre eventos narrados 

em sequência; e acessa experiências físicas e estados emocionais como se estivesse no lugar 

dos personagens da história, ao ponto de a empatia com o protagonista poder ser comparada, 

muitas vezes, à que se sente por pessoas de carne e osso em situações reais.  

A noção de modelos situacionais corrobora, portanto, os pressupostos da Linguística 

Cognitiva de que as experiências do leitor/ouvinte são fundamentais à construção de sentidos 

para o discurso, e de que estes não estão nas pistas evocadas no texto, mas na mente da pessoa 

                                                           
26

 “[...] the characters who perform actions in pursuit of goals, events that present obstacles to goals, conflict 

between characters, clever methods of resolving conflicts, and emotional reactions to events and conflicts […] 

The microworld might also have content that refers to the mental states of the characters (i.e., what they believe, 

know, see, want, and feel) and the pragmatic agents who tell the story (i.e., the imaginery narrator and the 

camera operator)” [tradução minha].  
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que o lê/ouve; afinal, as estruturas envolvidas no processamento cognitivo só existem porque 

há bases corpóreas e culturais a dar-lhes forma. Em se tratando de padrões discursivos 

compostos por textos verbal e não verbal, é necessário considerar ambas as modalidades para 

que as pistas linguísticas e não linguísticas sejam resgatadas de modo que o leitor consiga 

criar modelos mentais que deem conta das várias dimensões da narrativa.  
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2. ESTADO DA ARTE 

 

As histórias em quadrinhos (doravante, HQs), seja na forma de narrativas mais 

extensas ou de tiras
27

, têm sido tema de diversos trabalhos acadêmicos vinculados a áreas tais 

como Ciências Sociais, História, Comunicação Social e Linguística. Interessa-me, neste 

capítulo, comentar sucintamente alguns trabalhos desenvolvidos no campo dos estudos 

linguísticos, de modo a destacar, especialmente, pontos de contraste entre essas pesquisas e a 

que deu origem a esta dissertação.  

O primeiro trabalho sobre o qual discorro é a dissertação de mestrado apresentada por 

Messias (2006) à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O autor se propõe a estudar 

as marcas enunciativo-discursivas das histórias em quadrinhos, quais sejam: implícitos, 

ambiguidade, ironia e polifonia. O corpus do trabalho é composto por 85 tiras retiradas de 

edições do jornal O Globo veiculadas aos domingos. Entre os textos coletados, estão 42 

exemplares de Hagar, o Horrível e 43 de Gente Fina, todos contemplando temas presentes no 

cotidiano dos homens, das mulheres e dos jovens, além de assuntos concernentes ao 

relacionamento das pessoas em sociedade. A análise do corpus fundamenta-se no arcabouço 

teórico da Análise do Discurso e da Linguística Textual, com foco na teoria enunciativa de 

Benveniste, no jogo dos enunciadores em função do contexto, na teoria dos gêneros e tipos de 

textos e nos implícitos textuais. Messias trabalha a partir da perspectiva da linguagem como 

fruto da interação entre interlocutores inseridos num contexto ideológico e sócio-histórico 

específico. O autor corrobora a perspectiva de que os sentidos não estão no dito presente na 

superfície textual, mas que a construção deles depende, em grande parte, do não dito 

recuperado através das inferências; no gênero HQ, os sentidos, segundo Messias, são 

construídos a partir de material linguístico e do não verbal, e a leitura deste permite 

complementar a parte verbal e inseri-la em um contexto social e histórico, fundamental à 

compreensão dos atos comunicativos. O autor demonstra, ainda, a preocupação com o uso do 

texto em sala de aula como pretexto para o estudo de itens gramaticais, e afirma que gêneros 

tais como as HQs deveriam ser utilizados na escola de maneira a formar leitores competentes, 

conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (doravante, PCNs). Nesse 

sentido, Messias propõe a aplicação das propostas de Bakhtin e de Benveniste no que tange às 

noções de enunciação, gêneros, tipos de sequências discursivas e implícitos textuais, de modo 

                                                           
27

 Histórias contadas em sequências bem curtas de quadros. Segundo Eisner (2008, p.18), “os quadrinhos se 

originaram nesta forma. Compostos [sic] de 3 a 4 quadros, elas são geralmente colocadas numa página com 

várias outras tiras. O formato é bastante restrito”.  
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a dinamizar as práticas de leitura, interpretação e produção de textos. Verifica-se, portanto, a 

defesa da ideia de que os sentidos não estão na superfície textual e de que, diante disso, é 

necessário considerar o não dito possível de se recuperar num contexto social, histórico e 

ideológico; ademais, é fragrante, no trabalho de Messias, a preocupação em contribuir com as 

práticas pedagógicas recomendadas nos PCNs. 

A ênfase na associação entre verbal e não verbal também está presente, de modo mais 

explícito, no artigo de Silva (2007). A autora pretende demonstrar que o processo de leitura 

dos quadrinhos é complexo justamente pelo fato de eles serem compostos por mecanismos de 

naturezas distintas. A autora tem duas motivações básicas: a importância de se utilizarem as 

histórias em quadrinhos como ferramenta de letramento, dada a sua boa aceitação pelos 

alunos; e a necessidade de estimular outros pesquisadores a estudar a relação entre os 

mecanismos verbais e não verbais. Defensora do que chama de modelo sociointeracionista de 

leitura, Silva afirma serem as HQs um gênero complexo cujo leitor, muitas vezes, precisa 

relacionar as palavras e as figuras que compõem a história para que a leitura desta seja 

potencializada. Além disso, a pesquisadora diz que interpretar ilustrações e textos verbais 

exige a mobilização de conhecimentos sobre a cultura, a história e a formação social do leitor. 

Para isso, a autora apresenta como exemplo uma história escrita pelo quadrinista brasileiro 

Maurício de Souza e aponta as particularidades dos textos verbal e não verbal, ressaltando as 

inferências possíveis durante a leitura. Na análise do corpus, Silva destaca que a restrição a 

apenas uma das modalidades de texto resulta em leituras diferentes das que podem ser feitas 

por quem relaciona palavras e ilustrações. A autora também associa as pistas de ambos os 

textos aos conhecimentos prévios acionados a partir de elementos tais como os gestos, as 

expressões faciais e as representações das falas dos personagens. Por fim, Silva revela a 

intenção de, futuramente, aplicar testes de leitura por meio dos quais pretende verificar de que 

maneira se dá a integração entre os mecanismos verbal e não verbal. 

Uma abordagem semelhante à apresentada por Silva é adotada em artigo escrito por 

Brauer, Nascimento, Bertó e Carvalho (2008). As diferenças desse trabalho em relação ao 

anterior residem na proposta de utilização das HQs a título de ferramentas de aprendizagem 

do inglês como segunda língua (L2), e na intenção de estudar os mecanismos cognitivos 

mobilizados durante a leitura. Na sessão dedicada a esses aspectos, as autoras citam a noção 

de leitura como processo interacional entre os três conhecimentos distintos (linguístico, 

textual e de mundo) e destacam o fato de ela ir além da decodificação por ser um processo 

ligado ao contexto sociocultural do leitor. Atreladas a isso, de acordo com as pesquisadoras, 
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estão capacidades cognitivas como os movimentos dos olhos, a identificação das palavras, o 

acesso ao léxico e os processos de inferências. Com base nesses elementos, Brauer, 

Nascimento, Bertó e Carvalho analisam uma história do personagem Garfield publicada em 

inglês e concluem que a leitura de HQs deve considerar, além do texto verbal, os mecanismos 

não verbais (por exemplo, as cores das figuras e as fontes das letras contidas nos balões) e os 

aspectos relacionados a eles (os movimentos das personagens e as sensações suscitadas por 

certos recursos gráficos, a exemplo da fonte vermelha e muito grande na fala de um 

personagem que alerta sobre a presença de tubarões em um trecho da praia). As autoras 

afirmam que é possível, a partir dos elementos não verbais, fazer inferências e criar 

expectativas – como ver um personagem deitado e compreender que ele está descansando – 

que podem ou não ser confirmadas no decorrer da leitura. Com base nisso, as pesquisadoras 

sugerem que os professores de língua inglesa como L2 utilizem estratégias tais como 

previsão, inferência e confirmação durante as atividades de leitura com seus alunos, de modo 

a facilitar a compreensão das HQs. 

Outra autora que se propõe a analisar os mecanismos cognitivos envolvidos na 

compreensão de HQs com o objetivo de sugerir práticas pedagógicas é Ramos (2004). Ela diz 

que seu arcabouço teórico é o Sociocognitivismo e utiliza as noções de esquemas imagéticos, 

metáforas básicas, espaços mentais e mesclagem para sustentar sua análise. O corpus é 

constituído por tirinhas publicadas no jornal O Globo em 2004 e 2005. A seleção foi feita 

aleatoriamente, mas todas as tiras são cômicas e contêm críticas de costumes ou reflexões 

sobre a condição humana. Ramos apresenta, em seu artigo, três tiras do Menino Maluquinho. 

Nos dois primeiros textos, ela identifica os esquemas imagéticos ativados durante a leitura 

com o objetivo de mostrar que, diante das sugestões de movimentação dos personagens dos 

quadrinhos, projetamos estruturas cognitivas de modo a reconhecermos eventos do cotidiano. 

Já na terceira tira, a autora utiliza o modelo de mesclagem proposto por Turner para estudar a 

analogia feita pelo personagem Menino Maluquinho entre o comportamento da família dele e 

situações ocorridas em um reality show. Após a análise, Ramos conclui que projeções e 

mesclas são processos imprescindíveis para a leitura e que muitos recursos considerados 

retóricos – a exemplo das metáforas – são, na verdade, presentes na vida cotidiana e em 

gêneros como as tirinhas. A autora finaliza o trabalho afirmando que levar esse conhecimento 

para a sala de aula pode ser benéfico no sentido de proporcionar o desenvolvimento de 

materiais pedagógicos direcionados a atividades de leitura. 



40 

 

As metáforas aparecem também – e com mais destaque – na dissertação de mestrado 

apresentada por Lucena (2006) à Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O objetivo do 

trabalho dessa autora é analisar as expressões linguísticas atualizadoras de metáforas 

conceptuais nas histórias da personagem Mafalda, criada pelo argentino Quino. O corpus é 

composto por 12 ocorrências encontradas no livro Toda a Mafalda. Lucena utiliza, a título de 

pressupostos teóricos, a teoria da Metáfora Conceptual, situada no campo da Linguística 

Cognitiva, e também as teorias da Polifonia, de Ducrot e colaboradores, e da Liberalidade, de 

Searle; e as noções de gênero, de Bakhtin e de Marcuschi. Portanto, a utilização dos 

pressupostos cognitivistas restringe-se à noção de metáfora não como um tropo linguístico, 

mas um fenômeno de natureza conceptual presente no nosso cotidiano. Quanto à associação 

entre verbal e não verbal, a autora sugere um “casamento” que possibilite a percepção de 

diversos aspectos da história, entre eles, o humor. No entanto, a ligação entre essas 

modalidades de texto não chega a ser investigada. Lucena concentra-se na constatação de que, 

para compreender uma história, o leitor recupera termos de um domínio para projetá-lo no 

outro; essa operação mental característica do processo de metaforização, segundo a autora, 

ocorre sem que o leitor a perceba. Sobre a geração do humor, a pesquisadora ressalta o papel 

da polifonia sobre um mesmo enunciado e da literalidade nas expressões linguísticas 

atualizadoras das metáforas conceptuais. Finalmente, Lucena sugere que se continue 

investigando a metáfora, por ser esta um recurso utilizado espontaneamente que revela 

aspectos da cultura na qual o indivíduo está inserido. 

A exemplo das investigações apresentadas neste capítulo, esta dissertação é fruto de 

uma pesquisa que tem como corpus dados coletados de uma narrativa em quadrinhos. No 

entanto, esses trabalhos diferem entre si, especialmente devido ao fato de serem motivados 

por questões de pesquisa distintas, o que, por sua vez, conduz a diferenças na construção dos 

objetivos e na adoção do referencial teórico e da metodologia que norteiam cada investigação. 

Não há como negar a existência de pelo menos um ponto em comum entre todos os 

trabalhos mencionados nesta seção: o entendimento de que os significados não emanam do 

texto, mas são construídos pelo leitor a partir das pistas linguísticas e com base no chamado 

conhecimento prévio adquirido por meio das diversas experiências no mundo. A diferença 

entre as investigações comentadas há pouco e o meu trabalho reside, especialmente, nos 

conceitos empregados em referência às estruturas ativadas durante o processo de construção 

de sentidos para o texto. A noção de conhecimento prévio se adequa à proposta de explicação 

de Messias (2006), Silva (2007) e Brauer, Nascimento, Bertó e Carvalho (2008) no tocante 
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aos elementos envolvidos na atribuição de significados ao texto. Há, nos trabalhos desses 

pesquisadores, uma ênfase às vivências sociais e culturais do ser humano, ao passo que 

Ramos (2004) menciona as estruturas cognitivas advindas das experiências físicas do homem 

no ambiente com o qual interage, e Lucena (2006) utiliza a teoria da Metáfora Conceptual, 

embora não opte exclusivamente por um referencial de caráter cognitivista.  

Já nesta dissertação, a opção pela abordagem cognitiva de base corporificada torna 

necessária a recorrência a conceitos tais como esquemas imagéticos e frames, que estão no 

cerne dos estudos orientados por essa perspectiva e devem ser considerados em igual medida, 

de modo a se ressaltar o fato de essas estruturas serem acionadas conjuntamente. Nesse 

sentido, a hipótese da simulação mental como fator imprescindível aos processos de 

construção de sentidos durante a leitura de um texto é coerente com o estudo que desenvolvo, 

visto que meu alvo são os mecanismos cognitivos envolvidos no processo de construção de 

sentidos durante a leitura de narrativas em quadrinhos. Dentre as demais pesquisas 

apresentadas neste capítulo, as únicas que citam explicitamente alguns pressupostos e/ou 

conceitos cognitivistas são as de Ramos (2004) e Lucena (2006). Ocorre, porém, que o foco 

da primeira é o desenvolvimento de práticas pedagógicas e, além disso, a autora situa o 

trabalho no Sociocognitivismo; já a segunda preocupa-se com a análise das expressões 

linguísticas em si. Desse modo, a noção de simulação mental não seria adequada a esses 

trabalhos, visto que eles não se enquadram na perspectiva da linguagem corporificada.  

Outro ponto a ser destacado com relação ao referencial teórico é o fato de, nesta 

dissertação, ser utilizada a noção de Padrão Discursivo. Novamente, atribuo essa 

particularidade à busca pela coerência com os compromissos assumidos na pesquisa. Uso a 

noção de PD pelo fato de esta ter sido desenvolvida em consonância com uma proposta de 

gramática pensada em termos de um trabalho que dê conta do discurso, abordagem 

comumente vista no campo da Linguística Cognitiva. Conforme destaquei acima, os estudos 

que mais se aproximam da perspectiva cognitivista, dentre os aqui apresentados, são os de 

Ramos (2004) e Lucena (2006). Contudo, essas pesquisadoras não trabalham com a 

perspectiva da linguagem corporificada e, em consequência disso, não precisam optar por 

modelos pensados especificamente para abordagens com esse viés.  Considerando que as 

noções de esquemas imagéticos e de frames estão no cerne da concepção de mente 

corporificada e do entendimento acerca da constituição de um PD, não há motivo para que os 

autores supracitados adotem a ideia de padrão discursivo, tendo em vista as categorias 

analíticas utilizadas em seus trabalhos. 
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Por fim, esta dissertação diferencia-se dos demais estudos citados neste capítulo pela 

metodologia empregada. Embora seus autores não tenham recorrido a informantes para, a 

partir daí, interpretar os dados, não há, nesses trabalhos, uma menção explícita à metodologia 

da introspecção. Nesta dissertação, também por uma questão de coerência com a natureza da 

minha pesquisa, assumo a opção pela análise de caráter introspectivo, frequentemente 

utilizada na Linguística Cognitiva e caracterizada por permitir acesso direto aos sentidos 

construídos durante o processamento discursivo. Além disso, busquei uma ferramenta de 

análise que tem se mostrado proveitosa às pesquisas nesse campo: os blocos construcionais, 

cujas aplicação e finalidade serão detalhadas no capítulo a seguir. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Procedimentos 

O primeiro passo da pesquisa foi a busca por um corpus que contivesse recursos 

gráficos variados, cuja visualização permitisse a ativação de esquemas imagéticos e de frames 

diversos. A escolha recaiu sobre o livro Palestina (SACCO, 2003; 2004; 2011), do jornalista 

australiano e naturalizado americano Joe Sacco. Essa obra foi escrita a partir de uma apuração 

realizada pelo repórter em Israel e nos Territórios Ocupados, por dois meses e meio, no 

inverno de 1991 e 1992, com o objetivo de contar a história dos refugiados palestinos que 

perderam suas propriedades e foram vítimas de ações violentas durante o processo de 

desocupação dos territórios israelenses; desse modo, Sacco apresenta uma visão que, à época 

das suas investigações, não era contemplada na mídia americana, cuja cobertura dos conflitos 

envolvendo israelenses e palestinos tinha viés predominantemente favorável àqueles.  

Foram consultadas as três edições de Palestina no Brasil. As publicações de 2003 e de 

2004 correspondem, respectivamente, à primeira e à segunda partes do livro, nomeadas Uma 

nação ocupada e Na Faixa de Gaza. O volume mais recente, de 2011, é a edição completa 

que, além de reunir todos os capítulos da obra, contém um novo prefácio e sessões extras nos 

quais são apresentadas informações até então inéditas sobre a motivação, o projeto e a 

composição do livro.  

Os dados coletados para esta pesquisa totalizaram cinco blocos construcionais
28

 que se 

mostraram relevantes ao estudo proposto por conterem pistas típicas do padrão discursivo 

narrativa em quadrinhos que possibilitam a ativação conjunta de esquemas imagéticos e de 

frames. Por conseguinte, esses BCs constituíram material igualmente importante para a 

investigação sobre a maneira como essas estruturas se ligam quando da leitura integrada dos 

mecanismos verbais e não verbais que compõem o padrão discursivo em tela. Esses dados 

mostraram-se suficientes para a análise proposta; a inserção de exemplos além dos que se 

encontram nesta dissertação resultaria na repetição desnecessária das informações que serão 

apresentadas no próximo capítulo.  

A análise dos BCs foi pautada na metodologia da introspecção, definida por Talmy 

(2005, p. 12) como a “[…] atenção consciente direcionada por um usuário da linguagem a 
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 Ver subcapítulo 3.2. 



44 

 

aspectos linguísticos particulares, como se manifestam em sua própria cognição”. 
29

 Portanto, 

o estudo dos dados apresentado neste trabalho fundamenta-se na minha análise individual do 

corpus, com o objetivo de acessar os conteúdos conceptuais subjacentes aos sentidos 

construídos.  

Talmy (2005) afirma que a introspecção linguística tem a vantagem de permitir acesso 

direto aos sentidos construídos durante o processamento discursivo. Por outro lado, ele 

recomenda relacionar os dados introspectivos a análises derivadas de outras metodologias 

porque não é possível, somente através da introspecção, chegar às estruturas cognitivas que 

operam abaixo desse nível em que acessamos sentidos. Porém, neste momento da pesquisa, 

julgo que o uso da introspecção é suficiente para a formulação de considerações preliminares 

sobre as estruturas cognitivas oriundas das experiências proprioceptivas do leitor de um texto. 

Portanto, o trabalho aqui apresentado é o ponto de partida para uma pesquisa mais detalhada e 

pautada em outras metodologias além da introspecção. 

 

3.2. Blocos construcionais 

A necessidade de abarcar as várias dimensões do padrão discursivo narrativa em 

quadrinhos tornou necessária a busca por uma ferramenta que permitisse uma análise ampla, 

não restrita ao nível da superfície do corpus em tela. Diante disso, adoto, neste trabalho, a 

noção de bloco construcional a título de ferramenta analítica que possibilita a mim, na 

condição de pesquisadora, a delimitação dos dados a serem analisados.  Segundo Santos 

(2011, p. 35),  

 

[...] o conceito de Bloco Construcional (BC) é entendido por nós como um 

todo oriundo do pareamento entre forma/sentido. Quando pensamos em 

Padrões Discursivos, podemos dizer que o BC abarca determinadas 

dimensões discursivas, formando um padrão, uma vez que seu todo vai além 

de uma sentença. O que sustenta, desse modo, o BC é sua capacidade de 

agregar determinada dimensão do discurso, seja através de uma ligação 

metafórica, integração, expressão idiomática, modelos situacionais [...] 

Portanto, a dimensão do Bloco Construcional abarca determinadas 

dimensões do discurso de acordo com o foco a ele dado. 

 

 

 Os blocos construcionais analisados neste trabalho são compreendidos como 

constructos discursivos alicerçados pelas dimensões que compõem os modelos situacionais 
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 “[…] conscious attention directed by a language user to particular aspects of language as manifested in her 

own cognition” [tradução minha]. 
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construídos ao longo da leitura da narrativa em quadrinhos Palestina. É importante ressaltar 

que a simulação do espaço, do tempo, dos objetivos e das ações dos personagens do mundo da 

história é concomitante à ativação conjunta de esquemas imagéticos e de frames do leitor, de 

modo que os elementos que compõem as memórias pessoal e social daquele têm um papel 

importante na constituição dos BCs selecionados para este trabalho. A ativação de certos 

frames, especialmente, tem grande relevância para a (re)elaboração dos modelos situacionais 

em Palestina, por evidenciarem o quanto certos elementos de natureza cultural contribuem 

para a construção dos sentidos durante a leitura da narrativa em quadrinhos aqui estudada. 

 É importante ressaltar, conforme já observado por Santos (2011), o fato de os modelos 

situacionais, concomitantemente ao pareamento esquemas imagéticos/frames, não serem os 

únicos constructos cognitivos a partir dos quais se podem construir BCs. É possível, por 

exemplo, analisar a dimensão discursiva de um texto focalizando os BCs estruturados por 

metáforas, conforme é evidenciado no estudo realizado por Santos (ibid.). Portanto, em se 

tratando de investigações acerca do processamento discursivo, a ferramenta analítica 

denominada bloco construcional não só é coerente com a noção de padrão discursivo, como 

também permite, ao pesquisador, adaptá-la ao objeto e aos objetivos de pesquisa, dado que 

um BC pode ter sua dimensão discursiva estruturada por elementos diversos. 

Independentemente de qual seja a natureza dos BCs, a análise destes permite chegar a 

conclusões sobre o processamento discursivo do corpus como um todo, conforme será 

evidenciado no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Palestina (SACCO, 2003; 2005; 2011) é uma reportagem em quadrinhos na qual se 

alternam as perspectivas do protagonista, Joe Sacco – que narra as suas experiências como 

repórter em Israel e nos Territórios Ocupados – e as dos refugiados entrevistados por ele. Essa 

alternância na focalização das perspectivas permite construir cognitivamente pontos de vista, 

espaços e relações espaço-temporais diversos, simulados a partir de diferentes pistas 

fornecidas ao longo da história, conforme será apresentado ao longo deste capítulo. 

Em Palestina, os eventos são apresentados sempre em ordem cronológica, seja no 

tempo presente ou no passado; neste caso, utilizam-se flashbacks nos quais são narrados 

episódios históricos ou acontecimentos que compõem as memórias atribuídas a Joe Sacco e 

aos refugiados palestinos. Portanto, vê-se que, em relação ao texto verbal, Palestina tem 

pontos em comum com outras narrativas. O que merece destaque na análise em tela é o papel 

de certos mecanismos não verbais e da integração entre estes e os códigos verbais. Devido a 

essa combinação, os modelos situacionais são construídos de um modo peculiar, 

principalmente por causa das estratégias de representação gráfica típicas das narrativas em 

quadrinhos.  

À primeira vista, a utilização de ilustrações e de outros elementos não verbais 

recorrentes em exemplares desse padrão discursivo parece ser um elemento simplificador da 

leitura. No entanto, a elaboração das dimensões do espaço, do tempo, dos objetos e das metas 

e ações dos personagens a partir dos diversos elementos que compõem as narrativas em 

quadrinhos pode se configurar como um procedimento a partir do qual o leitor ativa diversas 

estruturas cognitivas e aciona informações de naturezas diferentes para construir o mundo da 

história. A página de abertura de Palestina, uma nação ocupada – primeiro bloco 

construcional a ser analisado neste capítulo – é um exemplo de como, ao se deparar com 

mecanismos verbais e não verbais, o leitor é capaz de construir o espaço a partir da 

LIGAÇÃO entre esses mecanismos, bem como entre os esquemas imagéticos ativados 

durante esse processo e destes com os frames. Essa ativação conjunta está, conforme 

explanarei a seguir, diretamente relacionada à construção dos modelos situacionais.  

Vejamos, então, a figura 9. 
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Figura 9: Bloco construcional 2. Fonte: SACCO, 2011, p.1. 
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Os elementos que compõem a página reproduzida na figura 9 são dispostos de modo 

desorganizado. Requadros e sarjetas, recursos comumente utilizados para delimitar os quadros 

e, assim, conferir organização visual à página, são dispensados. O que se vê é um único 

grande quadro no qual se misturam os balões com as falas e/ou os pensamentos dos 

personagens, o título da primeira parte do capítulo inicial de Palestina (“Cairo”) e as 

ilustrações, agrupadas de modo a comporem diferentes espaços: na parte superior da página, 

pessoas, veículos e edifícios são graficamente representados de maneira desordenada; na 

porção inferior, a ilustração corresponde à recepção do hotel, na qual três personagens 

dialogam. Esses dois momentos são delimitados pelos balões, dispostos como se seguissem 

uma trajetória não linear que o leitor também pode construir a partir das pistas verbais (“Que 

cidade! Uma loucura! 15 milhões de cabeças com as galinhas cortadas! E entre pirâmides e 

meninos faraós, estou tonto! Estou girando! Táxi! Tire-me daqui!”).  

A leitura da página em questão está vinculada à ativação de pelo menos três esquemas 

imagéticos: CONTÊINER, ORIGEM/CAMINHO/META e PARTE/TODO. Cada um desses 

esquemas é constituído por vários papéis, conforme exposto no subcapítulo 1.2. Porém, nem 

todos esses papéis são focalizados durante a leitura do bloco construcional em questão, 

conforme será exposto nos parágrafos a seguir. 

Os elementos do BC em tela permitem ao leitor construir dois diferentes espaços da 

história (o primeiro, as ruas do Cairo; o segundo, a recepção do hotel), que são percebidos 

pelo leitor como dois CONTÊINERES. Embora o esquema CONTÊINER seja constituído por 

cinco papéis (portal, interior, exterior, limites e conteúdo), percebe-se, no exemplo analisado, 

foco em três deles: o interior, o conteúdo e o limite. Isso ocorre porque as pistas das 

modalidades de texto verbal e não verbal direcionam a atenção do leitor aos elementos que 

são percebidos como estando dentro de cada espaço, quais sejam: os prédios, os veículos e as 

pessoas que podem ser vistas nas ruas do Cairo e, depois, os personagens que se acomodam e 

conversam na recepção do hotel; além disso, o posicionamento do título “Cairo” e dos balões 

funciona, claramente, como delimitador desses dois espaços distintos.     

Entre os dois CONTÊINERES ativados pelo leitor quando este constrói os espaços da 

história ao ler a página inicial de Palestina, há o deslocamento de um trajetor (o personagem 

Joe Sacco). O esquema OCM é ativado nesse instante em que é simulada a trajetória do 

personagem, percebendo-se o primeiro CONTÊINER (as ruas de Cairo) como ponto de 

partida ou origem e o segundo CONTÊINER (a recepção do hotel) como ponto de chegada 

ou meta. Embora a origem e a meta não sejam apagadas, a trajetória, nesse caso, é o papel 
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mais evidenciado, seja pelas pistas verbais nas quais se alude explicitamente à intenção, por 

parte do trajetor, de fazer um percurso entre os dois CONTÊINERES, quanto pela disposição 

dos balões, que pode ser associada à representação gráfica de um caminho a ser percorrido 

pelo personagem, especialmente se se considerarem informações tais como o fato de Sacco ter 

chamado um táxi e de, em um momento posterior a esse, estar descansando na recepção de 

uma hospedaria. 

Outro esquema imagético ativado durante a leitura da página inicial de Palestina é o 

PARTE/TODO. Nesse caso, o leitor é capaz de simular a configuração das ruas do Cairo, da 

recepção do hotel e dos corpos dos personagens como todos apenas a partir de algumas pistas 

focalizadas durante a leitura, quais sejam: as representações parciais dos imóveis, dos 

veículos e dos transeuntes que compõem o espaço urbano do Cairo; as menções, no texto 

verbal, ao caos em que se encontra essa cidade e à recepção de um hotel no qual Sacco se 

hospeda; o vislumbre de alguns elementos – partes do espaldar de uma cadeira, de uma mesa 

e de alguns objetos utilizados pelas pessoas – que compõem essa recepção; e trechos dos 

corpos dos personagens que nela se encontram. Essas partes da cidade, do hotel e dos 

personagens são suficientes para que um leitor consciente das características de um espaço 

urbano, de um saguão de hotel e da anatomia humana simule esses elementos em sua 

totalidade, a partir dos conhecimentos obtidos acerca deles. 

Mais especificamente quanto aos frames, os atributos Cenário e Roteiro são 

evidenciados durante a construção do BC em tela, conforme será exposto a seguir. 

O leitor da página inicial de Palestina é capaz de construir pelo menos dois Cenários 

diferentes: as ruas do Cairo e a recepção de um hotel. No primeiro momento, é possível 

acionar informações tais como confusão e barulho porque, na porção superior da página, há 

muitos elementos não verbais dispostos de modo confuso, bem como balões contendo um 

texto verbal que possibilita ao leitor construir o ponto de vista de um personagem atordoado 

pelo desconforto e pelo caos:  

 

 “Trânsito? Estou engolindo fumaça e meu catarro está preto. Barulho? As 

buzinas de carro são o home theater dos egípcios! Que cidade! Uma loucura! 

15 milhões de galinhas com suas cabeças cortadas! E entre pirâmides e 

faraós, estou tonto! Estou girando! Táxi! Tire-me daqui!” (SACCO, 2011, p. 

1).  

 

Em seguida, vê-se a metade inferior do quadro, caracterizada por elementos gráficos 

mais escassos e acompanhados por um texto verbal que permite ao leitor simular descanso e 
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certa tranquilidade: “Puxo uma cadeira. Tiro um peso dos meus pés. Estou de papo com os 

recepcionistas do hotel. Está bem mais calmo agora, e a conversa está ficando filosófica”. 

Tratam-se, portanto, de dois Cenários muito diferentes, ambos construídos a partir das 

experiências do leitor. O detalhamento dos Cenários está profundamente relacionado ao nível 

de familiaridade do leitor com os eventos e os ambientes descritos nas pistas linguísticas, 

visto que os elementos disponíveis no aparato cognitivo humano estão na raiz da construção 

de sentidos durante o processamento discursivo. Assim, um leitor que conheça o Cairo ou a 

recepção de um hotel localizado nessa cidade poderá construir Cenários mais elaborados do 

que as pessoas que não os conheçam; a tendência, no caso desses leitores, é que acionem as 

informações mais próximas de que disponham acerca de espaços urbanos e de hospedarias. 

De modo semelhante, o leitor da página inicial de Palestina é capaz de construir um 

Roteiro a partir de uma sucessão de eventos, embora uma série de detalhes tenha sido 

suprimida das modalidades de texto verbal e não verbal. O trecho “Táxi! Tire-me daqui! Puxo 

uma cadeira. Tiro um peso dos meus pés [...]” evidencia a transição entre os espaços (a rua e 

um hotel do Cairo) e os tempos da história (o momento em que Sacco estava na rua e o 

instante em que ele se encontra no hotel). Esse “salto” espacial e temporal também pode ser 

percebido por causa da lacuna entre os balões nos quais se leem os textos “Táxi!” e “Tire-me 

daqui!” e aqueles em que está escrito “Puxo uma cadeira” e “Tiro um peso dos meus pés”. 

Embora não haja menção ao período de tempo em que Joe Sacco permaneceu em um táxi, o 

leitor pode, graças às pistas verbais (referentes às ações de chamar um táxi e de puxar uma 

cadeira no hotel) e não verbais (as representações gráficas de espaços distintos), bem como às 

informações que essas pistas permitem acionar, simular a viagem de táxi e ligá-la aos 

momentos anterior e posterior a ela, inserindo-a na cadeia de eventos e “completando” o 

Roteiro iniciado nas ruas e finalizado no hotel. 

Vale lembrar que, durante o processamento discursivo, o leitor ativa simultaneamente 

esquemas imagéticos e frames. A separação entre esses dois domínios cognitivos realizada 

nesta análise é puramente didática. A análise do bloco construcional 2 evidencia não só a 

ativação conjunta de esquemas imagéticos e de frames, como também o fato de que os 

atributos destes têm relação com certos esquemas. Vejamos, então, uma análise do modo 

como se dá essa ativação conjunta no BC em questão. 

O Cenário, como é chamado o conjunto de elementos que nos permite reconhecer um 

ambiente como tal, relaciona-se aos esquemas PARTE/TODO, CONTÊINER e LIGAÇÃO. 

Na porção superior da página, a configuração do todo (o espaço urbano do Cairo) é formada 
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por partes tais como representações gráficas de pedestres, de veículos, de um guarda de 

trânsito, de prédios. Esses elementos são o conteúdo presente no interior desse espaço, e 

percebe-se um limite entre este e o outro Cenário construído durante a leitura da página, 

graficamente representado pelas disposições dos balões e do título “Cairo” entre as duas 

porções do quadro. Além disso, é possível estabelecer não só a ligação entre as entidades 

consideradas típicas de ambientes urbanos e a cidade do Cairo, como também entre elementos 

como “barulho”, “trânsito”, “fumaça” e “loucura”, mencionados no texto verbal, e a 

disposição caótica das ilustrações de vários carros transitando na rua, de pedestres 

desorientados e de um guarda de trânsito em ação. Na porção inferior da página, a 

configuração da recepção do hotel (o todo) constitui-se de partes que são apenas 

vislumbradas, tais como a representação gráfica do encosto de uma cadeira, de parte de uma 

mesa, do aparato utilizado pelos personagens, e das próprias pessoas. Esse é o conteúdo 

presente no interior do ambiente, limitado pelos recursos gráficos já mencionados, quais 

sejam, título e balões. Por fim, é fundamental, nesse caso, a LIGAÇÃO entre os mecanismos 

verbais e não verbais, visto que a representação gráfica da recepção do hotel é muito menos 

detalhada do que a das ruas do Cairo, o que pode comprometer a construção desse Cenário se 

o leitor não buscar pistas além das ilustrações. 

Já o Roteiro, por se configurar em torno de um estado inicial, uma sequência de 

eventos e um estado final, relaciona-se com o esquema ORIGEM/CAMINHO/META. 

Merece destaque, no exemplo em análise, não só a importância das pistas verbais acerca das 

ações atribuídas ao personagem Joe Sacco, como também o fato de o leitor poder “completar” 

a sequência de eventos com uma viagem de táxi que pode ser simulada como parte do Roteiro 

graças às pistas fornecidas antes e depois da lacuna já mencionada. Além disso, constrói-se 

uma cadeia de eventos vistos não como ações isoladas em si, mas interligadas em termos de 

causa e efeito: a princípio, o leitor assume o ponto de vista de uma pessoa atordoada pelo caos 

urbano e, por causa disso, decide tomar um táxi e seguir viagem até um hotel em que possa 

descansar e conversar calmamente com outras pessoas. Trata-se, portanto, de uma sequência 

que compõe o Roteiro do frame em questão. 

Outro ponto importante é o fato de a análise do BC 2 reforçar a hipótese não só da 

LIGAÇÃO entre elementos verbais e não verbais, como também da ativação integrada, 

mediante esse esquema imagético, dos esquemas CONTÊINER, OCM e PARTE/TODO. 

Mesmo estando, efetivamente, diante de um bloco de informações, o leitor é capaz de 

(re)significá-lo como dois espaços distintos: a rua e a recepção do hotel, entre os quais há um 
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deslocamento; ao mesmo tempo, o leitor precisa, a todo instante, “completar” lacunas de 

modo a perceber as partes como constituintes da configuração de todos, sejam estes os 

ambientes, os objetos ou os personagens.  

Por fim, ressalto o fato de que as dimensões do modelo situacional são (re)construídas 

em conjunto, à medida que a narrativa se desenrola. O movimento entre os espaços da história 

atribuído ao trajetor, por exemplo, não pode ser desassociado da construção do tempo da 

história, visto ser o leitor capaz de entender, com base no que vivencia em termos de sucessão 

de eventos, que, se há um deslocamento entre dois espaços, o tempo do primeiro é anterior ao 

do segundo.  

As construções do espaço e do tempo devem ser consideradas como operações 

concomitantes às construções dos objetos e das metas e ações dos personagens. No caso do 

BC 2, é evidente, por exemplo, a importância da construção dos objetos associados aos seus 

respectivos Cenários, de maneira que o leitor torna-se capaz de construir dois espaços 

distintos no mundo da história, nesse trecho específico de Palestina. Além disso, a assunção 

dos pontos de vista, das metas e das ações e emoções dos personagens tem relação direta com 

a construção do mundo da história. Esse processo fica evidente, por exemplo, com a 

elaboração de um Roteiro concomitantemente à construção de uma cadeia de eventos a partir 

das sensações, dos atos e dos objetivos de Joe Sacco, percebido pelo leitor como um 

personagem que, incomodado com o caos nas ruas do Cairo, não só manifesta seu desconforto 

como objetiva modificar esse estado mediante a busca por outro ambiente. Esse 

deslocamento, por sua vez, implica na reconstrução dos espaços e dos tempos do BC 2, 

conforme já foi explanado.  

Passemos, agora, à análise do bloco construcional 3.     
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Figura 10: Bloco construcional 3. Fonte: SACCO, 2011, p. 201-202. 
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Na figura 10, é reproduzido um trecho de Palestina no qual um garoto chamado Firas 

conta a Joe Sacco que foi espancado por cinco soldados enquanto estava hospitalizado para se 

recuperar de ferimentos sofridos durante um confronto entre facções inimigas. O texto verbal 

com o relato atribuído a Firas é acompanhado por uma sequência de quadrinhos muito 

semelhantes entre si, constituídos primeiro por representações gráficas das ações dos soldados 

e, depois, por closes em uma parte do rosto e no peito do menino; nesse ínterim, a cada novo 

quadro, veem-se mais escoriações e sangue, e o texto verbal revela mais detalhes da ação 

contra Firas em uma perspectiva atribuída ao próprio personagem: “‘Não sei dizer quantas 

vezes me bateram... Escorria sangue da minha boca e do meu nariz... Quebraram um dente 

meu...’”. Não se sabe a duração do ataque ao garoto, pois o texto verbal revela que o próprio 

personagem não consegue calcular quantas vezes foi agredido. Mas essa não é a única pista 

sobre a extensão do espancamento: a repetição do foco em uma série de quadrinhos quase 

idênticos leva à sensação de prolongamento do episódio.  

Durante a leitura do BC 3, o leitor é capaz de ativar os esquemas imagéticos 

CENTRO/PERIFERIA e PARTE/TODO, conforme será exposto a seguir. 

No exemplo em tela, o papel centro do esquema CENTRO/PERIFERIA é focalizado, 

especialmente, por causa do modo como as ilustrações são trabalhadas. É fato que o texto 

verbal direciona o leitor a assumir o ponto de vista de Firas, cujo discurso de vítima da 

violência é construído todo a partir da sua própria perspectiva, com foco nas atitudes dos 

soldados que espancaram não só o garoto como, também, funcionários do hospital em que 

estava internado. Mas, além dessa assunção da perspectiva do protagonista do mundo da 

história mediante as pistas verbais, há um tratamento das pistas não verbais no sentido de 

levar o leitor a focalizar as ações dos soldados e as reações de Firas a esses atos, em 

detrimento de outros elementos que pudessem compor o ambiente. Esse efeito é obtido com o 

apagamento de detalhes tais como a cama e o chão mencionados no texto verbal, bem como 

outros objetos normalmente associados a quartos de hospital. Assim, o recurso da utilização 

de um fundo totalmente negro para suprimir os elementos que poderiam figurar como 

periferia, em prol do destaque das figuras posicionadas ao centro dos quadrinhos, parece ser 

um fator de grande importância em termos de direcionamento do processo de construção de 

sentidos para esse trecho da narrativa.  

Com relação ao esquema imagético PARTE/TODO, sua ativação ocorre de modo 

muito semelhante ao que já foi exposto acerca dos BCs 1 – brevemente analisado no 

subcapítulo 1.4 – e 2, cuja análise inicia este capítulo. Não é necessário representar 
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graficamente os corpos dos personagens por inteiro para que o leitor construa mentalmente 

imagens de seres humanos na íntegra. Desse modo, o foco nas partes não impede a 

configuração, na mente do leitor, de cada personagem como um todo. Além disso, embora os 

elementos de fundo dos quadrinhos tenham sido suprimidos, não é impossível simular o 

ambiente do quarto em que Firas está internado, visto que são mencionados, nas pistas 

verbais, a cama da qual o garoto é retirado, o chão no qual ele é jogado pelos soldados e o fato 

de ele estar em um hospital. 

Essas e outras pistas parcialmente apresentadas são suficientes para que o leitor do BC 

em tela seja capaz de ativar certos frames, com ênfase especial em determinado atributo, 

conforme a análise a seguir. 

A série de quadrinhos correspondentes ao momento em que Firas relata o ataque dos 

soldados a ele e a alguns funcionários do hospital é explícita em termos de representação 

gráfica das atitudes dos agressores. Depois, há uma sequência de quadrinhos que mostram 

Firas machucado e que é encerrada por um quadro completamente negro; nesse ponto, o leitor 

não só já pode ter ativado frames relacionados a violência, dor e sofrimento, como é possível 

que tenha acionado informações acerca do resultado das agressões, compreendendo que Firas 

ficou inconsciente ou perdeu a vida devido ao espancamento a que foi submetido.  

Nesse processo de configuração de um todo com base em suas partes, e de focalização 

do centro dos quadrinhos em detrimento da sua periferia, o leitor é capaz de construir pelo 

menos dois Cenários. No primeiro, ele visualiza claramente a violência infligida por soldados 

a outras pessoas; no segundo, ao se aproximar, especialmente mediante as pistas não verbais, 

do sofrimento de Firas e se deparar com um quadrinho completamente negro, que indica o 

resultado do espancamento, o leitor pode galgar um novo degrau na construção do ponto de 

vista do personagem: é como se, de fato, a pessoa que lê o texto visualizasse o mundo pelos 

olhos de Firas, a ponto de experimentar a consequência mais extrema da violência a que o 

jovem foi submetido. 

A construção do mundo da história no BC 3 também se caracteriza pela LIGAÇÃO 

não só entre as pistas verbais e não verbais, como entre os esquemas imagéticos 

PARTE/TODO e CENTRO/PERIFERIA. As partes que compõem o centro de cada 

quadrinho são representadas em detalhes, ao passo que as informações da periferia são 

suprimidas de maneira que o foco seja dado aos elementos mais importantes; estes, embora 

parcialmente representados, são suficientes para a configuração de um todo. A ativação dos 

esquemas é concomitante à ativação dos frames e à construção dos Cenários pelo leitor. 
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Embora o BC em questão constitua-se como um bloco único de informações, o leitor pode 

perceber dois momentos distintos: o instante em que a violência ocorre e a ocasião em que 

Firas perde os sentidos.   

O trecho em que é focalizado o sofrimento de Firas também mostra até que ponto o 

leitor é capaz de simular o ponto de vista de um personagem. Eisner (2001, p.25) afirma que o 

enquadramento de certos detalhes da ação “não só define seu perímetro, como estabelece a 

posição do leitor em relação à cena”. Assim, a organização das pistas textuais permite a 

elaboração das ações, sensações e emoções do personagem como se o leitor, de fato, 

assumisse o lugar daquele na história. Mais uma vez, nesse caso, é evidenciada a construção 

concomitante das diversas dimensões do modelo situacional: a repetição de vários quadrinhos 

semelhantes, especialmente aqueles em que se focalizam a face e o peito escoriados de Firas, 

bem como a fala “Não sei quantas vezes me bateram”, levam o leitor a experimentar a 

sensação de que não se pode medir a duração e a intensidade do sofrimento do jovem. Essa 

percepção pode não só não só estimular o envolvimento emocional do leitor com a história de 

Firas e uma construção mais elaborada do ponto de vista do personagem, como também pode 

interferir na construção do tempo da história, dado que o modo como as pistas textuais são 

apresentadas evoca a sensação de uma ação prolongada. 

Observemos, a seguir, o bloco construcional 4
30

. 
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As figuras correspondentes ao bloco construcional 4 são reproduzidas nas páginas 55, 56, 57 e 58. 
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Figura 11: Bloco construcional 4: parte 1. Fonte: SACCO, 2011, p. 102. 
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Figura 12: Bloco construcional 4: parte 2. Fonte: SACCO, 2011, p. 105. 
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Figura 13: Bloco construcional 4: parte 3. Fonte: SACCO, 2011, p. 110. 
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Figura 14: Bloco construcional 4: parte 4. Fonte: SACCO, 2011, p. 112. 
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Na parte do capítulo 4 intitulada “Pressão moderada: parte 2” (cf. figuras 11, 12, 13 e 

14), é narrada a história de Ghassan, um homem preso sob acusação de integrar uma 

organização ilegal. Esse trecho de Palestina é iniciado com a perspectiva de Joe Sacco, que 

apresenta brevemente Ghassan e a situação da Palestina no momento em que ele, assim como 

tantas outras pessoas, foi preso por ser, supostamente, entusiasta do terrorismo: 

 

 Não se engane, em qualquer lugar onde você vá, não só em gibis da Marvel, 

existem universos paralelos. Aqui? Na superfície, as ruas: o trânsito, casais 

apaixonados, turistas em roupas de cooper lambendo selos para cartões-

postais... E atrás do muro, além de portas fechadas: outras coisas – pessoas 

amarradas em cadeiras, impedidas de dormir, o cheiro do mijo... outras 

coisas acontecendo por “razões de segurança nacional”... por “razões de 

segurança”... para combater “atividades terroristas”... essas coisas estavam 

acontecendo com Ghassan há uma semana e meia, ele me mostra suas costas 

e sua cintura, as cicatrizes ainda estão ali... é um caso fresquinho... acabou 

de sair da masmorra... Agora ele está de volta a sua sala de classe média, no 

lado leste de Jerusalém, oferecendo chá e gostosuras a um convidado... Há 

quatro semanas era um suspeito, preso no mesmo pente-fino que pegou 

Mustafa Akkawi – lembra-se dele? – o cara que acabamos de enterrar... 

Ghassan conta-me sua história, enquanto seus filhos escalam seu colo. E 

logo a filhinha cai no sono... Provavelmente jovem demais para entender, ou 

vai ver já ouviu isso antes... enfim, ela dorme... E é dormindo que começa a 

história de Ghassan... onde histórias como essa sempre começam... quando 

todos estão dormindo... E então a porta é arrombada [...] (SACCO, 2011, p. 

102). 
 

A partir desse momento, a perspectiva de Ghassan predomina até o final do capítulo, 

ao longo do qual o personagem narra a violência à qual foi submetido desde o seu 

encarceramento até a libertação por falta de provas, após dias de reclusão, torturas e 

interrogatórios. Ao mesmo tempo em que o relato do personagem sobre seu cárcere é 

verbalmente exposto, as sarjetas ganham destaque: negras, simétricas e retas, elas se cruzam 

nas páginas de alto a baixo; à medida que a narrativa se desenrola e o sofrimento de Ghassan 

é evidenciado, a distância entre as sarjetas diminui paulatinamente, o que torna os quadrinhos 

muito estreitos e pequenos. Essa configuração é alterada na última página do relato, quando 

Ghassan é libertado; nesse ínterim, a história é encerrada com três quadros que mostram um 

veículo levando Ghassan embora, e, em seguida, um quadro que toma quase toda a metade 

inferior da página e exibe o panorama de uma rua da cidade de Jerusalém. 
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Ao se deparar com todos esses componentes, o leitor de “Pressão moderada: parte 2” é 

capaz de ativar, durante o processamento discursivo, os esquemas imagéticos CONTÊINER, 

CENTRO/PERIFERIA e PARTE/TODO, conforme será apresentado a seguir. 

A ativação do esquema CONTÊINER é possível não só a partir do texto verbal, em 

que se encontram passagens tais como “colocaram-me no carro”; “não quero colocá-lo nesta 

cela”; “tive alucinações de que estava numa grande cela”; “fiquei na última cela por dois 

dias”. Além dessas pistas que sugerem a inserção de um conteúdo no interior de um 

CONTÊINER, alguns recursos gráficos são organizados de modo a guiar o leitor à ativação 

desse esquema com foco nos seus limites. As sarjetas, responsáveis pela delimitação dos 

quadros, destacam-se entre os demais elementos das páginas por causa das características já 

mencionadas. Os quadrinhos delimitados por essas sarjetas podem ser percebidos, cada um, 

como um pequeno CONTÊINER em cujo interior encontram-se, a título de conteúdo, 

Ghassan e outros elementos que, porventura, venham a ser graficamente representados junto a 

esse personagem. Além disso, embora o atributo portal não chegue a ser enfatizado nas pistas 

verbais ou não verbais, o leitor pode construir a percepção da entrada e da saída de 

CONTÊINERES, respectivamente, nos momentos da prisão e da libertação de Ghassan; desse 

modo, há que se considerar a possibilidade de ativação do exterior dos CONTÊINERES, 

embora o foco, no bloco construcional como um todo, seja nos seus limites. 

Com relação aos esquemas imagéticos CENTRO/PERIFERIA e PARTE/TODO, sua 

ativação ocorre de modo semelhante ao que já foi relatado nas análises dos blocos 

construcionais anteriores. Também no BC 4, os elementos mais importantes localizam-se no 

centro dos quadrinhos, com pouca ou nenhuma ênfase em elementos que poderiam ter sido 

acrescentados à periferia dos quadros. Além disso, o fato de a perspectiva de Ghassan ser 

predominante guia o leitor a entendê-lo como um personagem localizado no centro da 

narrativa, do mesmo modo como Sacco e Firas são percebidos, respectivamente, como 

protagonistas nos mundos da história construídos durante a leitura dos BCs 2 e 3, 

respectivamente. Quanto ao esquema PARTE/TODO, as partes dos personagens e dos demais 

elementos que compõem os quadrinhos são apresentadas e focalizadas de modo a permitir, ao 

leitor, a configuração desses elementos como todos.  

No que diz respeito à ativação dos frames, o texto verbal introdutório, já reproduzido 

neste capítulo, permite ao leitor a criação de expectativas em relação ao conteúdo das páginas 

seguintes. Assim, as pistas verbais associam-se a eventuais conhecimentos obtidos pelo leitor 

a partir das suas experiências sociais e culturais. Há que se considerar, inclusive, a 
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possibilidade de um leitor que conheça a situação da Palestina e dos Territórios Ocupados 

acessar mais informações e, desse modo, agregar mais detalhes ao processo de construção de 

sentidos para o discurso em relação a alguém que disponha de um repertório menos rico 

acerca da problemática em questão. Independentemente disso, a LIGAÇÃO entre as pistas 

verbais sobre a prisão de Ghassan e as pistas não verbais já citadas, além de recursos como os 

sombreamentos com bastante cinza e negro nos quadrinhos em que o personagem é retratado 

dentro do cárcere, guiam o leitor a associar o visual das páginas a uma cela de prisão; do 

mesmo modo, a predominância do branco e a expansão do tamanho dos quadrinhos que 

compõem o desfecho da história favorecem a ativação, pelo leitor, de frames associados a 

liberdade. 

Ainda com relação aos frames, o leitor do trecho de Palestina em questão pode 

construir diversos Cenários, cada um correspondente a um espaço da história: a casa de 

Ghassan, na qual ele trava contato com Sacco e começa a relatar as experiências no cárcere; 

as celas em que Ghassan ficou recluso, que constituem o foco do BC em questão; os 

ambientes em que esse personagem é interrogado; o espaço urbano de Jerusalém, apresentado 

a partir do momento em que Ghassan é liberado após se apresentar a uma juíza. A exemplo do 

que ocorre na constituição dos BCs já analisados, o leitor associa a construção dos Cenários – 

e, consequentemente, dos espaços da história – e os papéis de cada um dos esquemas 

imagéticos ativados durante a leitura da narrativa, seja das partes que permitem a 

configuração de personagens e de Cenários como todos; dos limites, interior, conteúdo e 

exterior dos CONTÊINERES; ou dos elementos que se destacam como centros dos 

quadrinhos ou do texto verbal, enquanto outros constituem a periferia e acabam não sendo 

focalizados durante a construção do que o leitor percebe como o mundo da história.   

No que diz respeito à construção dos modelos situacionais que estruturam o BC em 

questão, percebe-se uma série de pontos em comum com o bloco construcional 3, 

especialmente quanto a certos recursos que acabam influenciando a construção do tempo da 

história pelo leitor. De modo semelhante ao que ocorre no BC analisado há pouco, a 

configuração do tempo parece ser influenciada pela repetição dos quadrinhos que compõem 

um determinado momento da narrativa. No caso de “Pressão moderada: parte 2”, 

especificamente nos trechos correspondentes ao encarceramento de Ghassan, há vários 

quadrinhos nos quais apenas o personagem é retratado preso e sozinho, e quantidade desses 

quadros supera o número daqueles em que são retratados o cumprimento do mandado de 

prisão contra Ghassan, as audiências e os raros momentos em que o personagem 
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experimentou o mínimo conforto – a exemplo do único quadrinho que mostra Ghassan 

tomando banho, e de outro em que ele se barbeia. Esse detalhe pode fazer com que o leitor 

(re)configure o tempo de modo que ele parece se prolongar nos momentos de sofrimento, e 

ser mais curto em outras ocasiões.  

Com relação aos espaços da história, mais uma vez, o leitor é capaz de construções 

distintas em um único BC. É fato que há diversas pistas verbais que podem ser relacionadas 

pelo leitor à (re)configuração do espaço, a exemplo de: “E então a porta é arrombada...”; 

“levaram-me a uma delegacia”; “depois de uma ou duas horas, um policial veio me buscar”; 

“no 19º dia, fiz outra aparição frente à corte”; “a juíza decidiu que eu devia ser libertado”; 

entre outras. Mas, além disso, as pistas não verbais parecem influenciar bastante esse 

movimento de (re)elaboração do espaço a partir da introdução de novos elementos. De fato, a 

(re)construção do espaço da história parece seguir as mudanças na configuração das sarjetas, 

na quantidade e na formatação dos quadrinhos e nas cores utilizadas em momentos distintos 

tais como as apresentações de Ghassan à corte, os retornos dele ao cárcere e  a sua libertação. 

Isso indica que o leitor é capaz de (re)construir os modelos situacionais à medida que a 

natureza das pistas textuais vai se modificando.  

Quanto à construção do ponto de vista do personagem, há uma (re)configuração logo 

no início do BC, quando a perspectiva de Joe Sacco dá lugar à de Ghassan. Essa redefinição 

faz com que o leitor passe a “ver” a história pelo olhar não de Sacco, mas de Ghassan, visto 

que este passa a ser percebido como protagonista enquanto seu relato não é concluído. Essa 

reconfiguração abre caminho para que o leitor assuma o ponto de vista de Ghassan e simule 

especialmente as suas emoções, visto que elas parecem ser o foco desse trecho de Palestina 

em se tratando das possibilidades de construção do ponto de vista do protagonista da história. 

Afirmo isso com base na informação já fornecida acerca da quantidade de quadros dedicados 

às torturas contra Ghassan e às alucinações experimentadas por ele em decorrência dos maus 

tratos a que é submetido, como ser imobilizado por horas, não poder dormir ou se alimentar e 

ter a cabeça envolvida em um saco.   

Vale salientar, mais uma vez, que a construção do modelo situacional não pode ser 

entendida como uma série de eventos isolados, mas como um conjunto de processos 

simultâneos. Os recursos gráficos utilizados para reforçar a sensação de que é difícil mensurar 

o sofrimento de Ghassan, por exemplo, não só influenciam a simulação, pelo leitor, das 

emoções do personagem, como também podem interferir na construção do tempo da história, 

dado que a apresentação das pistas evoca uma ação prolongada. Além disso, conforme já foi 
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explicado nas análises dos BCs anteriores, as experiências do leitor o levam a perceber que 

mudanças de espaço estão, necessariamente, relacionadas à reconfiguração do tempo. 

Observemos mais um bloco construcional retirado de Palestina. 

 

 

Figura 15: Bloco construcional 5. Fonte: SACCO, 2011, p. 137. 
 

O bloco construcional 5, reproduzido na figura 15, é constituído pelo texto verbal 

correspondente à perspectiva de Joe Sacco e pela representação gráfica do protagonista 

caminhando em meio a mulheres que, além de terem as cabeças cobertas pelo véu 

denominado hijab, andam em direção contrária à de Sacco. Aqui, portanto, não há alternância 

de perspectivas ou de elementos tais como objetos ou detalhamentos de cenário; tudo que se 

vê, além do texto verbal, são os personagens, sendo que o leitor tem acesso às reflexões de 

apenas um deles. 



66 

 

No exemplo em questão, o leitor pode, a partir dos mecanismos verbal e não verbal, 

ativar conjuntamente os esquemas imagéticos PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA e 

LIGAÇÃO.  

Os esquemas PARTE/TODO e CENTRO/PERIFERIA são ativados conforme foi 

exposto nas análises de BCs anteriores. Mais uma vez, no BC 5, configuram-se todos com 

base em partes das informações que, nesse caso, são figuras humanas que não chegam a ser 

reveladas em sua totalidade; a expectativa do leitor é que, por baixo dos véus das figuras cujas 

cabeças estão cobertas, haja rostos femininos. Quanto ao esquema CENTRO/PERIFERIA, 

novamente, a disposição da representação gráfica do protagonista exatamente no meio do 

quadrinho, bem como o foco em sua perspectiva na elaboração do texto verbal, conduzem o 

leitor a perceber Sacco como o centro e as mulheres como elementos da periferia. 

No caso do esquema imagético LIGAÇÃO, há de se ressaltar a possibilidade de 

associação entre certo trecho do texto não verbal e uma característica da ilustração que é 

apresentada junto a ele. O enunciado: “[...] essa roupa é um nada, eu praticamente anulo todas 

as mulheres que a vestem, elas são apenas sombras para mim, formas abstratas, como pombos 

andando pela calçada...” é sobreposto à representação gráfica de mulheres cujos rostos não 

são revelados. Assim, o leitor estabelece uma ligação entre duas entidades, quais sejam: o 

ocultamento das faces das muçulmanas – entidade focalizada nas modalidades de texto verbal 

e não verbal – e o fato de essas pessoas, aos olhos de Joe Sacco, parecerem todas iguais, como 

se o uso do véu não permitisse a elas demonstrar um aspecto qualquer de identidade que torne 

cada uma delas única. 

Quanto à ativação dos frames, o leitor pode focalizar os atributos Categorias e 

Taxonomia. É fato que o primeiro é associado ao esquema CONTÊINER, porque é com base 

nos traços de uma entidade que esta é categorizada como estando no interior ou no exterior de 

um conjunto, e ao esquema CENTRO/PERIFERIA, pois se considera uma entidade central ou 

periférica com base em quanto seus traços correspondem ao estereótipo em questão. Também 

já foi dito que a Taxonomia, ou seja, a hierarquização das Categorias, é ativada em conjunto 

com o esquema ESCALA, por causa da percepção de gradação entre as entidades 

hierarquicamente organizadas, como também com o esquema PARTE/TODO, porque as 

Categorias de nível superior e as de nível inferior são partes que configuram um todo. Mas é 

possível ressaltar, com base no exemplo em tela, o papel do esquema LIGAÇÃO, 

especialmente se se considerar que o foco desta análise é a ativação de esquemas imagéticos e 
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de frames com base não nas pistas verbais e não verbais isoladas umas das outras, mas na 

associação entre esses textos de naturezas distintas.  

No caso do BC 5, pode-se perceber, levando em conta esse aspecto, a ligação entre 

entidades diferentes. Uma delas, a típica mulher muçulmana, conforme já foi dito, é 

focalizada em ambas as modalidades textuais; a outra, a mulher ocidental, tem seus traços 

revelados nas pistas verbais. Nesse ínterim, o leitor assume o ponto de vista de Sacco de 

modo a não só confrontar os comportamentos das muçulmanas e das ocidentais, colocando-as 

em Categorias distintas, como também a hierarquizá-las, colocando as ocidentais que expõem 

“pernas, cabelo laranja [...] e outros adereços” em uma Categoria superior às muçulmanas que 

usam “um nada” e se assemelham a “formas abstratas”. Embora essa percepção já possa ser 

construída a partir do texto verbal, a ilustração, nesse ponto de Palestina, acaba tendo grande 

importância no sentido de levar o leitor a assumir uma determinada perspectiva. Afinal, a 

percepção de que Sacco, um homem ocidental, caminha em direção contrária a um grande 

grupo de mulheres quase totalmente cobertas também é um elemento evocado no 

processamento discursivo e possibilita maior detalhamento na ativação dos frames que 

auxiliam na composição do BC.  

Acerca da construção do modelo situacional, reafirmo que os elementos acima citados 

conduzem o leitor a assumir a perspectiva de um único personagem, o protagonista Joe Sacco, 

percebido, nesse momento, como centro do mundo da história. Essa configuração, conforme 

foi evidenciado na análise dos outros blocos, pode se alterar a qualquer momento: basta que 

as pistas textuais, sejam os códigos verbais ou os não verbais, conduzam o leitor a simular a 

perspectiva de um outro personagem. 

Vejamos, a seguir, um exemplo de bloco construcional cuja análise evidenciará a 

interferência decorrente da ativação do esquema ESCALA na construção de sentidos durante 

a leitura de narrativas em quadrinhos, e o papel de certos recursos gráficos no sentido de guiar 

a construção do ponto de vista, das ações e das emoções dos personagens da história. 
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Figura 16: Bloco construcional 6. Fonte: SACCO, 2011, p. 141. 
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A página reproduzida na figura 16 mostra, em primeiro plano, as representações 

gráficas de três homens dialogando e rindo. O cenário é pouco ou nada detalhado, o que 

contribui para evidenciar as figuras dos personagens e os balões de texto em que são 

representadas as falas dos homens. 

O bloco construcional 6 assemelha-se aos já analisados por conter pistas que 

conduzem o leitor à ativação dos esquemas PARTE/TODO e CENTRO/PERIFERIA. Diante 

disso, será ressaltada, na análise desse BC, sua peculiaridade em termos de ativação do 

esquema ESCALA. Os balões e das letras no primeiro e no terceiro quadros da página são 

nitidamente menores do que no segundo e no último quadros. Essa variação gráfica é uma 

pista que conduz o leitor a simular alterações nos volumes das vozes atribuídas aos 

personagens. A associação de maior com mais alto e menor com mais baixo, conforme visto 

no subcapítulo 1.2, resulta das experiências a partir das quais percebemos a relação entre 

tamanho e gradação, como acrescentar líquido a um copo e percebê-lo mais cheio, ou 

empilhar peças e ver que elas compõem uma estrutura mais alta.  

A ativação do esquema ESCALA não pode ser desassociada da ativação dos frames do 

leitor acerca de certos comportamentos humanos. As expressões faciais e a linguagem 

corporal dos personagens representados no BC 6, por exemplo, auxiliam o leitor a construir a 

percepção de que eles estão gargalhando; por sua vez, o teor do texto verbal, que pode ser 

associado a uma piada, é mais uma pista para que se perceba como uma gargalhada a reação 

dos personagens nos quadros em os balões e as letras aumentam de tamanho e mudam de 

formato. Com base nisso, pode-se dizer que o foco, em se tratando dos atributos dos frames 

ativados pelo leitor do BC 6, são as Categorias, visto que há momentos categorizados como 

conversas em tom razoável e outros como risadas altas, e a Taxonomia, pois há uma espécie 

de hierarquização dos comportamentos dos personagens com base em uma gradação de 

elementos sonoros. 

Com relação à construção do modelo situacional que estrutura o BC 6, ressalto, 

novamente, o fato de que as dimensões do mundo da história são (re)elaboradas em conjunto, 

à medida que a narrativa se desenrola.  

O espaço do modelo situacional, no caso do bloco construcional em tela, pode ser 

configurado pelo leitor já no primeiro quadrinho e não passa por reelaborações ao longo da 

página, visto que o Cenário focalizado é o mesmo do início ao fim do BC em questão. Assim, 

o leitor só reconfigura o espaço da história no capítulo seguinte de Palestina, em que novos 

eventos são introduzidos.  
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Já com relação aos pontos de vista, ações e emoções atribuídos aos personagens da 

história, o leitor é capaz de diversas reconstruções devido aos redirecionamentos de foco, 

estimulados pela reconfiguração das pistas verbais e não verbais. Um balão no canto superior 

esquerdo do primeiro quadrinho contém uma fala de Joe Sacco – “Certa manhã, com um 

homem cego no campo de Jabalia” – a título de introdução para os eventos que serão 

apresentados a seguir. Porém, ainda no mesmo quadrinho, os balões exibem a fala, em 

primeira pessoa, do tal homem, o que estimula o leitor a assumir a perspectiva desse 

personagem em detrimento dos pontos de vista dos outros dois, que são representados em 

silêncio, na condição de ouvintes da história narrada pelo seu companheiro. No quadro 

seguinte, a percepção acerca dos personagens reconfigura-se tanto no campo das ações quanto 

das emoções: agora, a representação gráfica é de três homens que gargalham juntos por causa 

do relato outrora apresentado. Ao lado desse quadrinho, o leitor depara-se com outro no qual é 

retratado somente o rosto personagem Joe Sacco que, chorando de rir, tece um comentário 

acerca da piada do seu colega; nesse ínterim, a percepção do leitor recai unicamente sobre 

Sacco, visto que os demais personagens não são representados no quadrinho em questão. Essa 

situação se reconfigura quando, no último quadro, os três homens são representados, 

novamente, gargalhando juntos; as pistas verbais e não verbais associadas a esse ato fazem 

com que o leitor reconstrua o estado emocional e as ações dos personagens.   

Por fim, a construção do tempo da narrativa, no BC 6, também apresenta 

peculiaridades se confrontada com as ocorrências percebidas durante as análises dos blocos 

construcionais anteriores, embora haja, em todos eles, uma relação entre a elaboração do 

tempo pelo leitor e a configuração dos quadrinhos que compõem as páginas. No caso do BC 

em tela, em cada quadro há ênfase em um momento diferente: no primeiro quadro, um dos 

personagens conduz a conversa; no segundo, todos riem; no terceiro, o foco é na observação 

de Joe Sacco acerca do relato do seu companheiro; por fim, a reação de gargalhar diante do 

tom bem humorado do diálogo se repete. Essa velocidade nas transições entre os eventos 

possibilita ao leitor a percepção de que a cadeia de ações parece ser mais dinâmica e menos 

prolongada, por exemplo, do que sugerem as configurações dos BCs 2 e 3, em que a duração 

dos eventos parece alongar-se.  

A análise do BC 6 evidencia, mais uma vez, a complexidade do aparato cognitivo 

envolvido no processamento discursivo e as relações entre os diversos elementos ativados na 

construção dos modelos situacionais durante a leitura de narrativas em quadrinhos. Além da 

LIGAÇÃO entre as modalidades verbal e não verbal – as pistas a partir das quais o leitor ativa 
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suas estruturas cognitivas –, a associação entre esquemas imagéticos e frames também se 

constitui como em elemento fundamental à construção de modelos situacionais no padrão 

discursivo em questão.  

Nesse sentido, percebe-se a ativação mais frequente de certos esquemas imagéticos e 

de atributos específicos dos frames, o que indica quais elementos parecem ser inerentes à 

constituição do padrão discursivo narrativa em quadrinhos. Assim, os esquemas 

PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA e LIGAÇÃO, dada a alta incidência da sua ativação 

nos dados aqui apresentados, parecem estar intrinsecamente relacionados ao processo de 

construção de sentidos durante a leitura de exemplares do PD em tela. Do mesmo modo, 

atributos específicos dos frames parecem ser mais recorrentes do que outros nas narrativas em 

quadrinhos. No caso do corpus analisado, a construção de Cenários foi preponderante e 

parece indicar uma busca do leitor pelo reconhecimento de um determinado lugar como tal, 

mesmo quando, pelo fato de seus elementos não serem representados em sua totalidade, é 

necessário simulá-los a partir de pistas parciais. 

Essas constatações tornam possível afirmar que a ativação dos esquemas imagéticos e 

dos frames está na raiz do processamento discursivo, incluindo a (re)construção das diversas 

dimensões dos modelos situacionais, desde o tempo e o espaço até as ações, objetivos e 

emoções dos personagens da história. As conclusões resultantes do que se observou acerca 

desses processos serão explicitadas no capítulo a seguir. 
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5. CONCLUSÕES  

 

 A análise dos dados corrobora a ideia de que os processos de construção de sentidos 

estão diretamente relacionados à simulação de experiências corpóreas e à ativação da 

memória social. O pareamento dessas estruturas – esquemas imagéticos e frames, 

respectivamente – é o que caracteriza um determinado padrão discursivo; no caso das 

narrativas em quadrinhos, a ativação desse aparato cognitivo durante a leitura resulta tanto 

dos recursos gráficos típicos do padrão discursivo, que conduzem à ativação mais frequente 

de alguns esquemas em vez de outros, quanto do conhecimento prévio acerca do contexto 

sociocultural relacionado à obra. 

 A respeito do corpus escolhido para esta dissertação, as pistas linguísticas 

possibilitaram a ativação dos esquemas imagéticos PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA, 

LIGAÇÃO, CONTÊINER, ORIGEM/CAMINHO/META e ESCALA, conforme o quadro a 

seguir: 

 

BCs Esquemas imagéticos 

2 CONTÊINER; OCM; PARTE/TODO; LIGAÇÃO 

3 CENTRO/PERIFERIA; PARTE/TODO; LIGAÇÃO 

4 CENTRO/PERIFERIA; PARTE/TODO; CONTÊINER; LIGAÇÃO 

5 CENTRO/PERIFERIA; PARTE/TODO; LIGAÇÃO 

6 CENTRO/PERIFERIA; PARTE/TODO; ESCALA; LIGAÇÃO 

 
Quadro 1: Ocorrências de ativações de esquemas imagéticos. 

 

 Antes de comentar os resultados, ratifico o fato de a quantidade de dados ter sido 

propositalmente limitada a cinco blocos construcionais para evitar repetições desnecessárias, 

visto que há BCs muito semelhantes quanto às configurações gráficas – e, consequentemente, 

em termos de ativação de esquemas imagéticos e de frames – ao longo de Palestina. Pensando 

nisso, escolhi BCs que representassem, cada um, as construções recorrentes na obra. Desse 

modo, embora o número de dados aparente ser pequeno, ele é suficiente para a observação de 

tendências quanto à ativação de esquemas imagéticos e de frames e, consequentemente, em 

termos de características concernentes à configuração do padrão discursivo narrativa em 

quadrinhos como tal.    
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A análise dos cinco BCs que compõem o corpus desta pesquisa resultou na descoberta 

de cinco ocorrências de ativação dos esquemas imagéticos PARTE/TODO e LIGAÇÃO; 

quatro do esquema CENTRO/PERIFERIA; duas do esquema CONTÊINER; uma do esquema 

ORIGEM/CAMINHO/META e uma do esquema LIGAÇÃO. Esses dados indicam que a 

ativação dos esquemas PARTE/TODO, LIGAÇÃO e CENTRO/PERIFERIA parece ser uma 

característica básica do padrão discursivo narrativa em quadrinhos. Ressalto, ainda, o fato de 

haver mais de um esquema imagético sendo ativado, ao mesmo tempo, na construção de cada 

um dos BCs. 

O esquema imagético PARTE/TODO foi ativado quando, diante das representações 

parciais de personagens, de objetos e de cenários – tanto nos recursos gráficos empregados 

quanto em descrições e/ou diálogos apresentados no texto verbal –, foi possível “visualizar” 

esses elementos em sua totalidade por meio do acionamento de informações linguísticas e não 

linguísticas, incluindo o conhecimento prévio acerca da configuração de lugares, de objetos, 

de pessoas etc. 

A ativação do esquema CENTRO/PERIFERIA ocorreu nas ocasiões em que 

focalizaram-se certos elementos em detrimento de outros que compunham as cenas 

graficamente representadas nos quadrinhos. Essa focalização estava atrelada à importância 

do(s) personagem(ns) ou do(s) objeto(s) em foco para a construção do modelo situacional em 

determinados momentos da narrativa. A percepção desses elementos foi guiada tanto pelo uso 

de recursos gráficos, a exemplo da ênfase em certas ilustrações no centro do quadro aliada a 

pouco ou nenhum destaque de outros componentes, como pela condução do texto verbal a 

partir do foco na perspectiva de um personagem em detrimento de outros possíveis pontos de 

vista acerca de uma determinada situação. 

Quanto ao esquema imagético LIGAÇÃO, ele foi apontado como estando presente em 

todos os blocos construcionais por causa da hipótese de que sua ativação está na raiz da 

associação não só entre esquemas imagéticos distintos, como entre os as modalidades de texto 

verbal e não verbal.  

Especificamente sobre a associação entre verbal e não verbal, embora esse seja um 

aspecto importante e, como tal, tenha sido contemplado, ele não é o foco deste trabalho. É 

fato que, em se tratando de narrativas em quadrinhos, não se pode negar a importância da 

LIGAÇÃO entre as modalidades verbal e não verbal durante o processo de construção de 

sentidos; no entanto, esses elementos são apenas pistas de ativação das estruturas cognitivas 

que participam da construção do mundo da história. 
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Nesse sentido, ratifico que a integração entre as modalidades verbal e não verbal é 

concomitante à ativação do aparato cognitivo do leitor e que esta prescinde, também, de 

elementos não linguísticos. Afinal, a configuração dos modelos situacionais não está contida 

nas pistas da narrativa; estas apenas direcionam o acesso às estruturas cognitivas construídas 

com base no que o leitor experimenta tanto em termos de interação corpórea com o ambiente 

que o cerca, quanto das vivências socioculturais a partir das quais se constituem os frames. 

Os frames, conforme foi evidenciado no referencial teórico e na análise dos dados, têm 

um papel muito importante nos processos de construção de sentidos. Do mesmo modo como 

ocorreu com relação aos esquemas imagéticos, a ativação de certos atributos dos frames foi 

evidenciada na análise, conforme o quadro a seguir. 

 

BCs Atributos dos frames 

2 Cenário e Roteiro 

3 Cenário 

4 Cenário 

5 Categoria e Taxonomia 

6 Categoria e Taxonomia 

 
Quadro 2: Ocorrências de ativações de atributos de frames. 

  

Especificamente com relação à narrativa em quadrinhos Palestina, evidenciou-se a 

focalização do atributo Cenário, que ocorreu em três dos cinco BCs analisados. Essa é uma 

pista de como o leitor busca, a partir de pistas relacionadas aos espaços em que ocorre uma 

ação, “visualizar” mentalmente a cena completa, incluindo nessa simulação elementos que 

estejam apenas sugeridos nas modalidades de texto verbal e não verbal, conforme visto nas 

análises das figuras 9, 10, 11, 12, 13 e 14.  

É importante ressaltar que, nesses três casos, os Cenários são reconstruídos à medida 

que novos frames orientam a leitura. No BC 2 (cf. figura 9), a disposição dos recursos 

gráficos e as informações veiculadas no texto verbal guiam, primeiro, à construção de um 

espaço urbano e, depois, à da recepção de uma hospedagem; essa (re)elaboração segue o 

desenrolar de uma ação atrelada a um objetivo atribuído ao protagonista Joe Sacco: a vontade 

de sair das ruas do Cairo para encontrar um local mais sossegado. No BC 3 (cf. figura 10), em 

que é contada a história do garoto Firas, também há Cenários distintos: um é construído 
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durante a leitura do relato da violência infligida por soldados a funcionários de um hospital, e 

o outro está relacionado à visualização do sofrimento do próprio Firas. Com relação ao BC 4 

(cf. figuras 11, 12, 13 e 14), os diversos Cenários também foram construídos à medida que se 

simulavam as diferentes situações representadas nas modalidades de texto verbal e não verbal: 

a prisão do personagem Ghassan, retirado de sua casa por investigadores; sua permanência no 

cárcere e, em alguns momentos, em uma sala de julgamento; e sua posterior libertação.   

Quanto aos atributos Categorias e Taxonomia, sua focalização indica uma tendência 

do leitor a, diante do fornecimento de pistas apresentadas em relação de gradação umas com 

as outras, categorizá-las em níveis e estabelecer uma hierarquia entre elas. Nos exemplos 

analisados, essa hierarquização estava relacionada, no BC 5 (cf. figura 15), aos estereótipos 

sociais acerca das mulheres, especialmente das muçulmanas. No BC 6 (cf. figura 16), a 

percepção de gradação estava atrelada à simulação dos volumes das vozes dos personagens 

graficamente representados. 

Além das pistas verbais e não verbais já apresentadas e comentadas, o contexto 

sociocultural da produção da obra tem influência sobre o leitor no sentido de fazer com que, 

durante a leitura de Palestina, ele crie expectativas a partir de acontecimentos comumente 

associados aos conflitos em Israel e nos Territórios Ocupados no início dos anos 1990, quais 

sejam: disputas pelo poder, conflitos entre facções inimigas, prisões, torturas, mortes. É fato 

que há referências a esses acontecimentos no texto de Palestina; porém, limitar a ativação 

desses frames às informações contidas no texto verbal e a certos recursos não verbais é 

desconsiderar o papel, no processamento discursivo, dos frames construídos pelo leitor a 

partir das suas experiências no mundo. O corpus analisado nesta dissertação está repleto de 

relatos sobre acontecimentos inseridos em um contexto social e historicamente relevante; 

diante da exibição desses eventos, um indivíduo minimamente informado sobre a questão 

palestina é capaz de evocar memórias sobre depoimentos, notícias e experiências ouvidas, 

vistas ou vividas em outras situações além da leitura de Palestina, e essas informações 

somam-se aos demais elementos envolvidos na construção dos modelos situacionais. 

 Ressalto, mais uma vez, que esquemas imagéticos e frames são ativados em conjunto 

e que as observações em separado sobre esses elementos têm objetivo didático. Se o aparato 

cognitivo humano é totalmente integrado, não há como conceber um processo de construção 

de sentidos em que porções da nossa cognição sejam ativadas, cada uma, em um momento 

distinto. Assim, ratifico o fato de a simulação conjunta das nossas experiências corpóreas e 

socioculturais estar na raiz da (re)elaboração das diversas dimensões dos modelos 
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situacionais, quais sejam: o espaço, o tempo e os objetivos, ações e emoções dos personagens 

da história. 

A exemplo do que já se observou acerca das outras estruturas mentais já citadas ao 

longo desta dissertação, as dimensões de um modelo situacional não devem ser percebidas 

como constructos elaborados separadamente. A título de exemplo, vale revisitar o BC 2 (cf. 

figura 9). À medida que se simulam os diferentes pontos de vista (as observações sobre o 

Cairo e, em seguida, acerca do hotel e dos seus recepcionistas) e, consequentemente, as 

emoções (primeiro, a agitação; depois, a tranquilidade), o objetivo (deixar o trânsito caótico 

da cidade em busca de um local mais calmo) e as ações (a trajetória, dentro de um táxi, entre 

as ruas e um hotel) do personagem, os espaços da história são (re)elaborados tanto em 

decorrência das pistas do texto verbal, que fazem clara alusão ao desejo de deslocamento e à 

busca por um meio de transporte, quanto aos recursos gráficos que remetem não só a uma 

trajetória (especialmente no tocante à disposição dos balões) como, também, a ambientes 

distintos (as representações da rua e do hotel com seus respectivos elementos). Essa 

reconstrução do espaço ocorre concomitantemente à reelaboração do tempo da história, dado 

que o leitor pode, graças às suas experiências acerca das passagens de tempo, construir a 

percepção de que, se houve deslocamento entre espaços, o tempo do primeiro é anterior ao do 

segundo, sendo este percebido como o local em que se situa o momento presente. Essa é só 

mais uma evidência da ativação conjunta de todo o aparato cognitivo humano durante a 

leitura de um texto, independentemente de como este se constitua em termos de pareamento 

esquemas imagéticos/frames; no caso de uma narrativa em quadrinhos, há de se considerar 

um conjunto de elementos que fazem o leitor identificá-la como tal, do mesmo modo que, em 

se tratando de exemplares de outros padrões discursivos, as estruturas envolvidas no processo 

de construção de sentidos serão ativadas, também, de modo a proporcionar a constituição e a 

identificação de um PD em particular. 

 Concluo este trabalho, fruto do primeiro momento da minha pesquisa, ressaltando o 

fato de que as investigações não se dão por encerradas neste material. As considerações aqui 

apresentadas são apenas o ponto de partida para um futuro estudo que, pautado em 

metodologias além da introspecção, possa fornecer subsídios concretos às investigações sobre 

a ocorrência de fenômenos cognitivos específicos – tais como as metáforas, por exemplo – 

durante a leitura de narrativas em quadrinhos. Portanto, o que me motiva não é só a 

elucidação pontual de uma questão raramente abordada e, em decorrência disso, merecedora 
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de estudos científicos, mas, principalmente, uma tentativa de contribuição a um campo de 

investigações em franco desenvolvimento. 
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