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RESUMO 

 

Nesta tese, investigo o papel das expressões idiomáticas no processo de construção de 

sentido e suas implicações no discurso. Para isso, parto do pressuposto de que a 

aplicação do Modelo de Gramática de Construção Corporificada na análise de 

idiomatismos, em contextos específicos de uso, fornece subsídios à compreensão do 

fenômeno estudado, pois evidencia: como frames, esquemas e projeções metafóricas 

se integram na produção de especificações semânticas (semspec); como essas semspec 

são resolvidas no âmbito dos contextos situacional e discursivo; e de que maneira as 

inferências são produzidas durante o processamento discursivo. Nessa empreitada, 

recorro às noções de categorização (LAKOFF, 1987; FELDMAN, 2006), construções 

(BERGEN, CHANG, 2003, 2005), frames (LAKOFF, 2004; DUQUE, 2015), framing 

(LAKOFF, 2004), esquemas (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; DUQUE, 2015), metáforas 

(LAKOFF, JOHNSON, 1980, 1999; LAKOFF, 2008), contexto (VAN DIJK, 2012), 

corporalidade (LAKOFF, JOHNSON, 1999; BERGEN, 2005, 2010), affordances (GIBSON, 

1977, 1979) e idiomaticidade (FILLMORE, KAY, O’CONNOR, 1988; SILVA, 2012). A 

hipótese defendida é a de que as expressões idiomáticas ajustam um conjunto de 

mapeamentos metafóricos com base no framing, processo de modelagem de frames, 

por meio do qual o discurso é estruturado. O corpus deste trabalho é constituído pelas 

expressões idiomáticas “abandonar o barco”, “chutar o balde”, “agarrar com unhas e 

dentes” e “filho de peixe peixinho é” distribuídas em 15 textos retirados da internet 

por meio do mecanismo de busca Google. A metodologia utilizada é de cunho 

qualitativo, uma vez que permite a realização de uma análise empírica dos dados, sem 

a preocupação de recorrer a informações quantitativas, e se alicerça no Modelo de 

Análise Construcional, que apresenta um formalismo de análise linguística feito 

especificamente para compor uma modelagem de construção de sentido baseada em 

simulação. As informações obtidas na análise indicam que as expressões idiomáticas 

não só associam significados convencionalizados e esquemáticos, mas também 

integram elementos como ações, inferências e abstrações, influenciando a organização 

discursiva e os processos de construção de sentido dos textos. 

 

Palavras-chave: Discurso. Linguística Cognitiva. Semântica de Frames. Metáfora. 

Expressões Idiomáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this thesis, we investigate the role of idiomatic expressions in the process of 

meaning construction and its implications for speech. To that end, we assume that the 

application of the Grammar Model for Embodied Construction in the analysis of 

idiomatisms, in specific contexts of use, provides subsidies for the understanding of 

the studied phenomenon, since it highlights the way in which frames, schemes and 

metaphorical projections are integrated in the production semantic specifications 

(semspec); the way in which these “semspec” are addressed in the scope of the 

situational and discursive contexts; and the way in which the inferences are produced 

throughout the discursive processing. In this work, we rely on the notions of 

categorization (LAKOFF, 1987; FELDMAN, 2006), constructions (BERGEN, CHANG, 2003, 

2005), frames (LAKOFF, 2004; DUQUE, 2015), framing (LAKOFF, 2004), schemes 

(LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; DUQUE, 2015), metaphors (LAKOFF, JOHNSON, 1980, 

1999; LAKOFF, 2008), context (VAN DIJK, 2012), corporeality (LAKOFF, JOHNSON, 1999; 

BERGEN, 2005, 2010), affordances (GIBSON, 1977, 1979) and idiomaticity (FILLMORE, 

KAY, O’CONNOR, 1988; SILVA, 2012). The advocated hypothesis claims that idiomatic 

expressions organize a set of metaphorical mappings based on framing, i.e., the 

framework modeling process, through which the speech is structured. The corpus of 

this work is made up of the Portuguese idiomatic expressions “abandonar o barco”, 

“chutar o balde”, “agarrar com unhas e dentes” and “filho de peixe peixinho é”, which 

are distributed in 15 texts extracted from the internet by means of the Google search 

engine. The employed methodology has a qualitative nature, as it enables the 

accomplishment of an empirical analysis of data, without the worry about relying on 

quantitative information, and is underpinned by the Model of Constructional Analysis, 

which has a formalism of linguistic analysis specifically made to compose a simulation-

based modeling of meaning construction. The information obtained in the analysis 

points out that idiomatic expressions not only associate conventionalized and 

schematic meanings, but also integrate elements such as actions, inferences and 

abstractions, thereby influencing the discursive organization and the processes of 

meaning construction of texts. 

 

Keywords: Speech; Cognitive linguistics; Frames semantics; Metaphor; Idiomatic 

expressions. 
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INTRODUÇÃO  

 

Tudo o que já foi, é o começo do que vai vir. 
(ROSA, 2001, p. 328). 

 

Esta tese pretende esclarecer qual o papel das expressões idiomáticas no 

processo de construção de sentido, bem como suas implicações no discurso. No intuito 

de ser bem-sucedido nessa tarefa, procuro elucidar como se dá o processamento da 

construção de sentido, com base na análise construcional do discurso; investigar em 

que medida as expressões idiomáticas influenciam esse processamento; examinar 

como frames, esquemas imagéticos e projeções metafóricas integram-se na produção 

de especificações semânticas (semspec); analisar como as semspec são resolvidas nos 

contextos situacional e discursivo; e averiguar de que maneira as inferências são 

produzidas durante o processamento discursivo. 

Para fundamentar tal investigação, recorro às noções de categorização 

(LAKOFF, 1987; FELDMAN, 2006; DUQUE e COSTA, 2012), frames (FILLMORE, 1982, 

1985; MINSKY, 1974, 1975; LAKOFF, 2004; DUQUE, COSTA, 2012; DUQUE, 2015), 

framing (LAKOFF, 2004), esquemas (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; DUQUE, 2015), 

metáforas (LAKOFF, JOHNSON, 1980, 1999; LAKOFF, 2008), construções (BERGEN, 

CHANG, 2003, 2005), contexto (VAN DIJK, 2012), corporalidade (LAKOFF, JOHNSON, 

1999; BERGEN, 2005, 2010; RIZZOLATTI, SINIGAGLIA, 2008), affordances (GIBSON, 

1977, 1979; GLENBERG, ROBERTSON, 1999; DUQUE, 2015) e idiomatismos (FILLMORE, 

KAY, O’CONNOR, 1988; SILVA, 2012). 

Em vista disso, proponho que as expressões idiomáticas ajustam um conjunto 

de mapeamentos metafóricos com base no framing, processo de modelagem de 

frames, por meio do qual o discurso é estruturado. Dessa forma, as análises 

desenvolvidas no escopo desta pesquisa reforçam o entendimento de que a 

construção discursiva se baseia em frames e esses se baseiam na construção 

discursiva, configurando um processo contínuo de retroalimentação.  

O corpus deste trabalho é constituído por quatro expressões idiomáticas, 

distribuídas em 15 textos retirados da internet por meio da ferramenta de busca 

Google, quais sejam: “abandonar o barco” (4 textos), “chutar o balde” (4 textos), 
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“agarrar com unhas e dentes” (3 textos1) e “filho de peixe peixinho é” (4 textos). Todas 

elas estão presentes nos respectivos títulos dos textos em que foram contempladas.  

Diante disso, verifico, em todas as análises, que o sentido global do texto, 

condensado por intermédio do framing, se coaduna com o sentido acionado pela 

expressão idiomática. Em outras palavras, percebo que a metáfora mais abragente 

acionada no discurso perfila várias outras metáforas semelhantes que vão emergindo 

ao longo da construção discursiva. Considero, em vista disso, que esse fenômeno 

ocorre porque o framing, de alguma forma, orienta os tipos de elementos linguísticos 

utilizados no restante do texto. Desse modo, parece haver um mapeamento geral e 

bidirecional baseado nos frames evocados por via do discurso. 

Nesse enfoque, os significados são evocados por meio das palavras, que atuam 

como pistas linguísticas, sob a forma de simulações mentais2. As construções 

linguísticas, por sua vez, não só associam diretamente significados convencionalizados 

e esquemáticos, como também integram elementos como abstrações, inferências, 

ações e percepções. Sendo assim, durante o processo de construção de sentido, à 

medida que novas pistas são percebidas, novos sentidos são ativados e acionados. Por 

conseguinte, os sentidos que perpassam os textos são atualizados on-line por meio da 

leitura, da conversa, da observação ou de qualquer outra circunstância que provoque a 

emergência do fenômeno da compreensão. 

O interesse em investigar questões que envolvam linguagem, cognição e 

corporalidade, com enfoque na relação entre idiomatismos e discurso, tem suas raízes 

no desejo de dar continuidade à pesquisa que desenvolvi por ocasião do mestrado, 

cuja dissertação foi intitulada O Padrão Discursivo Provérbio numa Perspectiva 

Cognitivo-Experimental: Expressões Idiomáticas em Grande Sertão: Veredas. 

Por ocasião de meu primeiro contato com a obra-prima de Guimarães Rosa, um 

fenômeno bastante intrigante chamou minha atenção: durante a leitura do romance 

protagonizado pelo jagunço Riobaldo, categorizei diversas expressões como sendo 

proverbiais, sem jamais tê-las visto anteriormente. A partir dessa experiência, fiz duas 

indagações iniciais:  

                                                           
1
 Um texto foi descartado em virtude de um equívoco na coleta que só foi detectado depois. 

2
 Neste trabalho, a simulação é entendida como o acionamento interno de sistemas cerebrais para criar 

(ou recriar) experiências não presentes, conforme Barsalou (1999). 
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i. Se as expressões são inéditas para mim, por que as categorizei 

instantaneamente como proverbiais?  

ii. Que mecanismos cognitivos foram ativados durante o processo de 

categorização das expressões? 

 

Com o objetivo de responder a essas perguntas, identifiquei e elenquei todas as 

expressões encontradas em Grande Sertão: Veredas que, a meu ver, apresentaram 

algum grau de proverbialidade e, em seguida, as dividi em três categorias. São elas: 

 

i. Prototípicas – expressões que compartilham estruturas proverbiais mais 

recorrentes. Por exemplo, quem desconfia, fica sábio. – Quem X, Y. (ROSA, 

2001, p. 154).3 

ii. Atípicas – expressões com baixo índice de compartilhamento de estruturas 

proverbiais recorrentes. Por exemplo, tudo o que já foi, é o começo do que vai 

vir. – Tudo o que X, Y. (ROSA, 2001, p. 328). 

iii. Não proverbiais – expressões abertas que parecem não se encaixar no perfil 

dos idiomatismos. Por exemplo, alegria minha era Diadorim. – X é Y. (ROSA, 

2001, p. 330). 

 

Posteriormente, desenvolvi uma pesquisa de natureza qualitativa com suporte 

quantitativo e experimental. Meu objetivo, ao optar pela utilização de métodos 

experimentais, foi promover uma análise o mais isenta possível de subjetivações, 

verificando a validação (ou não) de minhas predições. Por essa razão, classifiquei 

minha pesquisa, desenvolvida por ocasião da escrita da dissertação, como quali-

quantitaviva e semi-experimental4. 

Nesse empreendimento, foram realizados 05 experimentos fundamentados por 

04 tipos específicos de testes: teste piloto (12 informantes), testes de julgamento de 

                                                           
3
  Essa construção proverbial prototípica faz uso da mesma notação formal do provérbio “quem tudo 

quer, tudo perde”, ou seja, “quem X,Y”. 
4
 Preferi atribuir a nomenclatura de semi-experimental por não haver grupo de controle, nem 

randomização das amostras.  
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expressões5 (30 informantes), testes de protocolos de recuperação de esquemas e 

frames6 (29 informantes), e testes cloze adaptados7 (28 informantes). 

Após a realização e análise dos experimentos, cheguei às seguintes conclusões: 

i. recorremos às frequências de type8 e token9, bem como a conhecimentos 

acerca das estruturas construcionais de provérbios conhecidos para 

categorizarmos provérbios inéditos. Além disso, também recorremos aos 

nossos conhecimentos prévios para atribuirmos sentido às coisas com base nas 

informações captadas em nosso campo perceptivo. Nesse sentido, além de 

sermos influenciados pela recorrência de determinadas estruturas prototípicas 

de provérbios, também acionamos estruturas relacionadas à nossa 

corporalidade e aos nossos padrões conceptuais de conhecimento de mundo, 

como esquemas imagéticos e frames, acionados via simulação mental. 

ii. os provérbios são construções cristalizadas por meio da recorrência de uso, de 

modo que deixam como herança estruturas esquemáticas que servem de 

modelo para a elaboração e compreensão de novas construções proverbiais. 

Desse modo, recorremos a constituições construcionais10 típicas de provérbios 

conhecidos por meio de nossas interações cotidianas, por exemplo, quem tudo 

quer, tudo perde (quem X, Y), para darmos conta da semantização de 

construções inéditas, como, por exemplo, quem muito se evita, se convive 

(quem X, Y); 

iii. a noção de contínuo foi reforçada, uma vez que os idiomatismos não existem a 

priori, mas são forjados por meio da interação e configurados pelo 

acionamento de esquemas imagéticos e frames; 

                                                           
5
 Consiste, objetivamente, em solicitar que os informantes identificassem expressões proverbiais de 

estrutura prototípica, expressões proverbiais de estrutura atípica e expressões não proverbiais. Os 
comandos para a resolução das questões foram intercalados entre afirmativos e negativos para evitar 
respostas “viciadas” ou assinalações sem a reflexão devida. 
6
 Consiste, fundamentalmente, em, através de testes indiretos, extrair informações sobre a maneira 

como o acionamento de esquemas contribui para a categorização dos provérbios. 
7
 Consiste, basicamente, em lacunar um texto a partir da terceira ou quarta linha na proporção de uma 

palavra apagada para cada cinco palavras do texto e em pedir ao leitor que recupere as palavras 
retiradas. 
8
 Considera a ocorrência de um determinado padrão específico. 

9
 Considera a ocorrência dos mesmos itens lexicais em um determinado corpus.  

10
 Quando nos referimos à constituição construcional, não nos restringimos à forma, mas consideramos 

a construção integral como um pareamento imbricado de forma (esquemas de forma) e sentido 
(esquemas de significado). 
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iv. a atribuição de sentidos depende também da focalização, pois os resultados 

dos experimentos apontaram que os atributos mais salientes parecem mais 

relevantes para a compreensão; 

v. os frames são fundamentais para a categorização e significação dos provérbios, 

pois permitem a distinção das construções linguísticas em função de suas 

inserções culturais e contextuais; 

vi. durante o processo de categorização das construções linguísticas, esquemas e 

frames ativados resultam em simulações mentais. Sendo assim, as experiências 

corpóreas e culturais são decisivas para a efetivação dos processos de 

construção de sentido de expressões proverbiais. 

 

Apesar de a pesquisa ter apresentado contribuições relevantes para os meus 

estudos, senti a necessidade de ampliar o universo de investigação. Por isso, se na 

dissertação escolhi um corpus bastante restrito e bem delimitado (construções 

linguísticas coletadas de Grande Sertão: Veredas), nesta tese opto por coletar 

expressões idiomáticas encontradas em textos que circulam na internet. Com essa 

escolha, busco investigar o modo como as expressões idiomáticas contribuem para o 

processo de construção de sentido nas práticas discursivas cotidianas. 

A metodologia utilizada é de cunho qualitativo, uma vez que permite a 

realização de uma análise empírica dos dados, visando compreender e relacionar o 

fenômeno, sem a preocupação de recorrer a informações quantitativas. Nessa direção, 

focaliza a descrição dos eventos subjacentes ao processo de construção de sentido 

ancorado pela linguagem, com base na observação, no registro, na análise e na 

correlação de fatos ou fenômenos (variáveis). 

Além disso, toma como base o Modelo de Análise Construcional, que propõe 

um formalismo de análise linguística forjado notadamente para engendrar uma 

modelagem de construção de sentido baseada em simulação (BERGEN; CHANG, 2005). 

Esse formalismo, desenvolvido no âmbito da GCC, propõe que um enunciado envolve 

ao menos dois processos distintos: a análise (que determina quais construções são 

instanciadas pelo enunciado) e a simulação (que ocorre de acordo com os parâmetros 

especificados por essas construções).  
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Com o propósito de realizar uma análise compatível com a metodologia 

adotada, proponho um modelo de análise baseado-em-frames, a partir de duas 

dimensões: 

a) dimensão construcional: constituída pela identificação dos frames acionados e 

pela verificação de como se processa a combinação dos frames na construção 

da especificação semântica. 

b) dimensão simulativa: pautada na investigação da influência do discurso na 

resolução da especificação semântica. 

 

Além disso, a análise contempla o papel das projeções metafóricas nesse 

processo. Nessa empreitada, utilizo o método para identificação de palavras usadas 

metaforicamente no discurso (PIM), desenvolvido pelo PRAGGLEJAZ GROUP (2007) – 

grupo formado por renomados estudiosos da metáfora, vinculados a diversas 

universidades do mundo. Esse projeto desenvolve um método que contrasta o 

significado básico do dicionário e o significado do contexto de uso das construções. 

Desse modo, se os significados forem compatíveis, a expressão deve ser considerada 

convencional. Porém, se forem incompatíveis, a expressão deve ser considerada 

metafórica. Com base nessa metodologia, adaptei uma sequência de procedimentos, 

visando denotar a importância das informações provenientes do contexto na 

efetivação da resolução semântica. 

No decorrer projeto, busco, por meio da análise minuciosa do corpus, 

identificar, confrontar e examinar os elementos que atuam na construção de sentido, 

considerando a relação entre as expressões idiomáticas e o discurso. As informações 

obtidas na análise indicam que as expressões idiomáticas não só associam significados 

convencionalizados e esquemáticos, mas também integram elementos como ações, 

inferências e abstrações, influenciando a organização discursiva e os processos de 

construção de sentido dos textos. 

Para dar conta dessa investigação, organizo esta tese em 5 capítulos. No 

primeiro, intitulado referencial teórico, abordo os aspectos pertinentes à Linguística 

Cognitiva e à Teoria Neural da Linguagem; a noção de categorização empregada neste 

trabalho; os modelos de Gramática de Construção Corporificada e de Análise 

Construcional; e a visão adotada acerca das expressões idiomáticas, segundo a qual os 
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idiomatismos podem sofrer variação sintática, semântica e pragmática, oscilando de 

expressões mais fechadas até expressões mais abertas. Nessa perspectiva, não se 

considera que os idiomatismos sejam repositórios ou conjuntos finitos de elementos, 

uma vez que apresentam características compartilhadas por expressões “não 

idiomáticas”. 

Ainda acerca do primeiro capítulo, é importante destacar que situo, no interior 

da seção intitulada análise construcional, as concepções de frames, esquemas e 

framing empregadas; trato da metáfora por meio de um resgate histórico que abarca 

as perspectivas aristotélica, cartesiana e lakoffiana, delimitando a visão de metáfora 

com base na Teoria da Metáfora Conceptual e nas projeções metafóricas; apresento a 

noção cognitivista de contexto, com enfoque nos contextos situacional e discursivo; e, 

por fim, exponho os conceitos de corporalidade e de affordances, com foco na 

integração entre mente, corpo e ambiente.  

Em seguida, no segundo capítulo, intitulado estado da arte, desenvolvo uma 

breve explanação acerca de alguns estudos sobre expressões idiomáticas, no intuito de 

cotejá-los com a proposta desta tese e de pontuar possíveis contribuições. 

No terceiro capítulo, intitulado metodologia, apresento a natureza da pesquisa, 

a constituição do corpus, as notações formais e os procedimentos de análise. 

No quarto capítulo, intitulado análise e discussão dos dados, analiso as 

expressões idiomáticas que compõem o corpus, considerando os textos nos quais elas 

aparecem em situações reais de uso, por meio do modelo de análise construcional. 

Além disso, promovo uma sucinta discussão com base nos dados obtidos. 

No quinto e último capítulo, intitulado considerações finais, exponho as 

predições, os resultados obtidos e os possíveis desdobramentos que podem ensejar 

investigações futuras e o consequente avanço de minhas pesquisas tanto no campo 

das expressões idiomáticas, quanto da Linguística Cognitiva. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo, apresento a fundamentação teórica que subsidia esta pesquisa, 

com enfoque nas categorias analíticas utilizadas e nos conceitos imprescindíveis ao 

entendimento das análises realizadas.  

  

1.1. LINGUÍSTICA COGNITIVA E TEORIA NEURAL DA LINGUAGEM 

 

Nossa teoria neural da linguagem sugere 
que a simulação pode muito bem ser um 
marco na evolução da linguagem e do 
pensamento humano. (FELDMAN, 2006, p. 
328) [grifos do autor] [tradução minha]11 

 

A Linguística Cognitiva se situa no campo dos estudos da linguagem e 

considera, em seu escopo investigativo, as relações recíprocas entre cognição, 

corporalidade e linguagem, com o objetivo de dar conta dos fenômenos linguísticos 

envolvidos nos processos de construção de sentido. Na realização dessa tarefa, 

considera que essas dimensões interagem intimamente na produção do 

conhecimento. Essa visão é corroborada por Gibbs (1996, p. 09 [tradução minha]), 

segundo o qual a Linguística Cognitiva “procura ativamente correspondências entre o 

pensamento conceptual, a experiência corporal e a estrutura linguística12”. 

Em decorrência disso, as atividades cognitivas e as experiências cotidianas – 

culturais e sensório-motoras – são consideradas conjuntamente, tendo em vista que 

todos os eventos que experienciamos têm como base nossa configuração corpórea na 

interação com o nosso entorno sociocultural (DUQUE; COSTA, 2012b). Nessa 

perspectiva, a linguagem não reflete o mundo de forma objetiva – como se o 

espelhasse –, mas tem como função principal a categorização. Em outras palavras, a 

linguagem atua impondo uma ordem coerente ao segmento ambiental, que é 

delineado por meio dos processos de semantização, bem como da interação entre 

nossas capacidades cognitivas, nossas características corpóreas e o meio ambiente em 

que estamos inseridos. 

                                                           
11

 “Our neural theory of language suggests that simulation might well be a cornerstone in the evolution 
of human language and thought.” 
12

 “Cognitive Linguistics […] actively seeks correspondences between conceptual thought, bodily 
experience and linguistic structure.” 
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Nesta tese, a abordagem dos fenômenos linguísticos se alicerça no 

entendimento de Lakoff (1987, p. 8 [tradução minha]), de acordo com o qual “a 

categorização é essencialmente uma questão tanto da experiência humana e da 

imaginação (percepção, atividade motora e cultural) quanto da metáfora, metonímia e 

imagens mentais13”. Em outros termos, a categorização é concebida como uma 

atividade de base cognitiva, corpórea e cultural, por meio da qual a realidade é 

construída, e não um processo da mente desvinculada do corpo e do meio ambiente. 

Por essa razão, a categorização está na base de todo e qualquer processo de 

construção de sentido, de forma que 

 

Não há nada mais básico do que a categorização de nosso 
pensamento, percepção, ação e discurso. Toda vez que vemos 
alguma coisa, como, por exemplo, uma árvore, e atribuímos a ela um 
determinado sentido, estamos categorizando. Sempre que pensamos 
sobre os tipos de coisas - cadeiras, nações, doenças, emoções, 
qualquer tipo de coisa – estamos empregando categorias. Sempre 
que intencionalmente realizamos qualquer tipo de ação – dizer algo 
tão corriqueiro como escrever com um lápis, bater com um martelo, 
ou passar roupas –, estamos usando categorias. [...] E toda vez que 
produzimos ou compreendemos qualquer enunciado de qualquer 
tamanho razoável, estamos empregando dezenas, se não centenas 
de categorias: categorias de sons da fala, de palavras, de frases e 
orações, bem como categorias conceptuais. Sem a capacidade de 
categorizar, não funcionaríamos, seja no mundo físico ou em nossas 
vidas sociais e intelectuais. Uma compreensão de como 
categorizamos é fundamental para qualquer compreensão de como 
pensamos e como funcionamos, e, portanto, central para a 
compreensão do que nos torna humanos. (LAKOFF, 1987, p. 5 
[tradução minha]14). 

 

                                                           
13

 “[…] human categorization is essentially a matter of both human experience and imagination – of 
perception, motor activity, and culture on the one hand, and of metaphor, metonymy, and mental 
imagery on the other.” 
14

 “There is nothing more basic than categorization to our thought, perception, action, and speech. 
Every time we see something as a kind of thing, for example, a tree, we are categorizing. Whenever we 
reason about kinds of things - chairs, nations, illnesses, emotions, any kind of thing at all - we are 
employing categories. Whenever we intentionally perform any kind of action, say something as 
mundane as writing with a pencil, hammering with a hammer, or ironing clothes, we are using 
categories. [...] And any time we either produce or understand any utterance of any reasonable length, 
we are employing dozens if not hundreds of categories: categories of speech sounds, of words, of 
phrases and clauses, as well as conceptual categories. Without the ability to categorize, we could not 
function at all, either in the physical world or in our social and intellectual lives. An understanding of 
how we categorize is central to any understanding of how we think and how we function, and therefore 
central to an understanding of what makes us human”. 
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A categorização é o principal meio de atribuirmos sentido à nossa 

experienciação de mundo. Logo, as nossas experiências perceptivo-corporais e o modo 

como usamos nossa imaginação interferem diretamente na maneira como 

construímos novas categorias e, consequentemente, no modo como, por meio delas, 

significamos nossas práticas cotidianas. Essa característica humana, porém, faz com 

que tenhamos a falsa sensação de que a categorização é processada de modo 

plenamente consciente, ou de que simplesmente atribuímos às coisas os sentidos 

inerentes a elas, quando, na verdade, 

 

A maior parte da categorização é automática e inconsciente, e, 
apenas em casos problemáticos, paramos para pensar a respeito 
dela. Ao circularmos pelo mundo, automaticamente categorizamos 
pessoas, animais e objetos físicos, tanto naturais como construídos 
pelo homem. Isso, às vezes, dá à impressão de que nós apenas 
categorizamos as coisas como elas são, de que as coisas vêm em 
tipos naturais, e de que as nossas categorias mentais se encaixam 
naturalmente com os tipos de coisas que existem no mundo. Mas 
uma grande parte das nossas categorias não são categorias de coisas; 
são categorias de entidades abstratas. Nós categorizamos eventos, 
ações, emoções, relações espaciais, relações sociais e entidades 
abstratas de grande variedade: governos, doenças e entidades de 
teorias científicas e populares, como elétrons e calafrios. Qualquer 
abordagem adequada do pensamento humano deve fornecer uma 
teoria exata para todas as nossas categorias, tanto concretas quanto 
abstratas. (LAKOFF, 1987, p. 6 [tradução minha]15) 

 

Nesse espectro, o ordenamento cognitivo das informações linguísticas que 

processamos é influenciado pela recorrência com que somos expostos a determinadas 

categorias, o que reforça a importância da experiência para a construção de sentido. 

Mas, além de fatores probabilísticos, penso que aspectos individuais como crenças, 

                                                           
15 “Most categorization is automatic and unconscious, and if we become aware of it at all, it is only in 

problematic cases. In moving about the world, we automatically categorize people, animals, and 
physical objects, both natural and man-made. This sometimes leads to the impression that we just 
categorize things as they are, that things come in natural kinds, and that our categories of mind 
naturally fit the kinds of things there are in the world. But a large proportion of our categories are not 
categories of things; they are categories of abstract entities. We categorize events, actions, emotions, 
spatial relationships, social relationships, and abstract entities of an enormous range: governments, 
illnesses, and entities in both scientific and folk theories, like electrons and colds. Any adequate account 
of human thought must provide an accurate theory for all our categories, both concrete and abstract.” 
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valores e anseios pessoais16 também participam da construção do significado. Assim, 

nesse enquadre teórico, pensamento, corporalidade e linguagem atuam 

conjuntamente nos processos de significação que operam com base na ativação de 

circuitos neurais por meio da simulação de experiências sensoriais e motoras. 

Essa visão ganha força com o advento dos estudos desenvolvidos pela Teoria 

Neural da Linguagem (TNL), que – por meio de pesquisas interdisciplinares, 

envolvendo as Neurociências, a Psicologia Cognitiva, a Linguística Cognitiva e a Ciência 

da Computação – busca evidenciar de que modo as estruturas neuronais do cérebro 

humano constituem a linguagem e o pensamento. E esse empreendimento 

investigativo proporciona um importante embasamento empírico à visão cognitivista 

de linguagem. 

A TNL é, grosso modo, um projeto interdisciplinar proposto inicialmente por 

dois cientistas vinculados à Universidade da Califórnia e ao Instituto Internacional de 

Ciência da Computação (ICSI), ambos em Berkeley/EUA. Refiro-me, respectivamente, a 

George Lakoff (responsável, por assim dizer, pelos estudos linguísticos) e a Jerome 

Feldman (responsável pelos estudos relacionados à Ciência da Computação). As 

pesquisas desenvolvidas por esses autores estão profundamente ligadas às 

descobertas no campo das Neurociências, notadamente aquelas relacionadas aos 

neurônios-espelho (RIZZOLATTI; SINIGAGLIA, 2008).  

Pesquisas recentes acerca das propriedades funcionais de uma região 

localizada no lobo frontal do cérebro, conhecida como área F5, mostraram que a maior 

parte dos neurônios dessa região dispara durante a execução de ações específicas 

como apreensão, exploração e manipulação. Esses neurônios, conhecidos como 

neurônios canônicos, também são sensíveis a estímulos visuais, sugerindo a existência 

de uma relação entre esses estímulos e certas ações de manipulação de objetos. Além 

disso, também foi descoberta uma correspondência entre as propriedades motoras 

desses neurônios e sua seletividade visual (forma, tamanho e orientação do objeto em 

                                                           
16

 Apesar de reconhecer a influência desses aspectos, esse não é o foco deste trabalho, motivo por que 
não me aprofundei nessas questões. 
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questão), evidenciando seu relevante papel no processo de transformação da 

informação visual em ações ou em atos motores apropriados. 

No ano de 1994, os neurocientistas Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi e 

Vittorio Gallese realizaram experimentos com macacos e constataram que a área F5 

contém neurônios que disparam não apenas no instante em que esses primatas 

executam um ato motor, de agarrar alimentos, por exemplo, mas também naquele em 

que observam o experimentador17 praticar esse mesmo ato. Esses neurônios foram 

chamados de neurônios-espelho pelo fato de dispararem não apenas durante a 

execução, mas também durante a observação de uma determinada tarefa. Essa 

descoberta revelou que os neurônios canônicos não eram os únicos dotados de 

propriedades visuais e motoras. 

Esses experimentos evidenciaram que as propriedades motoras dos neurônios-

espelho são muito semelhantes às encontradas nos neurônios canônicos pelo fato de 

se manifestarem durante atos motores específicos. Apesar disso, suas propriedades 

visuais diferem significativamente porque, ao contrário dos neurônios canônicos, os 

neurônios-espelho dos macacos não disparam quando esses animais veem alimentos 

em todas as suas dimensões, e nem o comportamento desses primatas parece ser 

influenciado pelo tamanho dos estímulos visuais. Esse fato sugere que a ativação dos 

neurônios-espelho depende da observação de atos motores específicos, envolvendo 

uma parte do corpo (a mão ou a boca, por exemplo) na interação com objetos. 

A equipe de cientistas liderada por Giacomo Rizzolatti demonstrou ainda, por 

meio de experimentos realizados com o auxílio da estimulação magnética 

transcraniana e da tomografia por emissão de pósitrons (PET), que um sistema de 

espelho para reconhecimento de gestos também existia nos seres humanos. Essa 

descoberta sugere que imitamos inconscientemente as ações dos outros e, portanto, 

compartilhamos de alguma forma suas experiências. Além disso, esse sistema de 

espelhamento parece ser bem mais amplo e complexo nos humanos, pois se espraia 

para além das áreas do movimento, envolvendo áreas do lobo frontal associadas às 

intenções (como uma parte do córtex pré-motor) e também áreas do lobo parietal, 

associadas às sensações. 

                                                           
17

 O experimentador é o informante que participa do experimento. 
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Esse conjunto de descobertas aponta ainda que os neurônios-espelho 

viabilizam a simulação de um plano de ação adequado a partir da compreensão do que 

o outro está sentindo, fazendo ou sinalizando fazer, isto é, sugere que o cérebro 

humano parece associar a visão de movimentos alheios ao planejamento e 

ordenamento de ações adequadas. Nesse sentido, ao que tudo indica, a percepção 

visual inicia uma espécie de simulação ou duplicação interna dos atos dos outros. 

No âmbito dos estudos desenvolvidos por Rizzolatti e Sinigaglia (2008), os 

neurônios-espelho identificados nos humanos também não disparam em resposta à 

simples apresentação dos objetos, eles exigem uma ação específica por parte do 

experimentador para serem acionados. Logo, exercem um papel relevante para os 

processos de compreensão – vista, neste trabalho, como a capacidade que nós temos 

de reconhecer a ação realizada por um determinado indivíduo, diferenciar a ação 

observada de outras ações e usar essa informação para agir apropriadamente (Bergen, 

2010). No entanto, ainda de acordo com essas pesquisas, apesar de serem 

fundamentais para nos ajudar a compreender melhor as relações entre os indivíduos, 

os neurônios-espelho não são o único instrumento para atribuir sentido às suas 

intenções.  

 

[...] a ativação dos neurônios-espelho não é o único meio que temos 
para compreender as intenções inerentes às ações dos outros. Todos 
os dias, atribuímos aos outros, mais ou menos explicitamente, 
crenças, desejos, expectativas, intenções etc.; nosso comportamento 
social depende principalmente de nossa capacidade de compreender 
o que os outros, na maior parte das vezes, têm em mente e na 
conduta que decidimos adotar, em consequência disso. (RIZZOLATTI; 
SINIGAGLIA, 2008, p. 130 [tradução minha]18). 

 

Aqui no Brasil, Miranda e Salomão (2009) chamam a atenção para as possíveis 

contribuições empíricas advindas dos estudos que envolvem os sistemas neurais. A 

respeito dessa possibilidade, as autoras afirmam que 

                                                           
18 “It goes without saying that, as is the case in motor acts, the activation of mirror neurons is not the 

only means we have to understand the intentions inherent in the actions of others. Every day we ascribe 
to others, more or less explicitly, beliefs, desires, expectations, intentions, etc.; our social behaviour 
depends mostly on our capacity to comprehend what others have in mind and on the conduct we 
decide to adopt in consequence. At present there is no neural mechanism that explains these mind-
reading processes; it might be that they are evolutionarily linked to the mirror system. What counts 
here, however, is that the mirror neuron mechanism captures the intentional dimension of actions, 
common to both the agent and the observer.” 
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A noção de simulação neural/mental está no coração da pesquisa 
mais recente em neurociências (vide Deacon, 1997; Ramachadran; 
Blakeslee, 1988); também desfruta de lugar importante na chamada 
‘neurofilosofia’ (Churchland, 2000). O conceito é crítico para os 
praticantes da Gramática das Construções Incorporada e da Teoria 
Neural da Linguagem, os quais sustentam que o ‘entendimento é 
baseado em simulações mentais/neurais, não necessariamente 
mediadas pela linguagem’; a descoberta dos sistemas neurais ‘em 
espelho’, ativados quando se executa uma ação ou quando se assiste 
a ela (Rizzolatti; Fogassi; Gallese, 2001), oferece importante suporte 
empírico a essa ideia. (MIRANDA; SALOMÃO, 2009, p. 74). 
 
 

Nessa direção, alguns estudiosos já consideram os neurônios-espelho uma das 

descobertas mais importantes das últimas décadas na esfera das Neurociências. 

Ramachadran (2000), por exemplo, defende a hipótese de que os neurônios-espelho 

têm um papel muito importante na imitação e na aquisição da linguagem.  

Moraes (2009), por sua vez, menciona um experimento em que voluntários 

cheiravam uma substância repulsiva e, depois de algum tempo, observavam outra 

pessoa cheirando algo e reagindo com asco. Os dois estímulos produziram atividade 

neuronal na área do cérebro associada à sensação de repugnância, o que fortalece a 

hipótese do espelhamento das emoções. Talvez isso explique também porque nos 

revoltamos ao presenciarmos uma cena de injustiça ou nos emocionamos ao 

assistirmos a uma história triste. 

Outro experimento, descrito por Moraes (2009), mostra que movimentos 

idênticos em contextos específicos podem significar coisas muito diferentes. Por 

exemplo, o ato de pegar um copo desencadeia compreensões completamente 

distintas a depender de como esteja o copo, se vazio ou cheio, gerando a ativação de 

grupos diferentes de neurônios-espelho. 

Acerca da capacidade humana de imitação dos eventos, bem como das ações 

que vivenciamos cotidianamente, Damásio (2011, p. 88) assevera que 

 

O cérebro humano é um imitador inveterado. Tudo o que ocorre fora 
do cérebro – o corpo propriamente dito, desde a pele até as vísceras 
obviamente, e mais o mundo circundante, homens, mulheres, 
crianças, cães e gatos, lugares, tempo quente e frio, texturas lisas e 
ásperas, sons altos e baixos, mel doce e peixe salgado –, tudo é 
imitado nas redes cerebrais. Em outras palavras, o cérebro tem a 
capacidade de representar aspectos da estrutura de coisas e eventos 
não pertencentes ao cérebro, o que inclui as ações executadas por 
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nosso organismo e seus componentes, como membros, partes do 
aparelho fonador etc. 

 

Já a respeito das possíveis ligações envolvendo corporalidade e construção de 

sentido, Bergen e Feldman (2008) advogam que há uma relação direta entre as 

experiências sensório-motoras e os processos de construção de sentido. Além disso, 

postulam que, enquanto processamos a linguagem, ativamos imagens motoras 

utilizando as estruturas neurais dedicadas ao controle motor. 

Seguindo esse entendimento, Bergen (2010) acredita que há interação entre 

informação especificamente linguística e processos de domínios gerais através da 

simulação. De acordo com essa abordagem, tanto a linguagem quanto a ação, a 

percepção, a imaginação e a memória funcionam por meio do acionamento de redes 

neurais. Porém, enquanto as simulações são processadas no córtex secundário, as 

ações são processadas no primário. Dessa forma, as estruturas linguísticas definem 

parâmetros para as simulações que, por sua vez, recorrem a estruturas de base 

corporificada. Portanto, na visão dos defensores da hipótese da simulação, existe uma 

nítida relação entre as estruturas linguísticas e os processos cognitivos e sensório-

motores. 

Duque e Costa (2012) sugerem que a simulação mental faz uso dos 

conhecimentos prévios, principalmente os mais recorrentes, para prever e produzir 

significados que sejam adequados às situações de interação experienciadas. Ainda 

sobre essa questão, os autores propõem que 

 

[...] da mesma forma que as outras funções cognitivas, a linguagem 
depende dessas simulações mentais. Enquanto ouvimos (ou lemos) 
frases, simulamos, já que mentalmente a visão de cenas e a 
realização das ações estão sendo descritas. (DUQUE; COSTA, 2012, p. 
119). 
 

Nessa concepção, as pessoas compreendem as sentenças que descrevem ações 

físicas realizando simulações motoras das ações descritas e usando os sistemas neurais 

responsáveis por coordenar e executar ações reais. Essa noção se harmoniza com 

Barsalou (2008), segundo o qual o processo de simulação envolve a reconstituição de 

aspectos sensoriais e motores, além de estados introspectivos adquiridos durante a 

interação, considerando a linguagem, o corpo e a mente. Nessa mesma direção, Silva 
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(2012) defende que os estudos que envolvem a simulação mental poderão 

proporcionar um melhor entendimento a respeito de como se dá o processo de 

atribuição de sentido às construções linguísticas, entendidas como pareamentos de 

forma e significado, que englobam desde estruturas mais simples, como fonastemas e 

morfemas, até estruturas mais complexas, como expressões idiomáticas (SALOMÃO, 

2009). Além disso, Feldman (2006, p. 328 [tradução minha]) afirma que “as pessoas 

entendem a linguagem e outros comportamentos, pelo menos em parte, por 

simulação (ou imaginação)”19, o que reforça a visão de que há uma íntima relação 

entre simulação mental e construção de sentido.  

Estudos dessa natureza apresentam fortes evidências de que o pensamento 

não é, de maneira alguma, desvinculado do corpo, mas, pelo contrário, fruto das 

informações captadas por meio de nossas interações com o mundo e perfilado pelas 

associações de neurônios, fisicamente, em nossos cérebros. Acerca dessa temática, é 

importante esclarecer que, nesta tese, o perfilamento se constitui em destacar um 

elemento de uma subestrutura cognitiva que é designada por uma dada expressão 

linguística. Esta expressão linguística, por sua vez, pode perfilar um objeto ou uma 

relação. Assim, por exemplo, a palavra “aunt” perfila uma pessoa, enquanto a 

expressão “have a child” perfila uma relação entre pessoas. O processo de metonímia 

também é considerado por Langacker (1987) como um exemplo de perfilamento, já 

que o que ocorre nesse caso é “uma mudança ou transferência no perfilamento” 

(ALMEIDA, 2010, p. 39). A aproximação de estudos envolvendo Linguística e 

Neurociência tem contribuído muito para a identificação dos mecanismos subjacentes 

que operam nos processos de construção de sentido. Sobre essa temática, Lakoff 

(2004, p. 17 [tradução minha]20) afirma que  

 

A neurociência nos diz que cada um dos conceitos que temos - os 
conceitos de longo prazo que estruturam a forma como pensamos - é 
instanciado nas sinapses do nosso cérebro. Conceitos não são coisas 
que podem ser alteradas apenas por alguém nos dizendo a verdade. 

                                                           
19

 “[…] that people understand language and other behaviors at least in part by simulation (or 
imagination).” 
20

 “Neuroscience tells us that each of the concepts we have - the long-term concepts that structure how 
we think - is instantiated in the synapses of our brains. Concepts are not things that can be changed just 
by someone telling us a fact. We may be presented with facts, but for us to make sense of them, they 
have to fit that is already in the synapses of the brain.” 
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Podemos ser apresentados a fatos, mas, para que façam sentido para 
nós, eles têm que se encaixar nos conceitos que já estão nas sinapses 
do cérebro. 

 

Sendo assim, na perspectiva da TNL, compreender não é extrair das palavras 

sentidos inerentes a elas, mas ativar os significados armazenados em nossa memória 

com base nas experiências sensoriais e perceptuais vivenciadas no mundo – o sensorial 

está relacionado às experiências diretas no ambiente e o perceptual diz respeito ao 

processamento dessas experiências, isto é, o perceptual é a construção da estrutura 

cognitiva decorrente da experiência sensorial (cf. FIORI, 2008, p. 73 a 108). Os 

significados armazenados, por sua vez, são evocados por meio das palavras, que atuam 

como pistas linguísticas, sob a forma de simulações mentais. Desse modo, não temos 

uma linguagem meramente simbólica, mas sim de base corporificada. Essas questões 

que envolvem a corporalidade serão retomadas mais detalhadamente na seção 

intitulada Affordances e Corporalidade. 

Essa abordagem traz as categorias para o centro de nossas atenções. Por esse 

motivo, na próxima seção, tratarei mais detalhadamente da categorização, que, a meu 

ver, é a principal ferramenta de significação das nossas experiências. 

 

1.2. CATEGORIZAÇÃO  

 
A base dos conceitos é a categorização. 
(FELDMAN, 2006, p. 96) [tradução minha]21  

 

Tratar do conceito de categorização é um empreendimento bastante complexo 

por envolver noções que remontam à tradição clássica da Grécia Antiga. Nessa época, 

já se cogitava que todas as categorias seriam definidas por meio de conjuntos de 

traços necessários e suficientes. De lá até os dias atuais, muitas outras definições 

surgiram e, por essa razão, torna-se imprescindível delimitar a concepção de 

categorização empregada nesta tese, na tentativa de evitar possíveis mal-entendidos. 

Nessa direção, recorro, inicialmente, a Duque e Costa (2012a, p. 21), que, ao versarem 

sobre a relevância da categorização para os processos de construção de sentido, 

afirmam que 

                                                           
21

 “The basis for concepts is categorization.” 
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O problema de se saber através de quais mecanismos nós somos 
capazes de agrupar entidades distintas em uma mesma categoria, 
tratando-as como equivalentes, faz da categorização um dos mais 
fundamentais processos cognitivos e a mais relevante função da 
linguagem. 

 

 Com base nesse entendimento, parto do pressuposto de que a categorização é 

a função básica da linguagem. Desse modo, categorizar não é simplesmente 

reconhecer pistas linguísticas, mas, principalmente, organizar conceptualmente o 

mundo que nos cerca. Em vista disso, essa propriedade atua diretamente na maneira 

como construímos sentidos e produzimos conhecimentos. O ato de categorizar, por 

isso, nos permite condensar nossas capacidades cognitivas e sensório-motoras, por 

meio de nossas experiências, com o propósito de atribuir sentido às nossas vidas. Essa 

visão se harmoniza com Duque e Costa (2012a, p. 19), segundo os quais categorização 

é 

 

[...] toda atividade mental que nos permite organizar, em termos de 
classes, a imensa variedade de entidades que constituem o ambiente 
externo, dando-lhes significações particulares, com o propósito de 
resolvermos certas disponibilidades e atingirmos objetivos 
considerados importantes. 

 

Organizamos nossas vidas e tudo aquilo com que interagimos por meio de 

categorias. Categorizamos o tempo todo, desde tarefas simples como procurar certos 

itens no supermercado de acordo com as seções e prateleiras correspondentes, até 

tarefas mais complexas como lidar com conceitos abstratos (família, amor, amizade, 

entre outros). Ao nos dirigirmos ao trabalho, por exemplo, categorizamos os tipos de 

veículos, o caminho mais curto e o mais longo, os lugares mais seguros e os mais 

perigosos, os tipos de estabelecimentos comerciais, as pessoas conhecidas e as 

estranhas, e assim por diante. O fato é que temos a necessidade de organizar o mundo 

em que vivemos e, para isso, recorremos às categorias.  

Ainda a respeito da importância do ato de categorizar, Feldman (2006, p. 89) 

vai além e afirma que “categorização não é apenas uma função da linguagem. Todos os 

sistemas vivos categorizam”.22 Para o autor, apesar da existência de um mundo físico 

                                                           
22

 “Categorization is not just a function of language. All living systems categorize.” 
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real, não existe uma forma privilegiada de categorizá-lo. As pessoas desenvolvem 

categorias que correspondem à sua realidade e às suas necessidades. Por isso, as 

categorias precisam ser coerentes com os acontecimentos vivenciados tanto no 

ambiente físico quanto no social, caso contrário, não terão qualquer utilidade.  

Nesse sentido, as pessoas podem categorizar as mesmas coisas de formas 

diferentes. Em outras palavras, é provável que alguém que não saiba nada sobre 

automóveis categorize um CARRO de modo bem diferente de um mecânico, assim como 

um homem apaixonado possivelmente categorizará o AMOR de uma maneira bem 

distinta da feita por um solteirão convicto e resignado. Todos esses significados que 

atribuímos às coisas são processados cognitivamente e armazenados sob a forma de 

categorias conceptuais em nossa memória. Por isso, se categorizamos as coisas de 

forma diferente, atribuiremos a elas conceitos diferentes. 

Partindo desse pressuposto, penso que as situações com as quais nos 

deparamos cotidianamente reforçam ou reformulam a percepção que temos das 

coisas. Nesse sentido, as categorias não podem existir a priori – como se sempre 

estivessem no mundo, prontas para serem captadas –, mas são construídas a partir da 

convivência em sociedade. Isso significa que o pensamento está intimamente atrelado 

às nossas capacidades corporais e que, portanto, como afirmam Duque e Costa 

(2012a, p.21), “a categorização não pode ser tomada como produto de nosso 

raciocínio consciente, mas como resultante de nossa interação com o meio ambiente 

com base em nossos corpos e mentes”. 

Nesse espectro, os processos de categorização são orientados por nossas 

características corpóreas e pelas experiências socioculturais que vivenciamos. A 

maneira como categorizamos os eventos é afetada diretamente por aquilo que 

experienciamos. Por essa razão, o ordenamento cognitivo das informações linguísticas 

que processamos é influenciado pela recorrência com a qual somos expostos a 

determinadas categorias, o que reforça a importância da experiência para a 

construção de sentido. Assim, se estabelece uma relação de mão dupla na qual as 

categorias influenciam a maneira como significamos nossas experiências e estas 

interferem no modo como construímos novas categorias. 

Esse entendimento evidencia que a categorização está diretamente relacionada 

ao processo de compreensão das construções linguísticas, desde as mais simples às 
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mais complexas. Por esse motivo, a noção de construção passa a ser de suma 

importância para este trabalho, uma vez que nele investigo o papel das expressões 

idiomáticas no processo de construção de sentido, com base na Gramática de 

Construção Corporificada. Em vista disso, na próxima seção, abordarei esses conceitos 

mais detalhadamente. 

 

1.3. GRAMÁTICA DE CONSTRUÇÃO CORPORIFICADA 

 

As regras ou padrões de linguagem são 

chamados de construções, e estes integram 

diferentes aspectos da linguagem, por 

exemplo, fonologia, pragmática, semântica 

e sintaxe. (FELDMAN, 2006, p. 9) [tradução 

minha]23 

 

A noção inicial de construção foi postulada pelas Gramáticas de Construção 

pioneiras, segundo as quais a unidade básica da análise linguística é a construção, 

definida como um pareamento de forma e significado (GOLDBERG, 1995). Essa visão 

fornece ferramentas de atribuição de significado sobre o mundo, pautadas em redes 

de construções linguísticas. 

A Gramática de Construção Corporificada (GCC)24, manteve o pressuposto de 

que o conhecimento linguístico em todos os níveis (fonastemas, morfemas, lexemas, 

idiomatismos etc.) pode ser caracterizado como construções (pares de forma e 

significado), porém ampliou a proposta inicial, passando a adotar um formalismo para 

a análise linguística, concebido especificamente para integrar um modelo de 

simulação25 que considerasse, principalmente, aspectos pragmáticos e semânticos. 

De acordo com esse modelo, a base das representações conceptuais são o 

sistema sensorial e o sistema motor do corpo humano, que operam na parametrização 

de simulações mentais. Assim, entender um enunciado envolve não apenas a 

determinação do significado esperado pelo falante, mas também a inferência de 

informações suficientes para reagir apropriadamente tanto com a língua – ao 

                                                           
23

 “The rules or patterns of language are called constructions, and these integrate different facets of 
language—for example, phonology, pragmatics, semantics, and syntax.” 
24

 (Embodied Construction Grammar – ECG, de BERGEN; CHANG, 2003). 
25

 Esse modelo é apresentado na próxima seção, intitulada Análise Construcional do Discurso. 
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responder a uma pergunta, por exemplo –, quanto com algum outro tipo de ação – 

como cumprir uma ordem ou um pedido (BERGEN; CHANG, 2003).  

Essa visão, segundo os autores, sugere a necessidade de uma semântica 

dinâmica e inferencial que considere a conceptualização dos enunciados como sendo a 

ativação interna de esquemas corporificados – estruturas cognitivas generalizadas 

sobre experiências sensoriais e motoras recorrentes – por meio de simulações 

mentais.  

Para tratar desse tema, é importante compreender que o pareamento 

forma/significado é indissociável, isto é, ambos são domínios integrados que 

constituem a construção. A Metáfora do Iceberg, proposta por Fauconnier (1997), 

ilustra esse entendimento, pois evidencia que a linguagem “visível” (consciente), 

forma,  é apenas a ponta do iceberg, ao passo que os demais aspectos que constituem 

a construção, significados, permanecem invisíveis, em nossa mente, enquanto 

pensamos ou falamos (FAUCONNIER; TURNER, 2002).  

Optei por traduzir o termo como sendo linguagem “visível” (consciente) ao 

invés de linguagem puramente visível, com o objetivo de enfatizar que, na visão 

empregada aqui, a forma é um domínio cognitivo e, por isso, não deve ser entendida 

como sendo algo material. Além disso, é importante esclarecer que o termo 

“consciente”, utilizado nesta tradução, se opõe à noção de “inconsciente” (The 

Cognitive Unconscious) elaborada por Lakoff e Johnson (1999, p. 9). Com base nessa 

abordagem, o “inconsciente” envolve os frames e os esquemas. Nessa perspectiva, a 

linguagem visível é aquela escolhida conscientemente – nós fazemos uma seleção 

lexical, por exemplo, de modo consciente –, enquanto os frames e esquemas não são 

selecionados de maneira direta porque estão na dimensão do inconsciente. 

O significado envolve o acionamento de diversos tipos de frames e, também, a 

ligação entre os seus papéis. Em razão disso, o domínio do significado é dinâmico e 

está atrelado às experiências e aos conhecimentos armazenados em nossa memória. 

Assim, novos sentidos são comparados com os sentidos já estabilizados em nossa 

mente e podem – em função do contexto, das necessidades, das intenções etc. – 

engatilhar um processo de ressignificação, desencadeando um ciclo de produção 

contínua de novos significados (LAKOFF, 1987; JOHNSON, 1987; FILLMORE, 1982; 

FAUCONNIER e TURNER, 2002; BERGEN e CHANG, 2005). 
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A forma, por sua vez, também é um domínio cognitivo e, por essa razão, não é 

algo material, mas sim um padrão cognitivo, isto é, a forma não é algo explícito como, 

por exemplo, um gesto, uma imagem ou uma palavra escrita. Quando falo em forma 

linguística, nesta pesquisa, refiro-me a algo que está na mente. Por isso, não se deve 

confundir os domínios factuais ou as nossas experiências com a forma.  

As experiências acontecem o tempo todo – quando assistimos a um filme, 

pegamos um ônibus, compramos um sapato, subimos uma escada etc. –, mas o que 

faz com que categorizemos alguma coisa como sendo, por exemplo, uma escada 

(objeto usado para subir em lugares altos) são os padrões que foram construídos em 

nossas mentes a partir das experiências. Então, o padrão de categorização é 

conceptual e não os objetos em si mesmos, porque estes, por si, não suportam 

significados. Os significados são atribuídos e apreendidos culturalmente. Portanto, 

tudo que está ligado à forma – “cadeias ortográficas ou fonológicas associadas, 

informações entonacionais, ordenação temporal” das palavras na frase26 (CHANG, 

2008, p. 62 [tradução minha]) – e ao significado – frames e esquemas – está na mente. 

Esse fenômeno acontece, também, no discurso. Por isso, ao construirmos uma 

sentença, baseados na ideia de que seus elementos se organizam em uma 

determinada ordem (SN + cópula + SN), estamos lançando mão, a partir de nossa 

cognição, dos conhecimentos adquiridos a respeito da estrutura de uma frase. O 

pareamento constituído por forma e significado é, desse modo, a combinação de uma 

série de padrões mentais que se estabilizam à medida que interagimos com outras 

pessoas e com o ambiente.  

Nesse caso, a palavra escrita ou falada, por exemplo, não é forma e não possui 

significado em si mesma. A forma é o reconhecimento do padrão fonotático da 

palavra, que nos permite não só percebê-la como tal, mas também atribuir a ela um 

determinado significado. Em outras palavras, a forma se origina a partir de nossa 

capacidade de relacionar as palavras a uma série de padrões construídos ao longo de 

nossas vidas. 

 Quando lemos um texto escrito em um idioma desconhecido, normalmente 

não acionamos nenhum sentido associado às palavras que o compõem. Mas, se 

conhecemos o idioma, as palavras funcionam como pistas que acionam significados já 
                                                           
26

 “associated phonological or orthographic strings, intonational information, temporal ordering” 
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conhecidos e armazenados em nossa Memória de Longo Termo (Long Term Memory 

ou LTM). Isso acontece porque interiorizamos uma série de padrões que fazem com 

que as palavras lidas façam sentido para nós. 

Os esquemas de forma (BERGEN, CHANG, 2003), por exemplo, são constituídos 

por elementos que se tornaram padrões cognitivos no uso da língua – a ordem das 

sílabas na formação das palavras, a ordem das palavras na formação das frases, a 

posição do trajetor (trajector) em relação ao marco (landmark)27, a noção de 

perspectiva (1ª ou 3ª pessoa) etc.  

Já os esquemas de significado (BERGEN; CHANG, 2003) são constituídos por 

conceitos estabilizados em nossa mente, que costumamos acionar em situações de 

uso. Estes esquemas, portanto, abrangem os mais variados tipos de frames, inclusive 

os esquemas imagéticos28, bem como as combinações entre eles. Nesse sentido, são 

essas combinações que atuam na especificação semântica e, consequentemente, na 

resolução contextual e no preenchimento dos slots, formando a simulação – como se 

fossem as estruturas reticuladas dos esquemas, isto é, as estruturas formadas a partir 

da combinação de todos os esquemas que participam do processo de compreensão. 

Desse modo, ao nos depararmos com construções linguísticas mais 

cristalizadas, costumamos antecipar determinadas formas que perfilam significados 

estabilizados e utilizados recorrentemente em nossas relações intersubjetivas. São os 

casos de expressões como “Quem com ferro fere, com ferro será ferido”, “nem tudo 

que reluz é ouro” e “Estou perdidamente apaixonado”, cujos fragmentos destacados 

em negrito são perfilados, normalmente, seguindo o modelo mais recorrente. Esse 

fato parece confirmar que o nosso cérebro é altamente probabilístico (GOPNIK, 2010) 

e se organiza em padrões cognitivos (ou Modelos Cognitivos, conforme Lakoff, 1987).  

Em face disso, penso que os diversos tipos de padrões formados por meio da 

linguagem – fonológicos, semânticos, gestuais etc. –, bem como a recorrência de 

experiências sensório-motoras e culturais, evidenciam que a frequência de uso da 

língua interfere no processo de construção de sentido (BYBEE, 2001). Assim, toda vez 

que, no discurso, lançamos mão de uma determinada construção, acionamos, 
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 Langacker (1986, p. 8).  
 
28

 Nesta tese, os esquemas são considerados tipos específicos de frames. Espero que essa noção fique 
mais clara, quando forem apresentados mais adiante os conceitos de esquemas e frames. 
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cognitivamente, uma rede neural relacionada ao seu reconhecimento. Parece-me que 

é dessa maneira que atribuímos significado ao mundo e é por essa razão que me 

propus a analisar as expressões idiomáticas que compõem o corpus desta tese.  

Nessa direção, levamos em consideração as Redes de Petri, que são alternativas 

ao modelo algoritmo linear e simbólico pelo fato de serem capazes de se reorganizar e 

se readaptar às situações. Murata (1989, p. 541 [tradução minha]29) reforça a 

importância desse modelo de redes ao afirmar que as “Redes de Petri são ferramentas 

promissoras para descrever e estudar sistemas de processamento de informações”. 

Nessa direção, se, em dado momento do discurso, o interlocutor ouve/lê, por 

exemplo, o item lexical “escola”, informações relacionadas a este campo semântico 

(educação, professor, aluno etc.) serão ativadas30 e ficarão em stand by, aguardando 

um possível acionamento.  

Se, posteriormente, surgir uma sentença como “Os alunos do Ensino Médio 

farão um evento em defesa do meio ambiente”, a rede acionará uma série de 

informações relativas à escola que já estavam ativadas, mas que ainda não haviam sido 

acionadas. Esse processo dinâmico tem o objetivo de preencher os espaços em aberto 

e dar sentido aos eventos por meio das simulações mentais realizadas durante a 

construção do discurso. Nesse caso, o discurso vai sendo construído por intermédio 

dessas associações e reassociações, uma vez que as pistas linguísticas ajudam a refinar 

as simulações e a arquitetar os sentidos.  

Para entendermos melhor esse processo de refinamento, vejamos os exemplos 

abaixo: 

(1) Paraplégico chuta bola com exoesqueleto de Nicolelis, mas quase ninguém 

viu31. 

(2) Robinho chuta uma bola na direção da outra e atrapalha jogada do Cruzeiro32. 

                                                           
29

 “Petri nets are a promising tool for describing and studying information processing systems.” 
30

 Nesta pesquisa, “ativar” refere-se à memória de longo prazo e “acionar” tem relação com o espaço 
mental que está sendo utilizado na emergência do discurso, on-line. Ou seja, ativamos informações que 
permanecem em stand by, e só as acionamos se precisarmos utilizá-las na situação concreta de 
comunicação. Essa diferenciação tem caráter teórico e foi elaborada, no âmbito do grupo de pesquisa 
Cognição e Práticas Discursivas para ajudar a entendermos o processo mencionado, uma vez que, na 
prática, tudo acontece ao mesmo tempo. 
31

 http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/redacao/2014/06/12/paraplegico-anda-com-
exoesqueleto-de-nicolelis-e-da-chute-na-copa.htm 
32

 http://videos.bol.uol.com.br/video/robinho-chuta-uma-bola-na-direcao-da-outra-e-atrapalha-jogada-
do-cruzeiro-0402CC193368E4C15326 
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(3) Jogador chuta a bola após o gol e leva três pontapés de adversários33. 

 

Os elementos que são acrescentados ao discurso ajudam a dar precisão ao 

sentido que está sendo construído. Dessa maneira, à medida que lemos os itens 

lexicais, criamos hipóteses. E serão as novas informações fornecidas pelo discurso que 

irão confirmar ou não essas hipóteses, fazendo com que os sentidos construídos sejam 

perfilados e as simulações sejam refinadas.  

A partir da próxima seção, será apresentado um panorama do modelo de 

análise construcional baseado em simulação, que evidencia dois processos básicos: 

análise e simulação. Além disso, será explicitado, mais detalhadamente, que as 

construções desempenham um papel central nesse enquadramento teórico, 

consubstanciando esquemas de forma e de significado.  

 

1.4. ANÁLISE CONSTRUCIONAL 

 

Meu amor! 

Tudo em volta está deserto 

Tudo certo 

Tudo certo como 

dois e dois são cinco... 

(CAETANO VELOSO, 1971) 

 

Nesta seção, busco evidenciar como a GCC contribui para a elaboração de um 

modelo de análise compatível com o nosso empreendimento de entender qual o papel 

das expressões idiomáticas no processo de construção de sentido, considerando o 

discurso. A GCC se coaduna com os objetivos desta pesquisa, pois apresenta um 

formalismo de análise linguística elaborado especificamente para integração em um 

modelo de compreensão da linguagem baseado em simulação. 

Ademais, tomo como base os estudos que desenvolvi anteriormente (SILVA, 

2012, 2011a, 2011b), por meio dos quais defendo que a construção de sentido não é 

processada aleatoriamente, mas segue uma lógica computacional que envolve várias 

estruturas cognitivas complexas, como frames, esquemas e projeções metafóricas. 
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 http://esporteinterativo.com.br/zoacao-esporte-clube-2/jogador-chuta-a-bola-apos-o-gol-e-leva-tres-
pontapes-de-adversarios/ 
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Além disso, sofre influência dos efeitos de frequência, sendo instanciada pela 

linguagem via simulações mentais.  

Em face disso, reitero que a adoção de um formalismo de análise linguística 

desenvolvido especificamente a partir de um modelo de compreensão da linguagem 

baseado em simulação tem o objetivo de viabilizar o desenvolvimento de uma 

modelagem analítica viável didaticamente. E, nessa direção, adoto a divisão do 

processo de significação das construções em quatro fases distintas do processamento 

cognitivo: 

 

1ª - reconhecimento das construções; 

2ª - acionamento dos esquemas e frames; 

3ª - estabelecimento de relações entre os esquemas e os frames; 

4ª - elaboração de uma especificação semântica. 

 

Como é possível notar, esse critério de análise tem como uma de suas 

principais vantagens o fato de apresentar uma proposta de formalização dos esquemas 

e dos frames capaz de viabilizar uma implementação computacional. Em outras 

palavras, pode contribuir para a elucidação de como o cérebro humano funciona 

durante os processos de construção de sentido. Segundo Bergen e Chang (2003, p. 1 

[tradução minha] 34), 

 

Entender um enunciado envolve ao menos dois processos distintos: a 
análise que determina as construções que o enunciado instancia, e a 
simulação conforme os parâmetros especificados por essas 
construções [grifos dos autores]. 

 

É importante enfatizar que, apesar de reconhecer que o processamento da 

construção de sentido ocorre de modo instantâneo, concomitante e dinâmico, o 

modelo de análise construcional utilizado neste trabalho propõe uma divisão do 

referido processamento em duas dimensões: a construcional, na qual ocorre o 
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 “Understanding an utterance thus involves at least two distinct processes: analysis to determine 
which constructions the utterance instantiates, and simulation according to the parameters specified by 
those constructions.” 
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acionamento e combinação de esquemas e de frames, e a simulativa,35 na qual ocorre 

a resolução contextual, isto é, a etapa do processo de construção de sentido que leva à 

simulação e às inferências. A opção por seguir essa divisão tem o intuito de tornar a 

proposição mais didática, tendo em vista o elevado grau de complexidade do 

fenômeno sob investigação. 

Nesse modelo construcional de análise, a dimensão construcional abrange o 

reconhecimento das construções e a identificação dos esquemas e dos frames 

acionados/combinados, enquanto a dimensão simulativa abarca a verificação dos 

elementos que atuam na resolução da especificação semântica, que nada mais é do 

que o significado atribuído à construção ou, em outras palavras, o sentido construído a 

partir dos processos de simulação mental. 

De acordo com Bergen e Chang (2003, p. 1), o formalismo construcional “é, ao 

mesmo tempo, representacionalmente adequado a tais propósitos e suficientemente 

preciso e específico para uso em uma arquitetura computacional”36 [tradução minha]. 

Dessa forma, a escolha por esse modelo se justifica pelo fato de ele fornecer 

ferramentas adequadas à aplicação de uma arquitetura analítica compatível com o 

meu objetivo de elucidar em que medida as expressões idiomáticas influenciam nos 

processos de construção de sentido. 

Além disso, penso que essa escolha se coaduna com a posição de Lakoff (1990, 

p. 40), segundo a qual a Linguística Cognitiva deve se fundamentar em dois 

compromissos básicos: o Compromisso da Generalização (Generalization Commitment) 

e o Compromisso Cognitivo (Cognitive Commitment).  

O Compromisso da Generalização procura caracterizar os princípios gerais que 

regem os aspectos da linguagem. Em outras palavras, é a preocupação em entender e 

sistematizar o nível computacional secundário do cérebro (LAKOFF; GALLESE, 2005), 

que envolve aspectos intrinsecamente ligados à linguagem e à construção de sentido, 

como as projeções metafóricas, os campos semânticos, as abstrações, as inferências, 

as simulações etc. Nessa perspectiva, os elementos envolvidos no processo devem ser 

                                                           
35

 Alguns autores, como, por exemplo, Humberto Maturana e Francisco Varela (1980, citados por Varela 
e cols., 1993), estão usando essa fase com o nome de enação – termo cunhado a partir da expressão 
espanhola en acción. 
36

 “[…] is both representationally adequate for these purposes and specified precisely enough for use in 
a computational architecture.” 
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considerados holisticamente e aplicados a todos os fenômenos linguísticos 

investigados. 

O Compromisso Cognitivo, por sua vez, procura dar consistência às descrições 

dos aspectos da linguagem em sua relação com as investigações no âmbito da 

cognição humana, isto é, se compromete em assumir uma modelagem de linguagem 

humana que seja coerente com as descobertas realizadas por outras áreas afins acerca 

da mente e do cérebro, como a Neurociência, a Inteligência Artificial, a Psicologia 

Cognitiva etc. Desse modo, esse compromisso está relacionado ao que Lakoff e 

Johnson (1999, p. 342) denominam evidência convergente (converging evidence), 

segundo a qual deve haver harmonia entre as descobertas feitas pela Linguística 

Cognitiva e os resultados alcançados por outras ciências cognitivas.  

Diante disso, é importante salientar que também é objetivo desta pesquisa 

contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta metodológica que possa ser 

estendida a todos os fenômenos de análise linguística.  

A partir de agora, passo a versar especificamente sobre as duas dimensões de 

análise propostas pelo Modelo de Análise Construcional. 

Na dimensão construcional, ocorre a identificação dos esquemas e dos frames 

acionados/combinados a partir das construções, incluindo os seus respectivos papéis. 

Nesse caso, os papéis do esquema CONTÊINER, por exemplo, seriam o interior, o exterior, 

os limites e o portal; os do esquema ORIGEM/CAMINHO/META (OCM) seriam a origem, o 

caminho e a meta; e assim por diante. Já os papéis do frame TRANSAÇÃO COMERCIAL 

(FILLMORE, 1985), por exemplo, seriam vendedor, comprador, mercadoria, dinheiro e 

valor. Para melhor entendimento do fenômeno, vejamos a figura 1 a seguir. 

 

Figura 1 – Frame TRANSAÇÃO COMERCIAL 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria própria. 

TRANSAÇÃO COMERCIAL 

Vendedor 

Comprador 

Mercadoria 

Dinheiro 

Espaço onde se concretiza a venda (Loja/estabelecimento 

comercial) 

Valor 
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A intenção de representar o aparato teórico por meio de ilustrações tem o 

objetivo de facilitar o entendimento e a visualização dos fenômenos discutidos. Na 

figura 1, por exemplo, veem-se mais claramente os papéis que constituem o frame 

TRANSAÇÃO COMERCIAL. 

Além disso, na dimensão construcional, é possível verificar as estruturas 

argumentais vinculadas às construções, bem como o processamento das 

generalizações linguísticas, que oferece uma rica gama de possibilidades de 

abstrações. Vejamos as estruturas (4) e (5): 

 

(4) X agindo sobre Y → “O líder que chutou o balde”37, “Agarrei com unhas e 

dentes”38, “Armou o barraco”39 etc. 

(5) X se desloca de Y a Z → “Mais um secretário abandonou o barco”40, “Valência 

vai de mal a pior”41, "O Brasil chegou ao fundo do poço”42 etc. 

 

Já na dimensão simulativa, que envolve a resolução contextual, se estabelece a 

relação entre os elementos contemplados na primeira fase da análise construcional 

(esquemas e frames acionados e combinados) com os elementos dos contextos 

situacional e discursivo, que serão vistos mais detalhadamente na seção intitulada A 

Noção Cognitivista de Contexto. Em outras palavras, esta é a fase de análise na qual 

preenchemos certas lacunas com elementos do contexto situacional e/ou discursivo e 

produzimos as projeções metafóricas e as inferências. Vejamos o exemplo a seguir 

para que essa noção fique mais nítida. 

 

(6) João saiu correndo e entrou no quarto. 

 

Com base na sentença (6), é possível observar o acionamento e a combinação 

de diversos esquemas (TRAJETOR/MARCO, CONTÊINER, OCM e LIGAÇÃO) e fazer um mapeamento 
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 http://www.amominhacelula.com.br/o-lider-que-chutou-o-balde/ 
38

 https://www.msn.com/pt-br/esportes/futebol/jailson-comemora-oportunidade-no-palmeiras-agarrei-
com-unhas-e-dentes/vp-AAkxYDn 
39

 http://maurobeting.blogosfera.uol.com.br/2016/05/16/armou-o-barraco-e-foi-torcer/ 
40

 http://clickriomafra.com.br/fatos/mais-um-secretario-abandonou-o-barco 
41

 http://rr.sapo.pt/noticia/72515/valencia_vai_de_mal_a_pior 
42

 http://www.imprensaviva.com/2016/03/o-brasil-chegou-ao-fundo-do-poco.html 
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de que a ação se desenvolve no interior de uma RESIDÊNCIA (CONTÊINER mais amplo); de 

que João é o trajetor e o quarto é o marco (TRAJETOR/MARCO); de que o deslocamento, de 

um ponto a outro se deu a pé e de que o foco parece estar nos papéis caminho e meta 

(O.C.M.); de que o QUARTO, por sua vez, funciona como um CONTÊINER mais restrito cujo 

foco parece estar no papel interior; e, por fim, de que todas as entidades envolvidas na 

ação estão conectadas (LIGAÇÃO). 

Esse mapeamento, instanciado pelo preenchimento de lacunas a partir dos 

elementos fornecidos pelos contextos situacional e discursivo, é chamado de 

perfilamento e acontece em qualquer ponto de preenchimento de lacunas por 

referentes. É exatamente a resolução contextual que viabiliza a produção de uma 

especificação semântica resolvida.  Trata-se, por isso, de um processo dinâmico e 

contínuo que possibilita, a cada especificação semântica resolvida, o acionamento de 

neurônios responsáveis pela simulação mental propriamente dita. 

Quero enfatizar mais uma vez que, apesar de dividir didaticamente a análise 

construcional nas dimensões construcional e simulativa, isso não significa que uma 

dimensão precede ou sucede a outra. Assim, no ato da atribuição de sentido, é 

possível que o referente, por exemplo, seja acionado enquanto o aspecto gramatical 

ainda esteja sendo organizado em termos de esquemas, e assim por diante. Na prática, 

todos esses processos são executados concomitantemente. 

Em decorrência desse entendimento, uma simulação mental se efetiva sempre 

que uma especificação semântica (semspec) é resolvida. Desse modo, é no interior 

desse mecanismo contínuo e dinâmico de construção de sentido que o cérebro terá 

condições de acionar com precisão os circuitos neurais que vão atuar no delineamento 

da imagem, da cena, da ação, enfim, do sentido construído cognitivamente. Esse 

processo acontece o tempo todo, à medida que novas informações (eventos, pistas 

linguísticas, imagens, sons, sensações etc.) chegam ao campo de percepção humana. 

Por isso, quando, por exemplo, lemos uma notícia de jornal, a cada palavra lida, 

criamos expectativas e fazemos inferências com o objetivo de compreender o texto 

ou, em outras palavras, de efetivarmos a simulação mental que nos permite atribuir 

um sentido adequado ao que foi lido, categorizando as informações na nossa 

memória, seja de curto ou longo prazo, a depender de nossas necessidades. 
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Vejamos, a partir de agora, o detalhamento da análise construcional, com base 

no modelo de arquitetura proposto pela GCC. 

Figura 2 - Modelo adaptado de arquitetura GCC. 

 

 

Fonte: Chang, 2009, p. 82 (apud Duque, no prelo). 

 

A figura 2 ilustra o Modelo de Análise Construcional, que considera o 

conhecimento linguístico em todas as suas dimensões. Desse modo, a partir da 

produção de enunciados, acionamos construções gramaticais, que passam pelo 

processo de resolução contextual – fase em que o contexto interfere diretamente no 

processo de construção de sentido. Por fim, as especificações semânticas são 

resolvidas, e as simulações (sentidos atribuídos) e inferências são produzidas, dando 

continuidade ao processamento cognitivo. 

No tocante ao modelo de arquitetura da GCC, Duque e Costa (2012a) afirmam 

que a especificação semântica (semspec) fornece parâmetros para uma simulação 

dinâmica, utilizando estruturas de ações incorporadas. Desse modo, o sentido do 

enunciado consiste na simulação e nas consequências que ela produz. Ainda sobre 

esse modelo, Bergen e Chang (2003, p. 2 [tradução minha] 43) afirmam que  

 

A fonte principal de conhecimento linguístico é um grande 
repositório de construções que expressam generalizações, ligando os 
domínios da forma (tipicamente, esquemas fonológicos) e significado 
(esquemas conceptuais) [grifos dos autores].  

 

                                                           
43

 “The main source of linguistic knowledge is a large repository of constructions that express 
generalizations linking the domains of form (typically, phonological schemas) and meaning (conceptual 
schemas).” 
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O entendimento descrito anteriormente se harmoniza perfeitamente com o 

modelo de arquitetura proposto por Chang (2009), no qual é feita a distinção entre a 

forma e o significado, bem como apresentada a maneira como atuam (representada 

na figura 2 por meio das setas largas) sobre as estruturas semânticas na construção de 

um enunciado que emerge em um contexto comunicativo específico. Vejamos abaixo a 

descrição que Bergen e Chang (2003, p. 2 [tradução minha]44) fazem desse processo. 

 

 O processo de análise determina quais construções o 
enunciado instancia. O principal produto da análise é a especificação 
semântica (ou semspec), que especifica os esquemas conceptuais 
evocados pelas construções envolvidas e como estão relacionadas. 

 
 O processo de simulação usa a semspec como input (entrada) 
e explora representações subjacentes de ações e percepções para 
simular (ou decretar) os eventos específicos, ações, objetos, relações, 
e estados [grifos dos autores]. 

 
 

No escopo da GCC, a linguagem se baseia em simulações que fazem uso de 

estruturas cognitivas e sensório-motoras mais gerais. Logo, as construções linguísticas 

não só associam diretamente significados convencionalizados e esquemáticos, mas 

também integram elementos como abstrações, inferências, ações e percepções. Essa 

característica possibilita o desenvolvimento de uma interface coerente entre 

diferentes estruturas e processos necessários em análises e simulações, além de 

fornecer precisão suficiente para suportar uma implementação computacional.  

Considerando tais pressupostos, enfatizo que a postura analítica adotada neste 

trabalho não privilegia as análises que se limitam à superfície textual, dissecando 

relações sintagmáticas, por exemplo, mas objetiva analisar os processos subjacentes 

de construção de sentido, visando contribuir para o avanço das Ciências da Linguagem, 

notadamente no campo da Linguística Cognitiva. Estou ciente de que os desafios e os 

riscos são grandes, mas penso que o compromisso investigativo inerente ao 

pesquisador deva prevalecer. 
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 “The analysis process determines which constructions the utterance instantiates. The main product of 
analysis is the semantic specification (or semspec), which specifies the conceptual schemas evoked by 
the constructions involved and how they are related.” 
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1.4.1. FRAMES 

As pessoas pensam por meio de frames. 

(LAKOFF, 2004, p. 17 [tradução minha])45 

 

A noção de frame é extremamente cara aos estudos desenvolvidos sobre 

linguagem ao longo das últimas décadas. Em meados de 1960, a Gramática de Caso 

desenvolveu análises envolvendo os frames e deu origem à Semântica de Frames 

(FILLMORE, 1968). Doravante, a Semântica de Frames (FILLMORE, 1982; 1985) passou 

a defender que a unidade lexical, pareamento de forma/sentido, era a unidade 

primária de análise no nível da palavra (CRUSE, 1986). Nesse enquadre, os sentidos 

construídos passaram a ser descritos com base nos frames semânticos evocados. Com 

relação a isso, Fillmore (1982) afirma que 

 

Frames são sistemas conceptuais relacionados de tal maneira que, 
para ser possível compreender um conceito, necessariamente, deve-
se entender toda a estrutura à qual ele se vincula. Se um conceito é 
acessado, isso sinaliza que todos os demais também foram 
disponibilizados (FILLMORE, 1982, p. 111).46 
 

Esse entendimento se harmoniza com o exemplo do frame TRANSAÇÃO COMERCIAL, 

apresentado anteriormente na seção intitulada Análise Construcional, que, segundo 

Fillmore (1985), inclui não só os elementos vendedor, comprador, mercadoria e 

dinheiro, chamados pelo autor de papéis situacionais, como também alguns verbos 

associados por relação de sentido, como comprar, vender, pagar etc. Numa 

perspectiva mais ampla, a Semântica de Frames traz o estudo do significado para o 

centro da análise linguística, tendo como principal objetivo investigar a relação entre 

nossas experiências cotidianas, a categorização e os processos de construção de 

sentido. 

A partir do advento da Inteligência Artificial e da Psicologia Cognitiva, 

retornando à década de 1970, o cientista cognitivo Marvin Minsky defende que os 

frames são estruturas cognitivas que organizam nosso conhecimento convencional de 
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 “People think in frames.” 
46

 “By the term ‘frame’ I have in mind 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.” 
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mundo em blocos bem integrados e intensamente utilizados em nossas relações 

socioculturais (MINSKY, 1974). O autor acrescenta ainda que o termo frame abrange 

um conjunto de informações que descrevem uma situação estereotipada (MINSKY, 

1975). 

Nessa trajetória, a concepção de que frames são estruturas conceptuais que 

exercem o papel de representar conceitos e situações experienciadas foi inaugurada 

por Minsky, em 1974. No entanto, em 1985, Fillmore defende que o conhecimento 

que construímos sobre o mundo é organizado de forma estruturada, sendo, portanto, 

revisto e atualizado à medida que vivenciamos novas experiências. 

Ainda na década de 1980, ganha relevância a noção de cena, considerada uma 

entidade cognitiva conceptual, enquanto o frame passa a ser enquadrado mais 

especificamente como um constructo linguístico – uma estrutura argumental, por 

exemplo. Nessa perspectiva, as cenas e eventos abstratos são caracterizados 

esquematicamente. Sobre essa questão, Fillmore (1982) propõe que, para se 

compreender a estrutura semântica do verbo, é necessário entender as propriedades 

das cenas esquematizadas. Ainda no âmbito dessa discussão, Duque (2015) afirma 

que, ao longo do desenvolvimento da semântica de frames, a noção de cena foi 

abandonada e substituída pela de frame, dispositivo de estruturação cognitiva cujas 

partes são indexadas47 por palavras. 

É importante salientar que, nesta pesquisa, os frames não são concebidos como 

constructos linguísticos. Consequentemente, também não são vistos como estruturas 

argumentais, uma vez que estrutura argumental é a organização da frase em torno do 

verbo e/ou dos demais elementos que a compõem. Sigo aqui o pressuposto de que, ao 

longo das interações discursivas, o frame vai se esquematizando até se tornar uma 

estrutura subjacente que serve de modelo para a elaboração e a semantização de 

novas construções. 

Por exemplo, de tanto evocarmos o frame TRANSFERÊNCIA DE POSSE, em situações 

em que uma pessoa vende/dá/empresta alguma coisa para outra, acabamos formando 

                                                           
47

 Ainda de acordo com Duque (2015), as palavras estão vinculadas aos objetos do mundo de alguma 
forma, de modo que o processo de indexação parece estabelecer o conteúdo acerca do que (ou de 
quem) se está falando.  
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a estrutura subjacente “X faz com que Y receba Z”. Nesse caso, o frame parece ser o 

elemento que dá as condições para que se vincule a estrutura a um sentido específico. 

Em continuidade a esses estudos, Duque (2015) afirma que “frames são 

mecanismos cognitivos através dos quais organizamos pensamentos, ideias e visões de 

mundo”. Nessa direção, o autor elabora um quadro expositivo no qual elenca um 

conjunto de tipos de frames. Vejamos: 

Quadro 1 – aplicação do filtro cultural. 

Tipos de frames Filtro do frame-cultural  

Frames Conceptuais 

Básicos 

O mesmo item lexical pode acionar frames (ou partes de 

frames) distintos em diferentes culturas. 

Esquemas Imagéticos 

Os mesmos esquemas imagéticos (esquemas-I) podem 

ser combinados de forma diferente em diferentes 

culturas (p. ex.: SALIR-DE é uma única construção, cujo 

polo semântico consiste em três esquemas-I: TRAJETOR-

MARCO, OCM, LIMITE e um esquema de ação (esquema-X) 

DESLOCAR).  

A diferença em relação à especificação da construção OUT 

OF do Inglês é: 1) a ausência de um esquema CONTÊINER 

para impor suas restrições específicas sobre o marco;  

2) a presença de esquema-X SAIR, e um esquema de 

LIMITE que se une à origem do esquema OCM. Estes três 

esquemas-I, em inglês, estão unidos em uma 

configuração específica com as seguintes restrições: (i) a 

origem do esquema OCM é unida ao marco; (ii) o marco é 

restrito à região interior do esquema-I CONTÊINER, (iii) a 

meta do esquema OCM é restrita à região exterior do 

esquema CONTÊINER. 

Frames Interacionais Regras de interação variam de cultura para cultura. 

Frames-roteiro 

A forma como eventos são organizados pode variar 

culturalmente, inclusive, afetando a noção de 

expectativa. 

Frames-eventos 
A maneira como concebemos os eventos pode variar de 

cultura para cultura. 

Frames de domínio 

específico 

Domínios específicos variam de cultura para cultura. 

Frames-sociais 
Comportamentos sociais são orientados mais 

diretamente pela cultura. 

Fonte: Duque (2015) 
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Faço, adiante, um breve resumo explicativo acerca dos conceitos propostos por 

Duque (2015). 

a) Frames Conceptuais Básicos: se configuram quando conceitos diferentes 

emergem de um mesmo item lexical a depender da cultura ou do contexto 

situacional no qual está inserido. Um bom exemplo disso é o emprego do item 

lexical “boi” que evoca o mesmo animal em culturas bem distintas, porém 

conceitos completamente discrepantes. A nossa experiência cultural 

provavelmente vai nos induzir a acionar a imagem de um animal usado no 

trabalho de carga e na alimentação (FERREIRA, 1999, p. 313). Já na cultura 

indiana, onde o boi é considerado um animal sagrado, este tipo de concepção é 

bastante improvável. E essas concepções díspares advêm de fatores 

notadamente culturais e, por conseguinte, estão relacionadas às nossas crenças 

e convicções construídas a partir das experiências que vivenciamos. 

b) Esquemas Imagéticos: são frames básicos intimamente ligados às nossas 

experiências perceptuais e motoras. Assim, o fato de sair e entrar em um 

ambiente nos permite esquematizar alguns domínios cognitivos como, por 

exemplo, as noções de recipiente e deslocamento. 

c) Frames Interacionais: estão ligados aos processos comunicativos estabelecidos 

entre os interlocutores (falante/ouvinte, produtor/leitor) na emergência do 

discurso. Em decorrência disso, guiam o nosso comportamento discursivo nas 

mais diversas situações de interação. Assim, se quisermos, por exemplo, falar 

ao telefone, precisamos adotar uma série de ações mais ou menos 

estabilizadas em nossa cultura. Nesse sentido, provavelmente haverá uma 

chamada, as identificações e os cumprimentos mútuos, a abordagem de um 

tema, ou vários, e as despedidas. 

d) Frames Descritores de Eventos: são modelos cognitivos de conhecimento 

acerca dos procedimentos que orientam nossas ações cotidianas. Assim, se 

vamos beber um suco, ministrar uma palestra ou fazer um bolo de chocolate, a 

recorrência desses eventos vai configurando rotinas que servem de base para 

ações similares futuras. Nesse sentido, especificam os acontecimentos que 

participam do delineamento de roteiros, como os tipos de eventos, os 

esquemas de ação, os participantes, os ajustes temporais e espaciais e o 
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segmento discursivo associado a um frame interacional simplificado. Desse 

modo, faço um breve esclarecimento especificamente acerca dos esquemas de 

ação com o objetivo de dirimir possíveis dúvidas que possam surgir, 

principalmente, em relação a sua nomenclatura. Os esquemas-X não são 

considerados frames, mas aspectos dos frames DESCRITORES DE EVENTOS. Em 

decorrência disso, estes esquemas são acionados por meio de eventos. Nesse 

aspecto, esses esquemas são modelos cognitivos construídos por via da 

execução de ações – como o seu reconhecimento, planejamento, etapas de 

execução, força e velocidade aplicadas, partes do corpo mobilizadas etc. –, sob 

parâmetros específicos (FELDMAN, 2006).  

e) Frames-roteiro: este frame faz com que não precisemos explicitar os 

subeventos de um evento maior. Por exemplo, a sentença “O professor deu 

aula” remete a um evento complexo constituído por vários subeventos (o 

professor entrou na sala, cumprimentou a turma, fez a chamada, apresentou o 

plano de aula, ministrou o conteúdo, entre outros) que, em geral, não precisam 

ser mencionados porque estão semanticamente embutidos no evento maior. 

Como pressupomos que os nossos interlocutores compartilham esse 

conhecimento, não entramos em detalhes. Assim, os frames-roteiro são 

constituídos por conjuntos de eventos recorrentes e ordenadamente 

organizados, como assistir aula, ir ao restaurante ou participar da reunião do 

condomínio.  Nesse caso, os eventos menores só são focalizados, quando 

queremos evidenciar uma quebra da rotina ou destacar especificamente um 

dos subeventos. Por exemplo, na sentença “Durante a aula de ontem o 

professor tropeçou e caiu”, é dado um enfoque deliberado a um evento 

específico que quebra a ordem das etapas que constituem o roteiro, o que 

evidencia o uso do frame DESCRITOR DE EVENTOS. Em face disso, o ROTEIRO é 

concebido como um conjunto de eventos que estão organizados e 

armazenados cognitivamente. Com base nesse entendimento, é possível 

concluir que o frame DESCRITOR DE EVENTOS é a base do frame ROTEIRO.  

f) Frames de domínio-específico: são frames que atuam especificamente na 

significação de eventos pertinentes a domínios particulares e, portanto, 

delineiam construções de sentidos mais específicos. Desse modo, salientam 
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diferenças específicas entre fatos aparentemente idênticos em domínios 

diferenciados, como, por exemplo, a que se estabelece entre “HOMICÍDIO-DOLOSO 

(matar alguém com a intenção de matar) e HOMICÍDIO-CULPOSO (matar alguém, 

mas sem a intenção de matar)”. 

g) Frames-sociais: esses frames estão mais diretamente ligados ao funcionamento 

social, isto é, aos comportamentos e expectativas que norteiam nossa conduta 

no mundo em que vivemos. Nesse sentido, abrangem conceitos diversos que 

permeiam nossas vidas cotidianas, tais como: FAMÍLIA, ESCOLA, GOVERNO e IGREJA; e 

evidenciam que esses conceitos não são restritos a uma dada cultura, mas 

variam de acordo com as especificidades culturais das mais diversas partes do 

planeta. Dessa forma, os frames-sociais são fundamentais na construção de 

nossa visão de mundo, pois moldam como experienciamos e pensamos sobre 

cada aspecto de nossas vidas. 

 

Em suma, o quadro 1, descrito anteriormente, apresenta, de forma resumida, 

um elenco de frames acionados nas mais diversas situações cotidianas e propõe que o 

modo como organizamos nossos pensamentos acerca do mundo, por meio dos frames, 

pode variar de cultura para cultura. Na próxima seção, trato mais especificamente do 

conceito de esquema e busco, a partir da apresentação dos esquemas mais 

recorrentes, evidenciar a visão que norteia esta investigação.  

 

1.4.2. ESQUEMAS 

 

O esquema é uma caracterização abstrata 
plenamente compatível com os membros 
da categoria que define48. (LANGACKER, 
1987, p. 71) 

 
Desde os primeiros trabalhos do Grupo de Pesquisa Cognição e Práticas 

Discursivas, liderado inicialmente pelos professores Marcos Antonio Costa (UFRN) e 

Paulo Henrique Duque (UFRN), surgiram evidências não só do acionamento de 

esquemas e frames no processo de construção de sentido, como também da 

                                                           
48

 “A scheme is an abstract characterization that is fully compatible with all the members of the category 
it defines.” 
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combinação desses sistemas conceptuais, por assim dizer. Nesse momento inicial, 

houve a necessidade de identificar e conceptualizar os esquemas e os frames, bem 

como de delimitar suas características.  

Nessa direção, a noção de esquemas imagéticos que adoto em meus trabalhos 

iniciais tem como base a definição proposta por Duque e Costa (2012a, p. 78), segundo 

a qual “esquemas são estruturas oriundas de experiências sensório-motoras facultadas 

pelas características biológicas da espécie humana”. Apesar do viés biológico, Duque e 

Costa (2012a, p. 77) esclarecem que “os esquemas imagéticos são estruturas 

dinâmicas, tendo em vista que são continuamente confrontados com as experiências e 

revistos”. 

Devido ao caráter incipiente desses estudos, a descrição de esquemas utilizada 

naquele momento ainda era, de certo modo, desvinculada dos frames. Apesar disso, 

foi esse método que serviu de base aos estudos desenvolvidos posteriormente no 

âmbito do Grupo de Pesquisa Cognição e Práticas Discursivas, até chegarmos ao ponto 

em que estamos. Com o intuito de realçar a maneira como os esquemas eram 

representados, apresento, a seguir, a descrição do esquema CONTÊINER tal qual 

adotada na época. 

Figura 3 – Esquema CONTÊINER. 

 

  

 

 

 

                                

Fonte: Duque e Costa (2012a, p. 78). 

Seguindo esse procedimento, a classificação proposta por Duque e Costa 

(2012a, p. 78-82) era composta pelos esquemas LIGAÇÃO, PARTE/TODO, CENTRO/PERIFERIA, 

ORIGEM/CAMINHO/META, ESCALA, TRAJETOR/MARCO, CONTÊINER. 

Além dos esquemas mencionados anteriormente, destacam-se também os 

esquemas de ação (esquemas-X), concebidos como conjuntos de circuitos neurais que 

são acionados quando executamos ações, quando pensamos em executar ações ou 

quando recebemos inputs (lemos, vemos, ouvimos etc.) sobre a execução de ações. 
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Dessa forma, na sentença “Um músico toca piano em público”, por exemplo, 

acionamos circuitos neurais relacionados aos braços, às mãos e aos dedos, aos 

movimentos executados, à percepção de piano (função, peso, tamanho...), entre 

outros aspectos. 

Dentro desse paradigma, os esquemas são concebidos como padrões abstratos 

que vão sendo delineados à medida que interagimos com o ambiente em que vivemos. 

Assim, as situações vivenciadas no cotidiano são codificadas esquematicamente, 

criando uma realidade cognitivo-conceptual subjacente que orienta os mecanismos de 

construção de sentido. Em outras palavras, os esquemas são produtos de nossas 

experiências individuais e estão associados à maneira como nos comportamos 

fisicamente no mundo – deslocamento espacial, movimentos corporais, manipulação 

de objetos, etc.  

Com os avanços dos estudos desenvolvidos no âmbito da Linguística Cognitiva, 

a noção dos esquemas deixa de ser estática e dicotômica, e passa a ser cada vez mais 

dinâmica e integrada à noção de frame. Esse entendimento se coaduna com as 

palavras de Duque (2015), de acordo com as quais os esquemas  

 

[...] equivalem a padrões que surgem dos domínios corporificados e 
se comportam como “filtros” de experiências espaciais e temporais. 
Consequentemente, eventos como “ir à faculdade” e “seguir em 
frente, rumo aos seus objetivos” têm muito pouco em comum, salvo 
o fato de exibirem a mesma estrutura esquemático-imagética: 
ORIGEM-CAMINHO-META, desenvolvida a partir da rotinização da 
experiência de deslocar-se espacialmente. 

 

 Desse modo, se esquemas e frames são mecanismos cognitivos, ambos podem 

fazer parte de uma mesma categoria. Nesse caso, torna-se possível propor que o 

esquema não se junta ao frame, como se com ele formasse um par, mas, na verdade, é 

um tipo específico de frame. Essa percepção se harmoniza com os estudos de Duque 

(2015) acerca de esquemas e frames, e abre uma importante discussão a respeito 

desses padrões cognitivo-conceptuais.49 

                                                           
49

 Neste estudo, convenciono que o termo “conceptual” está relacionado à ideia de ação e/ou de 
processo, enquanto o termo “conceitual” se refere a situações mais estáticas, de nomeação, por 
exemplo. Não faço nenhuma referência específica a nenhum autor acerca dessa questão porque esse 
conhecimento foi construído em discussões por ocasião das reuniões do grupo de pesquisa Cognição e 
Práticas Discursivas.  
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Assim, ao dirigirmos pelas ruas de Natal em direção à garagem do Shopping 

Midway, o perfil interior do esquema CONTÊINER (garagem) equivale ao perfil meta, do 

esquema ORIGEM-CAMINHO-META (trajeto) e ambos envolvem um trajetor (veículo) que, 

por sua vez, está vinculado ao marco (shopping). Além disso, participam do processo 

de construção sentido desse evento esquemas de ação (esquema-X DESLOCAR), frames 

interacionais (regras de interação), frames-roteiro (maneira como os eventos se 

organizam), frames-eventos (modo como compreendemos os eventos) e frames-

sociais (comportamentos sociais). Essa combinação de frames sofre restrições de 

fatores culturais e influencia a maneira como vemos o mundo.  

Nessa nova perspectiva, a dicotomia entre esquemas e frames é desfeita e dá 

lugar à noção de que esquemas e frames, enquanto mecanismos cognitivos, integram 

a mesma categoria. Desse modo, a combinação, a ampliação, a focalização e a 

granularidade desses padrões cognitivos criam e estabilizam estruturas abstratas, 

licenciadas por aspectos sensoriais, motores e culturais, como, por exemplo, 

contêineres e roteiros, respectivamente. 

Desse modo, o que nos permite distinguir, por exemplo, um sentido metafórico 

de um não metafórico é a maneira como as informações percebidas são processadas 

cognitivamente. E isso envolve a combinação entre conceitos de diferentes graus de 

proximidade das experiências corporificadas. Esse entendimento vai ao encontro dos 

estudos desenvolvidos por Grady (1997), segundo os quais as metáforas congruentes 

são experiências mais distantes da corporalidade e se baseiam em metáforas 

primárias, que são experiências próximas da corporalidade. 

É como se nossas experiências sensório-motoras e culturais nos dessem lentes 

que nos orientam a focalizar e combinar os esquemas e os frames de acordo com as 

nossas necessidades emergentes. Em outras palavras, é a partir dessas lentes que 

focalizamos os elementos e os aspectos mais adequados para significarmos as 

situações e eventos que experimentamos no ambiente em que vivemos. Desse modo, 

é provável que, no processo de construção de sentido, as pessoas partam da 

combinação de estruturas mais concretas até chegarem a estruturas mais abstratas, 

por meio de simulações, inferências e abstrações. 

Portanto, nesse novo panorama, os esquemas passam a ser vistos como um 

tipo de frame que participa de relações sensório-motoras básicas, e, por meio de 
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experiências perceptuais mais pormenorizadas, combina-se com outros frames, 

atuando na produção de conceitos e significados. Diante disso, a meu ver, a 

contribuição mais relevante proporcionada por esse novo paradigma está na 

possibilidade de categorizar os esquemas como tipos de frames, pois, desse modo, 

ambos passam a integrar uma mesma categoria. Assim, sai de cena a noção de que 

esquemas e frames devam ser classificados separadamente. Nessa operação complexa 

de construção de sentidos, o framing exerce papel fundamental. Por essa razão, na 

seção seguinte, verso acerca dessa temática. 

 

1.4.3. FRAMING  

 

Framing diz respeito ao pensamento, ao 
modo como você conceitua uma situação.50. 
(LAKOFF, 2008b, p. 225) 

 
O framing é um mecanismo cognitivo-discursivo por meio do qual os frames 

são modelados. Por essa razão, durante a construção discursiva, participa 

estreitamente da combinação dos diversos tipos de frames e atua decisivamente no 

processo de construção de sentido. Assim, o modo como utilizamos a linguagem 

interfere no modo como acionamos frames.  

 Além disso, os indivíduos veem o mundo focalizando aspectos específicos do 

todo (visão metonímica), ou seja, os frames são acionados com base no 

enquadramento que fazemos daquilo a respeito do qual pretendemos atribuir sentido. 

À vista disso, um título da equipe de futebol do Flamengo, por exemplo, será 

interpretado de maneiras diferentes por torcedores do Flamengo e do Vasco – um de 

seus maiores rivais. Enquanto o flamenguista atribuirá um sentido positivo, com 

reações de euforia e entusiasmo, o vascaíno interpretará como algo desagradável. 

O framing, desse modo, está diretamente relacionado à combinação de frames 

e se efetiva no interior de um determinado enquadramento. Isso acontece porque 

focalizamos certos domínios a partir dos quais elaboramos nossas ideias. A focalização 

orienta o enquadramento dado e, por conseguinte, direciona quais aspectos dos 

                                                           
50

 “Framing is about thought, about how you conceptualize a situation.” 
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domínios serão considerados durante o mapeamento metafórico51. Essa visão se 

coaduna com o que defendem Duque e Costa (2011), segundo os quais a focalização é 

uma capacidade cognitiva humana categorizada mais especificamente como uma 

propriedade da percepção. 

Quando dois domínios são mapeados em uma relação metafórica, alguns 

atributos de um domínio são mapeados com alguns do outro. Por isso, framing, 

focalização e mapeamento metafórico estão intimamente relacionados ao processo de 

construção de sentido.  

Nessa perspectiva, de acordo com Lakoff (2004, p. 4), “Framing é a obtenção de 

uma linguagem que se adapte à sua visão de mundo. Não é apenas a linguagem. As 

ideias são primárias – e a linguagem carrega essas ideias, evoca essas ideias” [tradução 

minha].52 Essa perspectiva neural faz aflorar a noção de bidirecionalidade. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que acionamos frames por meio das pistas linguísticas, os 

frames alteram nossa visão de mundo e podem interferir em nossas escolhas 

linguísticas. 

O framing, portanto, se processa por meio da correlação das pistas linguísticas 

disponibilizadas no discurso e contribui decisivamente para o direcionamento do 

sentido que será atribuído. Além disso, pelo fato de enquadrar o nosso campo de 

percepção acerca do mundo, molda nossas ações e pensamentos. Em outras palavras, 

framing é o processo de construção do frame. Esse entendimento reforça a tese de 

que frames são estruturas mentais que orientam a maneira como vemos o mundo 

(LAKOFF, 2004). 

Assim sendo, os frames são estruturas cognitivas que permitem que seres 

humanos compreendam a realidade e, às vezes, criem o que tomamos como realidade. 

Nessa direção, operam por meio das palavras que usamos para significar o nosso 

entorno e, por conseguinte, moldam nosso pensamento e nossa linguagem em 

múltiplos níveis (ambiente, política, economia etc.). Diante disso, o framing é, em 

suma, uma estratégia cognitiva utilizada para interpretar e dar sentido ao mundo via 

textos e outros sistemas semióticos. 

                                                           
51

 Tratarei especificamente da metáfora nas seções intituladas “Origens da Teoria da Metáfora 
Conceptual” e “Projeções Metafóricas”, respectivamente. 
52

 “Framing is about getting language that fits your worldview. It is not just language. The ideas are 
primary - and the language carries those ideas, evokes those ideas”. 
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1.4.4. ORIGENS DA TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL 

 

Não há ninguém que na conversação 
corrente deixe de fazer uso das metáforas. 
(ARISTÓTELES, 2011, p. 215) 
A metáfora está infiltrada na vida cotidiana, 
não somente na linguagem, mas também 
no pensamento e na ação. (LAKOFF e 
JOHNSON, 2002 p. 45) 

 

Nesta seção, apresento um breve excurso acerca dos estudos que envolvem a 

metáfora. Meu objetivo é fundamentar e definir a noção de projeções metafóricas 

com a qual trabalho, tendo em vista a grande importância dessa temática para esta 

pesquisa. Ao longo dessa trajetória, explicito a visão de metáfora adotada por 

Aristóteles, o conceito cartesiano de mente autônoma e, por fim, a abordagem 

cognitiva de metáfora, cunhada por Lakoff e Johnson (1980). 

Consciente da imensidão de estudos e publicações a respeito da metáfora, não 

me proponho a dar conta de todas as teorias e abordagens sobre esse tema, mas de 

trilhar um caminho, no âmbito da Linguística Cognitiva, que, a despeito de tantos 

outros possíveis, seja capaz de, minimamente, apresentar o conceito de metáfora que 

norteia minhas investigações. 

Em sua célebre obra intitulada Poética, o filósofo grego Aristóteles fala da arte 

poética e de suas principais características. Nesse estudo, afirma que as diversas 

formas de arte (a epopeia, a tragédia, a comédia, a pintura, a poesia ditirâmbica53 e a 

música, em geral) são vistas como meios de imitação. Segundo o autor, todas elas se 

diferenciam entre si em apenas três aspectos: “ou porque imitam por meios diversos 

ou objetos diferentes ou de outro modo e não do mesmo” (ARISTÓTELES, 2004, p. 37). 

No que se refere aos meios utilizados com o objetivo de imitar, Aristóteles 
afirma que, 
 

Assim como uns imitam muitas coisas, reproduzindo-as (por arte ou 
por experiência) através de cores e figuras e outros através da voz, 
assim também, nas artes mencionadas, todas realizam imitação por 
meio do ritmo, das palavras e da harmonia, separadamente ou 
combinadas. (ARISTÓTELES, 2004, p. 37) [Grifo meu] 

 

 
                                                           
53

 Forma de poesia lírica, inicialmente ligada ao culto de Diónisos. 
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Já no que diz respeito aos objetos, o filósofo advoga que, 

 
Uma vez que quem imita representa homens em ação, é forçoso que 
estes sejam bons ou maus (os caracteres quase sempre se distribuem 
por estas categorias, isto é, todos distinguem os caracteres pelo vício 
e pela virtude) e melhores do que nós ou piores ou tal e qual somos 
[...] É evidente que cada uma das espécies de imitação mencionadas 
terá estas variações e, assim será diferenciada por imitar objetos 
diferentes. (ARISTÓTELES, 2004, p. 40) [Grifo meu] 
 

Quanto à terceira diferença, isto é, à maneira como se imitam esses objetos, o 

autor assevera que 

 
Com os mesmos meios podem imitar-se os mesmos objetos, ora 
narrando – seja tomando outra identidade como faz Homero, seja 
mantendo a sua identidade sem alteração – ora representando todos 
em movimento e em atuação. (ARISTÓTELES, 2004, p. 41) [Grifo meu] 

 
Apesar de as formas de imitação se distinguirem entre si, todas elas 

apresentam o viés representacionista segundo o qual o significado das coisas é 

apreendido pelas palavras. Ademais, na Poética, Aristóteles defende que o ato de 

imitar é inerente aos homens e faz parte de suas vidas desde a infância. Nessa 

perspectiva, os primeiros conhecimentos adquiridos pelo homem se dariam por meio 

da imitação. 

Ao versar acerca das formas de arte, Aristóteles estabelece, com base nos 

processos imitativos, critérios específicos para a caracterização de cada uma delas. 

Segundo ele, a poesia, por exemplo, é criada a partir de improvisos e segue a seguinte 

lógica: 

 
A poesia dividiu-se de acordo com o caráter de cada um: os mais 
nobres imitaram as ações belas e ações de homens bons e os autores 
mais vulgares imitaram ações de homens vis, compondo 
primeiramente sátiras, enquanto os outros compunham hinos e 
encómios54. (ARISTÓTELES, 2004, p. 43) 

 
Nessa direção, ao se referir à comédia, à epopeia e à tragédia, Aristóteles 

declara que a comédia “é uma imitação de caracteres inferiores” (ARISTÓTELES, 2004, 

p. 45); a epopeia é “também uma imitação, com palavras e ajuda de metro, de 

caracteres virtuosos” (ARISTÓTELES, 2004, p. 46); e, por fim, a tragédia “é a imitação 
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de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada 

por formas diferentes em cada uma das suas partes” (ARISTÓTELES, 2004, p. 47).55 

Nesses versos, a ideia de virtuosidade está vinculada à ornamentação e ao 

embelezamento da linguagem. 

Na Poética, Aristóteles valoriza as artes e enobrece a imitação. Para ele, a arte 

imita a realidade.  Não apenas a imitação das coisas como eram ou são realmente, mas 

também as coisas como dizem e parecem, ou como deviam ser. Esse processo envolve, 

entre outros elementos, ação, pensamento e linguagem – tomadas separadamente. 

Segundo o filósofo, o pensamento, por exemplo, é quando as pessoas, “por meio da 

palavra, demonstram alguma coisa ou exprimem uma opinião” (ARISTÓTELES, 2004, p. 

48). Nesse sentido, mais uma vez se evidencia o caráter representacional, uma vez que 

a linguagem seria um modo de representar o pensamento. 

Tomando como exemplo a tragédia, considerada por Aristóteles “a imitação de 

uma ação elevada e completa”, veremos, mais detalhadamente, como ele a caracteriza 

e divide suas partes. Isso, a meu ver, torna ainda mais evidente a relevância da visão 

mimética na Poética e serve de ponto de partida para focalizarmos a noção de 

metáfora presente nesta obra. De acordo com o filósofo, toda a tragédia é composta e 

definida por seis partes, a saber: enredo, caracteres, elocução, pensamento, 

espetáculo e música. Em suas palavras, “duas partes constituem os meios de imitar; 

uma parte, o modo; três, os objetos da imitação”. (ARISTÓTELES, 2004, p. 49) 

Ainda de acordo com ele, a tragédia tem como principais objetivos os 

acontecimentos e o enredo e, nessa direção, estabelece uma espécie de hierarquia 

sobre os elementos que a compõem.  

Em primeiro lugar, estaria o enredo, que é visto como “a alma da tragédia”. Em 

segundo, o caráter, que “é aquilo que revela qual a decisão [...] e, por isso, não 

exprimem caráter as palavras nas quais quem fala não aceita nem recusa coisa alguma 

– e o pensamento aparece quando demonstram se alguma coisa é ou não assim, ou 

quando enunciam alguma ideia”. Em terceiro, o pensamento, que “consiste em ser 

capaz de exprimir o que é possível e apropriado”. Ainda, conforme Aristóteles, tudo 
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 Nas palavras de Aristóteles, ‘linguagem embelezada’ é aquela que tem “ritmo, harmonia [e canto]” e 
‘formas diferentes’ são aquelas que têm “algumas partes executadas apenas com metros, enquanto 
outras incluem o canto”. 
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aquilo que precisa ser expresso pela palavra diz respeito ao pensamento. Em quarto 

lugar, a elocução, que “é a comunicação do pensamento por meio das palavras, e o 

seu valor é o mesmo em verso e prosa”. Por fim, com relação aos outros elementos 

que constituem a tragédia, Aristóteles afirma que “a música é o maior dos 

embelezamentos e o espetáculo é o mais desprovido de arte e o mais alheio à 

poética”. (ARISTÓTELES, 2004, p. 50) 

Como, na Poética, a metáfora é categorizada no âmbito da elocução, a partir de 

agora, tratarei especificamente desse elemento. Com relação a ele, Aristóteles afirma 

que “Toda a elocução em geral tem os seguintes constituintes: fonema, sílaba, 

conjunção, nome, verbo, articulador, flexão e frase”. (ARISTÓTELES, 2004, p. 79) 

Após versar mais detalhadamente a respeito de cada um dos componentes da 

elocução, Aristóteles declara que “Toda palavra é ou corrente ou rara ou metáfora ou 

ornamento ou inventada ou alongada ou abreviada ou modificada” (ARISTÓTELES, 2004, 

p. 83) [Grifo meu]. Com relação particularmente ao conceito de metáfora, ele advoga 

que é “a transferência de uma palavra que pertence à outra coisa, ou do gênero para 

espécie ou da espécie para o gênero ou de uma espécie para outra ou por analogia”. 

Na perspectiva aristotélica, só é possível dizer coisas reais associando-as a 

coisas impossíveis, através do uso de metáforas. Nesse sentido, a metáfora possibilita 

ao homem manifestar e compreender determinados pensamentos sem a qual seria 

inviável. Em outras palavras, a metáfora tem o poder de relacionar possível e 

impossível, concreto e abstrato, corriqueiro e elevado. Assim, apenas por meio dela, 

operando na transferência de sentido entre dimensões distintas, somos capazes de 

expressar e/ou entender determinadas realidades e/ou pensamentos. 

Além disso, no molde aristotélico, forjado na Poética, o pensamento precede as 

palavras que, por sua vez, têm a função de representar as coisas do mundo. A 

metáfora, nesse enquadre, é vista apenas como um tipo específico de recurso 

linguístico utilizado para representar as coisas que as “palavras correntes” 56 não são 

capazes de representar. 

Na Retórica, por sua vez, ao versar acerca da formação de um discurso, 

Aristóteles assevera que três pontos devem ser estudados: o meio de produção da 

persuasão, o estilo a ser empregado e o modo correto de dispor as várias partes do 
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discurso. No que se refere especificamente ao estilo, Aristóteles (2011, p. 214) afirma 

que “a excelência do estilo consiste na clareza deste”. Nessa direção, para que o 

discurso cumpra sua função, é necessário que torne manifesto o seu objeto e esteja 

apropriado ao seu tema. Isso exige que o estilo seja claro e elegante. Até porque, 

segundo ele, “afastar um vocábulo de sua acepção ordinária permite transmitir ao 

estilo mais dignidade”. (ARISTÓTELES, 2011, p. 214) 

Para que o autor do discurso produza um texto persuasivo e elegante, é preciso 

que empregue alguns recursos, dentre os quais se encontra a metáfora. Dessa forma, 

na retórica, a metáfora deixa de ser vista apenas nas dimensões de ornamento e de 

analogia, isto é, nas funções de embelezamento do discurso e de substituição de um 

termo pelo outro, respectivamente; e passa a desempenhar papel importante nos 

processos argumentativos que compõem o discurso. Tal é a importância da metáfora 

para Aristóteles, que ele afirma que 

 
A metáfora, ademais, constitui o meio que mais contribui para 
conferir ao pensamento clareza, encanto e o tom não familiar a que 
nos referimos, sem mencionar o fato de que não é possível que 
alguém ensine o seu uso a outra pessoa. (ARISTÓTELES, 2011, p. 216) 

 
Além disso, apesar de ser, talvez, o ícone máximo da tradição clássica que 

concebe a metáfora como desvio da linguagem ordinária e instrumento da 

argumentação, o próprio Aristóteles parece reconhecer que a metáfora não apenas 

constitui a linguagem ordinária, mas também se constitui em elemento imprescindível 

à efetivação do discurso. Vejamos o que o filósofo diz sobre isso. 

 
No que toca ao estilo do discurso puro e simples, há somente duas 
modalidades de expressão que se revelam úteis: os termos regulares 
e próprios às coisas e a metáfora. O que o comprova é que são as 
duas únicas classes de expressões que são utilizadas por todos; de 
fato, não há ninguém que na conversação corrente deixe de fazer 
uso das metáforas e dos termos regulares e próprios. (ARISTÓTELES, 
2011, p. 215) [grifos meus] 
  

Se, na Poética, a metáfora é concebida como um adorno, na Retórica, é 

enaltecida, uma vez que é vista como um recurso complexo e pertinente à 

argumentação. Apesar disso, nas duas obras clássicas do conhecimento ocidental, o 

enfoque dado à metáfora é de cunho notadamente objetivista, uma vez que, em 
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ambas, a metáfora não parece ter valor cognitivo ou relação com o corpo. Antes, o 

processo metafórico é considerado um fenômeno de caráter linguístico utilizado para 

representar o pensamento – seja como ornamento (palavra especial) seja como 

instrumento de persuasão. Além disso, Aristóteles acredita que as palavras possuem 

significados e faz distinção entre elas. Para ele, as palavras estrangeiras produzem 

confusão, as palavras comuns apresentam apenas aquilo que já sabemos, e as 

metáforas possibilitam a apreensão de coisas novas. 

Essa visão de metáfora fortalece o paradigma representacionista de que a 

linguagem tem a função de espelhar a realidade mundana. Ademais, no panorama 

aristotélico, os objetos do mundo são nomeados em função de seus traços intrínsecos. 

Sendo assim, as coisas do mundo possuem atributos suficientes e necessários que, ao 

serem captados pelo homem, atuam na conceituação das palavras. Logo, os indivíduos 

só são capazes de se referirem à realidade por identificarem nela os traços inerentes 

que a constituem. Nesse sentido, é a essência que define e individualiza os seres, isto 

é, o sentido precede as palavras que, por sua vez, têm a função de espelhar um mundo 

preexistente e impregnado de significados imanentes.  

Esse entendimento cria uma dicotomia entre arte e ciência, cabendo a esta o 

uso da linguagem literal e àquela o uso da metáfora. Nessa perspectiva, a metáfora 

deve ser utilizada para alcançar certos efeitos e/ou objetivos “impossíveis” de serem 

alcançados por meio da linguagem regular. Assim, se espraia até os dias de hoje, ao 

longo de mais de dois milênios, outras dicotomias similares entre mente e corpo, razão 

e emoção, objetividade e subjetividade, literal e metafórico, linguagem científica e 

linguagem literária – só para citar algumas. 

Essa visão objetivista atinge seu auge no pensamento cartesiano do século XVII, 

baseado na expressão “Cogito, ergo sum”, isto é, “Penso, logo existo”. Nesse espectro, 

a base da existência é o pensamento. Por conseguinte, o ato de pensar prova que 

existo independentemente de outras provas ou demonstrações. Logo, a verdade, no 

âmbito racional, reside no pensamento em si mesmo. 

Ademais, segundo Descartes, a capacidade de raciocinar, de pensar 

racionalmente, é inata ao homem. Portanto, não podemos confiar plenamente nas 

ideias advindas de nossas sensações, percepções, lembranças ou da imaginação, pois 

tendem a ser falsas. Só podemos confiar nas ideias inatas porque são inteiramente 
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racionais. Vejamos um trecho da explanação de Chauí (2006, p. 70) acerca dessa 

questão. 

 
Descartes mostra que nosso espírito possui três tipos de ideias que se 
diferenciam segundo sua origem e qualidade: 
Ideias adventícias (isto é, vindas de fora): são aquelas que se 
originam de nossas sensações, percepções, lembranças; são as ideias 
que nos vêm por termos tido a experiência sensorial ou sensível das 
coisas a que se referem. [...] São também opiniões formuladas a 
partir dessas ideias ou nossas ideias cotidianas e costumeiras, 
geralmente enganosas ou falsas. 
Ideias fictícias: são aquelas que criamos em nossa fantasia e 
imaginação. [...] São fabulações das artes, da literatura, dos contos 
infantis, dos mitos, superstições. Essas ideias nunca são verdadeiras 
porque não correspondem a nada que exista realmente. 
Ideias inatas: são aquelas que não poderiam vir de nossa experiência 
sensorial, porque não há objetos sensoriais ou sensíveis para elas, 
nem poderiam vir de nossa fantasia, pois não tivemos experiência 
sensorial para compô-las a partir de nossa memória. [...] As ideias 
inatas são inteiramente racionais e só podem existir porque já 
nascemos com elas. 

 
Diante disso, surge uma pergunta: o que esse pensamento tem a ver com 

metáfora? Bem, a resposta direta seria “nada”, porque o filósofo francês René 

Descartes simplesmente não fala em metáfora. A questão cartesiana era 

fundamentalmente o acesso à verdade acerca do mundo. Segundo ele, a verdade pode 

ser alcançada por intermédio da razão, que funciona independentemente do corpo 

porque o corpo atrapalha. Em outras palavras, o interesse cartesiano se restringe à 

dicotomia entre corpo e mente. O corpo engana. Em decorrência disso, os sentidos 

podem apontar para uma “verdade” completamente falsa e ilusória. 

No entanto, o pensamento defendido e disseminado por Descartes, 

notadamente em sua obra intitulada Meditações Metafísicas, se coaduna com a 

tradição objetivista aristotélica que aprisiona a metáfora em um paradigma dicotômico 

e representacionista. Por isso, é preciso entender que a mudança da concepção de 

metáfora exige a mudança de paradigma. E esse é o motivo pelo qual Lakoff e Johnson 

(2002) apontam Aristóteles e Descartes como representantes do Objetivismo. 

Assim sendo, considero imprescindível apresentar a crítica que Lakoff e 

Johnson (2002) fazem ao Objetivismo, ao Subjetivismo e ao Racionalismo, bem como 

apresentar a formulação do conceito de Realismo Experiencialista, porque é nesse 
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âmbito que os autores vão desenvolver o conceito de metáfora conceptual – primeiro 

conceito de metáfora construído a partir de uma abordagem cognitiva. 

Nessa direção, a base teórica que leva Lakoff e Johnson (2002) a proporem a 

metáfora conceptual é a ideia de que os significados são provenientes de um Realismo 

Experiencialista, isto é, de nossas experiências cotidianas no mundo que integram 

razão e imaginação. Nesse sentido, esse paradigma surge como uma alternativa a dois 

outros modos de se compreender os processos de construção de sentidos, o 

Objetivismo e o Subjetivismo, segundo os quais a linguagem é capaz de apreender as 

coisas. A diferença entre ambos está no fato de que no molde objetivista a verdade 

está nas coisas do mundo e, por conseguinte, advém de fenômenos externos (mundo); 

enquanto no molde subjetivista a verdade está no ser pensante e, por conseguinte, 

advém de fenômenos internos (mente). 

A respeito dessa discussão, Lakoff e Johnson afirmam que 

 
Essas duas visões seriam um mal entendido baseado na assunção 
cultural equivocada de que a única alternativa ao objetivismo é a 
subjetividade radical – isto é, ou se acredita na verdade absoluta ou 
se cria o mundo à sua própria imagem. Se você não está sendo 
objetivista, você esta sendo subjetivista e não há uma terceira via. 
Consideramos que o que estamos propondo é uma terceira opção 
aos mitos do objetivismo e do subjetivismo. (LAKOFF e JOHNSON, 
2002, p. 294)  

 
No paradigma Experiencialista, a verdade não é, de modo algum, absoluta ou 

estanque. Por isso, não pode ser encontrada unicamente na dimensão objetiva, 

científica e racionalista, de um lado; ou subjetivista, intuitiva e imaginativa, de outro. 

Nessa modelagem, a verdade passa a ser vista como “uma função de nosso sistema 

conceptual” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 286). Por conseguinte, deixa de ser absoluta 

e incondicional, e passa a ser adequada ou não adequada à situação. Assim, os 

processos metafóricos passam a se basear na construção de sentido e a operar em 

duas dimensões, integrando razão e emoção. Nesse sentido, “a metáfora é, pois, uma 

racionalidade imaginativa.” (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 302) [Grifos dos autores] 

No escopo do Realismo Experiencialista de Lakoff e Johnson (2002), as 

metáforas não só fazem parte de nossa linguagem cotidiana, como também 

constituem um sistema perceptual capaz de definir nossos pensamentos e nossas 
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ações. Além disso, os autores demonstraram a existência de metáforas conceptuais 

subjacentes às expressões linguísticas metafóricas capazes de estabelecer processos 

mais amplos de generalizações. Estudos de Silva (2012) acerca dos provérbios 

corroboram a existência de estruturas construcionais subjacentes que contribuem 

para a generalização das expressões proverbiais possibilitando a compreensão de 

determinadas expressões inéditas como sendo pertencentes à categoria dos 

provérbios. 

Dessa forma, rompem com o paradigma objetivista e proporcionam um grande 

avanço aos estudos acerca das expressões metafóricas ao sugerirem que “a essência 

da metáfora é compreender e experienciar uma coisa em termos de outra” (LAKOFF e 

JOHNSON, 2002, p. 47). Nesse novo paradigma, linguagem, pensamento e 

corporalidade operam conjuntamente no processo de construção de sentido do 

mundo com base em nossas experiências. Assim, mente e corpo deixam de ser 

componentes separados e passam a atuar intrinsecamente na construção dos 

significados. 

É importante destacar, porém, que esses processos são extremamente 

complexos e, em grande parte, não acontecem conscientemente. A respeito dessa 

questão, Lakoff e Johnson afirmam que 

 
Nosso sistema conceptual não é algo do qual normalmente temos 
consciência. Na maioria dos pequenos atos da nossa vida cotidiana, 
pensamos e agimos mais ou menos automaticamente, seguindo 
certas linhas de conduta, que não se deixam apreender facilmente. 
Um dos meios de descobri-las é considerar a linguagem. Já que a 
comunicação é baseada no mesmo sistema conceptual que usamos 
para pensar e agir, a linguagem é uma fonte de evidência importante 
de como é esse sistema. (LAKOFF e JOHNSON, 2002, p. 46) 

 
Em suma, o foco da Teoria Cognitiva da Metáfora está na metáfora conceptual 

corporificada, que forma a base para modelos cognitivos idealizados, gerando nossas 

estruturas de organização do conhecimento. De acordo com isso, a metáfora é 

conceptual por natureza, de modo que a linguagem metafórica é vista apenas como a 

manifestação superficial dessa metáfora mais profunda. Ela permite o entendimento 

de um domínio abstrato em termos de outro, mais concreto. 
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Para a Teoria da Metáfora Conceptual, ao contrário da tradição clássica, tanto a 

linguagem ordinária quanto a literária são predominantemente metafóricas. Assim 

sendo, é impossível entender conceitos básicos como tempo e amor, bem como 

compreender e significar o mundo, em toda a sua diversidade e complexidade, sem 

fazer uso da metáfora. Logo, a metáfora passa a ser imprescindível aos processos de 

construção de sentidos do mundo que envolvem linguagem, pensamento e 

corporalidade. 

O Realismo Experiencialista, portanto, confronta as concepções objetivista e 

subjetivista segundo as quais mente e corpo são separados e advoga que a significação 

do mundo se efetiva por intermédio de metáforas construídas na emergência de 

nossas experiências corporais.  

Agora que já temos um entendimento geral do conceito de metáfora que 

permeia esta pesquisa, podemos mergulhar no universo das projeções metafóricas. 

 

1.4.5. PROJEÇÕES METAFÓRICAS 

 

“A metáfora é um dos mais importantes 
instrumentos para tentar compreender 
parcialmente o que não pode ser 
compreendido em sua totalidade: nossos 
sentimentos, nossas experiências estéticas, 
nossas práticas morais e nossa consciência 
espiritual [...]” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 
303) 
 

No ano de 1980, George Lakoff e Mark Johnson publicam o livro Metaphors we 

live by, considerado o marco inicial de uma série de estudos que passam a conceber a 

metáfora como um mecanismo cognitivo que atua nos processos de construção de 

sentido. Esse novo paradigma reconhece o valor cognitivo da metáfora e se opõe 

frontalmente às concepções clássicas objetivistas/subjetivistas. Por causa disso, 

ganham força as teses de que a mente é corporificada e de que os conceitos abstratos 

que delineamos são configurados metaforicamente.  

Nesse enquadre, esses conceitos são concebidos como constructos constituídos 

com base em mapeamentos de domínios físicos (LAKOFF; JOHNSON, 1999). Em outras 

palavras, na visão desses autores, a mente e o corpo operam conjuntamente na 

construção de sentido, fazendo com que o corpo e, por conseguinte, nossas 
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experiências no mundo assumam papel relevante no processo de significação da 

realidade. 

Esse enfoque teórico, como visto na seção anterior, passou a ser chamado de 

Realismo Experiencialista pelo fato de defender que o cérebro controla todas as ações 

realizadas pelo corpo. Além disso, advoga que é no cérebro que todos os estímulos são 

percebidos e interpretados na forma de pensamentos. À vista disso, o pensamento 

não é algo separado do corpo, mas, antes, ligado intrinsecamente à nossa estrutura 

cerebral e às situações que experienciamos em nossas vidas cotidianas.  

Nessa direção, Lakoff e Johnson (1980) argumentam que o processo de 

atribuição de sentido passa, necessariamente, pelo mecanismo cognitivo de 

metaforização, fazendo com que a metáfora assuma papel de destaque no campo dos 

estudos cognitivos da linguagem. Segundo esses autores, a metáfora advém de dois 

domínios conceptuais: o domínio fonte e o domínio alvo. Por conseguinte, a 

categorização dos sentidos atribuídos ao domínio alvo tem como ponto de partida o 

domínio fonte. Vejamos a sentença (4), a seguir: 

 

(7) Minha vizinha é uma pedra de gelo. 

 

Figura 4 – Modelo Unidirecional de construção de sentido metafórico. 

              Domínio fonte     Domínio alvo              

   

 

                      

 

Fonte: autoria própria. 

 

O conceito atribuído ao domínio alvo “temperamento da minha vizinha” é 

delineado pelos atributos pertinentes ao domínio fonte “pedra de gelo” que são 

percebidos e focalizados por nós em um dado contexto. Assim, a atribuição de sentido 

envolve o acionamento de conhecimentos prévios armazenados em nossa memória 

que nos permitem estabelecer as relações de sentido adequadas e projetar certos 

Características da pedra de gelo: 

 Dura. 

 Fria. 

 

 

Temperamento da vizinha: 

 Inflexibilidade.  

 Insensibilidade.  
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atributos pertinentes ao domínio fonte no domínio alvo. Assim sendo, para falarmos 

do temperamento de determinada pessoa (domínio mais abstrato), recorremos à 

experiência da pedra de gelo (domínio mais concreto). Nesse caso, o mapeamento 

metafórico apresenta um perfil unidirecional. 

Esse pensamento é o embrião do que viria a ser, posteriormente, conhecido 

como Teoria Neural da Linguagem (TNL), segundo a qual as projeções metafóricas são 

constituídas a partir da organização de redes neurais que têm como base nossas 

experiências corpóreo-sensoriais. Logo, nesse viés, são as experiências que configuram 

os circuitos neurais e, consequentemente, o modo de pensar e atribuir sentido ao 

mundo. Por consequência, corpo e mente são dois elementos imbricados, que atuam 

conjuntamente no processo de significação. 

Nessa perspectiva, os mapeamentos metafóricos não apenas viabilizam as 

conexões entre circuitos neurais ou, em outros termos, as conceptualizações entre 

domínios – domínio fonte (menos abstrato) e domínio alvo (mais abstrato) –, como 

também estabelecem uma relação de mão dupla entre domínios e, portanto, 

retroalimentada o tempo todo. Assim, domínio fonte (de base sensório-motora) e 

domínio alvo (abstrações) atuam um sobre o outro. (LAKOFF; GALLESE, 2005). 

Instaura-se, então, um novo paradigma no interior do qual as projeções 

metafóricas são concebidas como mapeamentos neurais que atuam na configuração e 

significação dos constructos conceptuais. Desse modo, as informações que abastecem 

o cérebro humano e permitem que ele organize o nosso entendimento advêm de 

nossas práticas cotidianas. Por isso, à medida que interagimos com o mundo, somos 

impelidos a rever, alinhando ou realinhando, o entendimento a respeito daquilo que 

nos cerca. Nesse caso, o mapeamento metafórico se processa em múltiplas direções, 

considerando não apenas as inferências e as projeções que circulam entre o domínio 

fonte e o domínio alvo, mas também o contexto e as nossas experiências. 
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Figura 5 – Modelo Multidirecional de construção de sentido metafórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metáfora não deve ser considerada apenas em sua superficialidade, como se 

estivesse relacionada unicamente às palavras, e não ao pensamento ou ao corpo. Por 

essa razão, assim como Lakoff e Johnson (1980), discordo da ideia de que é possível 

fazer uso da linguagem sem recorrer às metáforas, bem como da visão de que a 

metaforização é um fenômeno restrito à linguagem poética ou figurada. Ao contrário 

dessa perspectiva, defendo que nós, humanos, pensamos o tempo todo por meio de 

metáforas, relacionando conceitos concretos e abstratos, de modo que a linguagem, 

seja metafórica ou literal, configura-se como uma ferramenta cognitiva 

intrinsecamente ligada ao nosso sistema neural. 

Dessa forma, apesar de muitos ainda terem a concepção de que a metáfora não 

passa de um mero dispositivo da imaginação poética, o fato é que, em nossa 

comunicação ordinária, fazemos uso dela o tempo todo e, por essa razão, a meu ver, é 

muito relevante para a organização da linguagem, notadamente no que refere à 

elaboração de abstrações. Afinal, é muito comum recorrermos a acontecimentos 

concretos para nos referirmos a conceitos mais abstratos e vice-versa. Essa realidade 

reforça o entendimento de que “a essência da metáfora é compreender e 

experimentar um tipo de coisa em termos de outra” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 09 

[tradução minha] 57). 

                                                           
57

 “The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another.” 

CONTEXTO 

Domínio Fonte: Pedra de gelo. 

 Dura 

 Gelada  

Domínio Alvo: Temperamento da vizinha. 

 Inflexível 

 Insensível/indiferente 

EXPERIÊNCIAS 

Fonte: autoria própria 
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Lakoff (2008a) faz alguns questionamentos fundamentais para que alcancemos 

um maior esclarecimento a respeito dessa questão. Ele indaga por que algumas 

sentenças da forma “X é Y” fazem sentido como metáforas e outras não. Questiona 

também como metáforas conceptuais podem desempenhar um papel em conceitos 

abstratos. Vejamos algumas sentenças que ilustram essa questão. 

(8) O Saara é o maior deserto do mundo. 

(9) O meu coração é o maior deserto do mundo. 

Apesar de as sentenças (8) e (9) possuírem estruturas sintáticas semelhantes 

(SN + cópula + SN), o sentido atribuído a ambas é bem diferente, uma vez que 

apresentam sentidos literal e metafórico, respectivamente. Isso acontece porque, de 

algum modo, compreendemos que é improvável o coração de alguém ser, 

literalmente, um deserto e, muito menos, ser o maior deserto do mundo. Na verdade, 

inferimos que o coração e o deserto, nesse caso, compartilham, por meio de uma 

mesclagem, os mesmos atributos de, por exemplo, serem lugares áridos, desabitados e 

ressequidos. 

Além disso, é importante notar que a própria forma ‘coração’58 pode evocar 

tanto um sentido literal – CORAÇÃO: órgão torácico, oco e muscular, de forma ovoide, 

que é o elemento motor central da circulação do sangue59 –, quanto um metafórico – 

CORAÇÃO: centro da sensibilidade, da afeição, do amor60. Assim, selecionamos o sentido 

mais coerente e adequado com base no contexto e em nossas experiências, isto é, o 

contexto e a experiência nos permitem ativar os frames que possibilitarão a 

construção do sentido da metáfora.  

Esse fato demonstra não apenas que os dois sentidos são possíveis, mas 

também que o processamento cognitivo de ambos é idêntico e, consequentemente, 

que não deve haver diferença entre o tempo de processamento da linguagem, seja 

metafórica ou não metafórica (BERGEN e WHEELER, 2005; 2009). Desse modo, não há 

um sentido mais relevante ou mais próximo de uma “verdade” que o outro. O que há é 

                                                           
58

 Adoto a convenção de que, sendo a construção um pareamento de forma/significado, a forma deve 
ser representada entre aspas simples (‘coração’), enquanto o significado deve ser destacado em 
versalete (CORAÇÃO).  
59

 HOUAISS (2001). 
60

 HOUAISS (2001). 
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o delineamento de significados mais ou menos adequados a situações específicas de 

uso.  

Na verdade, já existem fortes indícios, com base em evidências linguísticas, de 

que o “nosso sistema conceptual, em quase a sua totalidade, é metafórico por 

natureza” (LAKOFF; JOHNSON, 1980, p. 8 [tradução minha]) 61, isto é, as metáforas nos 

ajudam a estruturar a forma como percebemos as coisas do mundo e como pensamos 

a respeito delas.  

Esse entendimento reforça ainda mais a concepção de que a metáfora não é 

apenas uma questão de ornamento ou de ordenação de palavras. Mais do que isso, a 

metáfora está na base do processamento do pensamento humano. Nessa direção, 

Lakoff e Johnson (1980, p. 10 [tradução minha] 62) afirmam que 

 
[...] o sistema conceptual humano é estruturado e definido 
metaforicamente. Dessa forma, metáforas e expressões linguísticas 
são possíveis precisamente porque há metáforas no sistema 
conceptual de uma pessoa. 

 
É inegável que, cada vez mais, os estudos sobre metáfora, em uma perspectiva 

corporificada, vêm ganhando relevância, especialmente no âmbito das ciências 

cognitivas, o que alça esse viés investigativo da margem ao centro das discussões 

sobre construção de sentido. Lakoff (2008a), por exemplo, apresenta os pilares da TNL, 

segundo a qual as conexões entre o cérebro e o corpo são centrais para o 

entendimento da natureza do pensamento, e inclui a metáfora nesse processo. 

Esse entendimento se harmoniza perfeitamente com a visão de que a 

linguagem tem a função de delinear o modo como compreendemos o mundo. Dessa 

maneira, a metáfora é, na verdade, uma conceptualização de nossos processos 

cognitivos e, portanto, se ancora em fundamentos conceptuais e neurais. 

Portanto, o nosso modo de pensar está intimamente relacionado com a 

maneira como lidamos corporalmente com nossas experiências rotineiras. Nesse caso, 

o processamento metafórico passa a exercer um papel imprescindível na construção 

de sentido, notadamente no que concerne à relação entre as nossas experiências 

concretas (sensório-motoras) e subjetivas (conceptuais). 

                                                           
61

 “[…] most of our ordinary conceptual system is metaphorical in nature.” 
62

 “[...] the human conceptual system is metaphorically structured and defined. Metaphors as linguistic 
expressions are possible precisely because there are metaphors in a person's conceptual system.” 
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Com base nesse entendimento, parece-me insuficiente considerar apenas as 

projeções metafóricas entre domínios, sem levar em conta a interferência do contexto 

no processo de construção de sentido, tendo em vista que a análise construcional do 

discurso é orientada para o discurso, indo, portanto, para além da sentença. 

 

1.4.6. A NOÇÃO COGNITIVISTA DE CONTEXTO  

 

Os contextos não são um tipo de situação 
social objetiva, e sim constructos dos 
participantes, subjetivos embora 
socialmente fundamentados, a respeito das 
propriedades que para eles são relevantes 
em tal situação, isto é, modelos mentais. 
(VAN DIJK, 2012, p. 87) 

 

Minha intenção, nesta seção, não é desenvolver uma explanação exaustiva 

sobre o conceito de contexto, nem mesmo uma revisão histórica, mostrando a forma 

como foi trabalhado por diferentes abordagens teóricas, mas, antes, fazer um breve 

excurso sobre a noção de contexto que adoto, com o objetivo de situá-la em nossos 

estudos. 

Na perspectiva adotada nesta tese, os contextos não são algum tipo de evento 

objetivo, de situação social ou comunicativa, de organização espacial, e nem mesmo 

de representação objetiva dos eventos de que trata o discurso, mas antes constructos 

subjetivos do modo como os participantes dessas situações e eventos compreendem e 

constroem significados acerca deles, considerando seus aspectos mais relevantes 

como, por exemplo, intenção e conhecimentos prévios.  

As nossas experiências, portanto, não são simplesmente os fatos vivenciados 

objetivamente, mas o sentido que atribuímos a esses fatos. Nesse enquadre, as 

experiências pessoais que vivenciamos ao longo de nossas vidas têm significados 

diferentes, dependendo do valor e da importância que damos a cada uma delas. As 

experiências mais costumeiras e banais tendem a ser esquecidas com o passar do 

tempo, enquanto as mais marcantes e significativas tendem a ser acessadas, em nossa 

memória episódica – isto é, a memória individual que temos dos eventos que 

experienciamos –, que faz parte da Memória de Longo Termo, com maior facilidade. 

Nesse panorama, as nossas experiências são armazenadas em nossa memória na 
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forma de modelos mentais. Por isso, “enquanto estamos produzindo ou 

compreendendo um discurso, os modelos são cruciais, porque incorporam o que 

significa para nós antecipar, planejar e compreender tanto os acontecimentos como os 

discursos” (VAN DIJK, 2012, p. 95). 

A noção de modelo mental envolve tanto aspectos subjetivos como aspectos 

objetivos. Por isso, “a subjetividade dos modelos mentais não implica que eles sejam 

totalmente subjetivos, da mesma forma que a unicidade de todo discurso individual 

não implica que esse discurso seja totalmente original” (VAN DIJK, 2012, p. 93). Em 

outras palavras, o modelo de contexto adotado nesta pesquisa se constitui em um tipo 

de modelo de nossas experiências costumeiras armazenado em nossa memória 

episódica na forma de esquemas abstratos.  

Os conhecimentos sobre memória episódica são bastante relevantes para a 

construção e compreensão do que chamamos de contexto porque, segundo Van Dijk 

(2012, p. 96), “informações generalizadas ou abstratas sobre modelos de contexto 

podem permanecer acessíveis por um tempo longo”. Ainda segundo o autor, “muito 

desse conhecimento pessoal (episódico) está diretamente relacionado à informação 

presente na memória ‘semântica’, isto é, ao conhecimento compartilhado 

socioculturalmente” (VAN DIJK, 2012, p. 96). 

Nesse caso, fica evidente a relação entre os modelos mentais pertinentes à 

memória episódica (os livros que lemos, as viagens que fizemos, os lugares onde 

moramos etc.) e os conhecimentos vinculados à memória semântica (as atividades que 

realizamos com os nossos colegas de faculdade, os momentos compartilhados com os 

nossos amigos, as relações pessoais com nossos familiares etc.). Assim, as informações 

adquiridas durante uma leitura sobre um torneio de futebol, por exemplo, contribuem 

para a construção de um complexo modelo mental desse acontecimento, do qual 

participam conhecimentos gerais e sociais compartilhados culturalmente sobre times, 

jogadores, regras, entre outras características pertinentes a esse tipo de torneio. Se, 

porventura, o evento focalizado passar a ser discurso político, por exemplo, 

construímos um novo modelo mental com base em uma nova perspectiva, que altera 

as nossas relações, os nossos procedimentos e as nossas atitudes. 

Nesse sentido, o vínculo estabelecido entre o contexto e os elementos 

característicos dos eventos vivenciados, seja em uma perspectiva pessoal ou 
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socialmente compartilhada, é construído linguística e cognitivamente. E o contexto, 

por sua vez, passa a ser visto como uma espécie de abstração baseada em inferências 

fundamentadas em conhecimentos. Em face disso, acessamos contextos que nós 

mesmos construímos por meio da linguagem e com base em nossas características 

neurais. Os contextos, portanto, parametrizam as situações vivenciadas 

costumeiramente e evitam que precisemos construir novos modelos mentais a cada 

nova situação vivenciada. 

Van Dijk (2012) fortalece a visão de que os contextos são modelos mentais, ao 

afirmar que 

Os contextos são um tipo especial de modelo mental da experiência 
cotidiana [...] e da mesma forma que os modelos mais gerais de 
experiência ou interação organizam o modo como adaptamos nossas 
ações à situação social ou ao entorno, os modelos de contexto 
organizam os modos como nosso discurso é estruturado e adaptado 
estrategicamente à situação comunicativa global. (VAN DIJK, 2012, p. 
107). 

 
Diante da relação direta entre nossas experiências diárias, que se sucedem 

continuamente, e da grande gama de modelos mentais construídos, reconheço a 

complexidade e a amplitude da tarefa de conceituar o “contexto” e, por essa razão, 

optei por trabalhar, nesta pesquisa, com dois de seus aspectos distintos, a saber, o 

discursivo e o situacional, que estão relacionados, respectivamente, à nossa 

capacidade de construir linguagem e às nossas interações com o meio em que 

vivemos.  

Nesses termos, o contexto discursivo é constituído linguisticamente, atuando 

na configuração das construções linguísticas e no delineamento do modo como o 

sentido é construído; e o contexto situacional está relacionado à maneira como 

categorizamos as coisas em nossa cultura – entidades e eventos, incluindo suas 

affordances, no ambiente real ou simulado.  

À vista disso, as affordances e, por conseguinte, a corporalidade exercem papel 

fundamental para a significação das coisas, pois contribuem decisivamente no 

processo de indexação de itens linguísticos a referentes, no decurso da estruturação 

discursiva. Por esta razão, versarei acerca desse fenômeno na próxima seção. 
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1.4.7. AFFORDANCES E CORPORALIDADE 

 
Salve, meu corpo, minha estrutura de viver 

e de cumprir os ritos do existir! [...] 
Meu corpo, minha dor, 

Meu prazer e transcendência, 
És afinal meu ser inteiro e único. 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE, 2002) 
 

  A noção de affordance empregada nesta pesquisa tem como base a visão 

ecológica desenvolvida por James J. Gibson, segundo a qual as affordances evidenciam 

as restrições físicas dos objetos, das ações e dos eventos que são simulados e, por isso, 

atuam no processamento da simulação mental (GIBSON, 1977). Nesse aspecto, essa 

noção de affordance se coaduna com os interesses desta investigação pelo fato de 

envolver os processos de construção de sentido, integrando simulação mental, 

corporalidade e meio ambiente. 

Sendo assim, affordances estão intrinsecamente vinculadas ao ambiente, de 

forma que tudo aquilo que o ambiente é capaz de oferecer ao seu observador é 

considerado affordance (GIBSON, 1979). Assim, a relação entre aquele que percebe e 

aquilo que é percebido abrange não apenas a focalização e a percepção do 

observador, mas também todos os caracteres que constituem o meio observado, de 

modo que o ambiente é aquilo que é percebido (SANTAELLA, 2012, p. 51). 

Nesse sentido, forma, tamanho, peso, textura, flexibilidade, material (água, 

madeira, ferro, corda etc.) interferem diretamente na maneira como atribuímos 

significados e planejamos as ações que pretendemos realizar. Em vista disso, não faria 

sentido utilizar uma corda para empurrar um objeto ou tentar levantar um carro de 

passeio com a mão, pois a flexibilidade da corda e o peso do carro inviabilizariam essas 

ações. 

As Affordances são, grosso modo, as características físicas apresentadas pelos 

objetos e/ou ambientes que instanciam e modelam a maneira como os indivíduos 

manipulam as coisas e/ou agem em determinado espaço. Dessa forma, as 

características de artefatos como uma bola de basquete e um martelo, por exemplo, 

limitam e definem o modo como são manipulados. O martelo provavelmente será 

manuseado com a mão fechada, enquanto a bola de basquete, com as mãos 
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espalmadas. Isso acontece porque as affordances restringem nossa ação sobre o 

ambiente (GIBSON, 1979). 

A noção de affordances elaborada por Gibson (1979) sofre críticas por ser 

considerada estática, isto é, centrada na relação agente-ambiente. Tais críticas são 

descritas por Duque (no prelo, pp. 8, 9) e, segundo este autor, estão centradas 

basicamente em três pontos, quais sejam: “se a informação está realmente disponível 

durante a percepção das affordances”; se o enquadramento mais adequado das 

affordances deveria considerar a ação ao invés da percepção; se “as affordances 

podem ser percebidas diretamente”. 

Esses questionamentos se baseiam na impossibilidade de que alguém que não 

tenha tido qualquer experiência anterior com determinado objeto seja capaz de 

identificar suas affordances. Destarte, a observação das affordances pressupõe um 

conhecimento prévio acerca delas, uma vez que estão vinculadas ao contexto em que 

se encontram e às ações relacionadas a elas. Nessa direção, Costall e Dreier (2006, 

apud DUQUE, no prelo) afirmam que 

 

[...] as coisas são compreendidas melhor [...] não como estáticas e 
independentes das pessoas, mas transformadas em si mesmas, ainda 
por vir, dentro de práticas em andamento, as quais esses objetos, por 
sua vez, transformam. Nós [...] aprendemos mais sobre as pessoas e 
as coisas estudando-as como parte do mundo, não apenas como 
estando no mundo, mas como incorporadas dentro das práticas do 
mundo63. 

 

Acerca dessa apreciação, Duque (no prelo) assevera que, apesar de ter sido 

criticada, no âmbito da Linguística Cognitiva, por Lakoff (1987), a concepção de 

affordances como aspectos provenientes das características físicas do mundo, em 

conjunção com fatores sociais é compatível com a proposta cognitiva. Vejamos o que 

Lakoff afirma acerca da abordagem gibsoniana. 

 

Gibson reforçou a importância da interação constante de seres 
humanos com, e enquanto parte inseparável de seus ambientes. 

                                                           
63

 Things are best understood ... not as fixed and independent of people, but as themselves 

transformed, even coming into being, within ongoing practices, and which these objects, in turn, 
transform. We ... learn more about both people and things by studying them as worldly, not just as in 
the world, but as incorporated into practices in the world.  
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Nossas visões em relação a propriedades interacionais e 
corporalidade se integram com a de Gibson sobre esta questão. O 
insight de Gibson aqui é de grande importância. [...] Mas o trabalho 
de Gibson sobre percepção, não sobre cognição. E há um aspecto da 
psicologia da percepção de Gibson que parece não se estender à 
cognição. Gibson distinguiu entre realidade física e ambiente. A 
realidade física é independente de todos os seres animados. O 
ambiente é definido em relação a como os seres podem interagir 
com ele. Dessa forma, árvores, por exemplo, são subíveis. Gibson 
chama essas oportunidades de interação fornecidas pelo ambiente 
de affordances64. 

 

Especificamente sobre esta crítica de Lakoff a Gibson, Duque (no prelo, p. 9) 

esclarece que  

 
O foco de Lakoff está direcionado para a definição referencialista 
externa de affordances (visão inicial de Gibson). A redefinição 
apresentada aqui (e implícita em parte da literatura sobre 
affordances) contraria completamente essa definição. O processo de 
identificar affordances de objetos linguisticamente já indexados 
pressupõe que todas as possibilidades de interação de um indivíduo 
com esses objetos refletem diversas maneiras de interagir (e diversas 
intenções de interação) com esses objetos num dado espaço e num 
dado momento. 

 

Nesse sentido, as formas como interagimos com os objetos em determinados 

ambientes pode variar de acordo com nossas intenções e necessidades, porém estão 

sujeitas às affordances. Um indivíduo pode interagir com uma bola de basquete de 

maneiras diferentes: o objeto pode ser usado para ser arremessado em direção à 

cesta, para atingir uma pessoa ou para sentar, quando estiver cansado. Todos esses 

modos particulares de utilização proporcionados pela bola dependem das 

características do objeto e dos nossos objetivos de uso, numa situação específica. Se o 

indivíduo quiser jogar futebol, por exemplo, a interação mais provável com a bola 

                                                           
64

 “Gibson stressed the importance of the constant interaction of human beings with, and as an 

inseparable part of, their environments. Our views concerning interactional properties and 
embodiment mesh with Gibson’s on this issue. Gibson’s insight here is of the greatest importance. […] 
But Gibson’s work on perception, not on cognition. And there is an aspect of Gibson’s psychology of 
perception that appears not to extend to cognition. Gibson distinguished between physical reality and 
the environment. Phisical reality is independent of all animate beings. The environment is defined 
relative to how beings can interact with it. Thus, trees, for example, are climp-up-able. Gibson speaks 
of such opportunities for interaction provided by the environment as affordances”. 
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passará a ser com os pés, pois apesar de a bola de basquete não ser a mais adequada 

para esse fim, permite esse uso em razão de suas affordances. 

Duque (no prelo) afirma que, no escopo das ciências cognitivas, pesquisadores 

têm revelado que os processos cognitivos de alto nível, tais como a linguagem e a 

memória, são baseados em processos cognitivos de nível mais baixo, tais como o 

sensoriamento e a atuação. Dessas descobertas, decorre que os conceitos, em geral, 

se originam no circuito sensório-motor e perceptual dedicado à interação multimodal 

com o mundo.  

O autor defende ainda que as percepções e ações (realizadas por determinadas 

partes do corpo) operam conjuntamente com o processamento linguístico e 

proporcionam a ativação de áreas do córtex somatossensorial, visual e auditivo 

comprometidas, respectivamente, com a produção de percepções somestésicas 

(ligadas às informações que recebemos por meio das diversas partes do nosso corpo), 

visuais e auditivas, e áreas do córtex motor (e pré-motor) comprometidas com a 

produção de ações motoras (que utilizam as mesmas partes do corpo envolvidas na 

ação de fato).  

Nessa direção, algumas pesquisas demonstram, por exemplo, que as áreas do 

córtex motor envolvidas no movimento das pernas se tornam mais ativas durante o 

processamento de palavras relacionadas às pernas do que durante o processamento 

de palavras relacionadas a outras partes do corpo. Essas descobertas vão ao encontro 

dos estudos desenvolvidos acerca dos neurônios-espelho e envolvem aspectos 

linguísticos, cognitivos e corporais. 

Com base nesse entendimento, penso que o processamento cognitivo atrelado 

às nossas experiências cotidianas interfira na significação das palavras. Esse fato pode 

contribuir para a identificação dos mecanismos cognitivos ativados no processo de 

construção de sentido das construções linguísticas. Estudos nessa direção podem, 

inclusive, revelar até que ponto nossas características corporais interferem no 

processo de construção de sentido. Assim, a significação das ações, dos ambientes e 

dos eventos parece estar intimamente vinculada à maneira de atribuirmos sentido às 

coisas do mundo por meio da linguagem. 

Nesse sentido, os dispositivos de indexação de palavras a referentes, as 

combinações de affordances no interior das construções linguísticas e os mecanismos 
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de derivação de affordances dos referentes devem participar ativamente da 

semantização das expressões linguísticas (GLENBERG; ROBERTSON, 1999).  

Atreladas às affordances, as construções gramaticais contribuem para a 

imposição de certas restrições à construção de sentido, uma vez que as construções 

funcionam como pistas que permitem o acionamento de padrões conceptuais 

subjacentes. E esses padrões nos orientam na atribuição dos significados mais 

adequados durante o processo de construção discursiva, bem como na escolha do 

plano de ação a ser adotado visando atingir determinados objetivos. Vejamos as 

sentenças a seguir. 

 

(10) O professor entrou na sala de aula. 
(11) O gato entrou na sala de aula. 
(12) A fumaça entrou na sala de aula. 
(13) O projétil entrou na sala de aula.  

 

Sabemos que as mais diversas entidades (pessoas, animais, vapores, objetos 

etc.) possuem affordances peculiares. Logo, temos armazenado, em nossa Memória de 

Longo Termo (Long Term Memory), o conhecimento físico de como professor, gato, 

fumaça e bala interagem com o meio ambiente. Assim, a maneira como cada uma das 

entidades irá se deslocar para entrar na sala sofre variações impostas não só pelo 

modo como as significamos ao longo de nossas experiências, mas também pelas 

affordances. Isso vai envolver a relação entre trajetor e interior do CONTÊINER, a forma 

como o portal será traspassado, as características do trajetor, a velocidade, o 

processamento do controle motor, entre outras. Essas relações influenciadas pelas 

affordances envolvem padrões conceptuais que combinam tipos de ação, de processo 

e de estado vinculados aos participantes envolvidos nas sentenças. 

Provavelmente, imaginamos o professor entrando pela porta, o gato entrando 

pela porta ou janela, a fumaça entrando por qualquer brecha ou espaço aberto, e a 

bala transpondo uma porta ou janela incapaz de detê-la. Podemos imaginar também a 

reação dos alunos diante da presença das entidades. São essas inferências detalhadas 

que contribuem para o detalhamento da simulação. Isso evidencia a nossa capacidade 

de simular mentalmente com precisão os conteúdos acionados pela organização das 

sentenças, uma vez que os mesmos sistemas neurais que usamos para realizar ações 
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ou perceber eventos são modelados durante a simulação de entidades, cenários e 

eventos. 

Desse modo, compreendemos enunciados por sermos capazes de realizar 

simulações mentais por meio do acionamento de sistemas perceptuais e motores que 

viabilizam a criação de experiências internas semelhantes às experiências vivenciadas 

de fato. Assim, as construções gramaticais atuam como dispositivos de aprimoramento 

de simulações mentais. 

Em suma, as construções linguísticas são sensíveis a affordances e à gramática, 

isto é, sofrem restrições que estão vinculadas às experiências corporais dos falantes 

com o meio ambiente e às estruturas linguísticas. Logo, nossas experiências de 

movimento e manipulação de objetos criam um conjunto de padrões mentais 

estruturados e internalizados por nós, ao longo de nossas vidas, instanciando o modo 

como atribuímos sentido às coisas do mundo por intermédio da linguagem.  

Ainda no que toca às relações entre corporalidade e linguagem, a Semântica da 

Simulação defende que os circuitos neurais que caracterizam os significados das 

palavras são ativados quando falamos, lemos ou imaginamos uma determinada 

palavra. Por isso, se corremos ou pensamos no ato de correr, acionamos circuitos 

neurais que se comunicam entre si. Sobre essa questão, Moraes (2009) afirma que 

  

Os neurônios do córtex pré-motor associados ao planejamento para 
movimentar as pernas são ativados quando se observa uma pessoa 
correr, por exemplo. Em outras palavras, ao ver alguém fazendo algo, 
no seu cérebro você também o faz.  Entretanto, a fim de espelhar a 
ação do outro, a visão do ato precisa "ressoar" em um programa 
motor que o cérebro já tenha aprendido. (MORAES, 2009, p. 128) 

 

Dessa forma, os conceitos que construímos são armazenados em nosso cérebro 

fisicamente, sob a forma de redes de neurônios. Ainda no âmbito dessa temática, 

Lakoff (2008a, p. 17 [tradução minha]65) faz a seguinte afirmação: 

                                                           
65

 “Every action our body performs is controlled by our brains, and every input from the external world 

is made sense of by our brains. We think with our brains. There is no other choice. Thought is physical. 
Ideas and the concepts that make them up are physically “computed” by brain structures. Reasoning is 
the activation of certain neuronal groups in the brain given prior activation of other neuronal groups. 
Everything we know, we know by virtue of our brains. Our physical brains make possible our concepts 
and ideas; everything we can possibly think is made possible and greatly limited by the nature of our 
brains.” 
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Cada ação executada pelo nosso corpo é controlada por nossos 
cérebros, e cada entrada do mundo externo faz sentido por meio de 
nossos cérebros. Nós pensamos com nossos cérebros. Não há outra 
escolha. O pensamento é físico. As ideias e os conceitos que 
compõem o pensamento são fisicamente "computados" por nossas 
estruturas cerebrais. O raciocínio é a ativação de certos grupos de 
neurônios no cérebro a partir da ativação prévia de outros grupos de 
neurônios. Tudo o que sabemos, sabemos em virtude de nossos 
cérebros. Nossos cérebros físicos viabilizam nossos conceitos e 
ideias; tudo o que podemos pensar se torna possível e muito limitado 
pela natureza de nossos cérebros. 

 

Nessa visão, a mente é corporificada porque age juntamente com o corpo nos 

processos de semantização das coisas, fazendo com que o significado dependa das 

experiências vivenciadas e das características corpóreas individuais. Esse 

entendimento se coaduna também com os estudos desenvolvidos no âmbito das 

ciências cognitivas, dentre os quais destacamos o modelo de cognição corporificada. 

Nesse prisma, o corpo passa a servir de alicerce para a arquitetura da 

construção de sentido das coisas e dos eventos do mundo. E a interação, por sua vez, 

passa a subsidiar a elaboração do conhecimento. À vista disso, não é mais possível 

investigar os mecanismos de produção e significação da linguagem sem considerar o 

aparato neuronal que rege toda essa engrenagem. 

 Não podemos esquecer que, até pouco tempo atrás, os estudos envolvendo 

cérebro e linguagem eram extremamente precários. Para descobrir a relação entre as 

áreas cerebrais e suas respectivas funções, os cientistas precisavam, na maioria das 

vezes, monitorar seus pacientes até que estes fossem a óbito. Esse procedimento era 

necessário porque, só após a morte, era possível examinar o cérebro em busca de 

áreas lesionadas. 

Na atualidade, existem diversas técnicas modernas de imageamento que 

permitem a realização de estudos mais confiáveis, uma vez que recorrem a 

equipamentos mais avançados, tais como: ressonância magnética funcional (RMF), 

ressonância magnética nuclear (RMN), entre outras. Esses recursos são capazes de 

detectar a atividade elétrica do cérebro ao mesmo tempo em que o paciente realiza 

atividades em que são exigidos física e/ou mentalmente. Dessa forma, os 

experimentos realizados com o apoio da ressonância magnética são capazes de 
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apontar on-line a relação entre a atividade cerebral e as áreas físicas do cérebro onde 

as cargas elétricas são disparadas.  Isso possibilita associar tipos de ações, sensações e 

emoções, a tipos específicos de atividade cerebral. Acerca do funcionamento cerebral, 

Moraes afirma que 

 

Em meio aos 86 bilhões de neurônios do nosso cérebro, há os que 
regulam a respiração, a frequência cardíaca e a pressão arterial; 
outros controlam a fome, a sede, o apetite sexual e o ciclo do sono. 
Além disso, o cérebro gera as emoções, percepções e pensamentos 
que guiam o nosso comportamento, dirigindo e executando nossas 
ações (MORAES, 2009, p.6). 

 

No panorama contemporâneo, muito em função desses avanços, temos um 

entendimento mais claro do funcionamento cerebral, apesar de ainda estarmos longe 

de desvendarmos todas as nuances dos processamentos neuronais. Algumas pesquisas 

nessa área já apresentam explicações acerca da interação entre mente, corpo e 

ambiente por meio do cérebro. Moraes (2009), por exemplo, afirma que 

 

O cérebro recebe uma corrente constante de informações na forma 
de impulsos elétricos provenientes dos neurônios dos órgãos dos 
sentidos. A primeira coisa que ele faz é determinar se a informação 
exige atenção. Se ela for irrelevante ou for apenas a confirmação de 
que tudo permanece igual, ela é autorizada a sumir e não temos 
consciência disso. Mas, se for uma novidade ou tiver importância, o 
cérebro amplifica os sinais, levando-os a ser representados em 
regiões diversas. Se essa atividade é sustentada por tempo suficiente, 
ela tem como resultado uma experiência consciente. Em alguns 
casos, os pensamentos são levados a um passo além e o cérebro 
instrui o corpo a agir sobre eles, enviando sinais aos músculos para 
que se contraiam (MORAES, 2009, p. 38). 

 

O funcionamento descrito acima fortalece ainda mais o paradigma segundo o 

qual o cérebro está intimamente interconectado ao restante do corpo e ao meio 

ambiente. E o mais curioso é que a linguagem, concebida como capacidade cognitiva, 

parece apresentar um nível de interconectividade ainda mais profundo por ser o 

instrumento capaz de integrar todas as informações que circulam nas dimensões da 

mente, do corpo e do ambiente, e dar sentido a elas. Em outras palavras, é por 

intermédio da linguagem que somos capazes de compreender o mundo que nos cerca. 
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Nesse sentido, a visão que temos da linguagem e, por conseguinte, da realidade 

depende de nossa interação, enquanto organismos, com o ambiente que nos cerca em 

um dado contexto, levando-se em conta o nosso corpo e o aparato conceptual 

construído ao longo de nossas vidas. 

Em decorrência disso, considero que o pensamento e a corporalidade não são 

entidades estanques e indissociáveis, mas, pelo contrário, são elementos que operam 

conjuntamente e constituem a complexa computação cognitiva humana. Dessa 

maneira, a meu ver, todos os mecanismos cognitivos que participam do processo de 

construção de sentido (sejam frames, esquemas ou projeções metafóricas) advêm de 

uma mesma base – a percepção sensório-motora daquilo que experienciamos ao longo 

de nossas vidas. 
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2. ESTADO DA ARTE 

 

O delírio do verbo estava no começo,  

lá onde a criança diz:  

Eu escuto a cor dos passarinhos. 

(BARROS, 1994, p. 17) 

 

Tendo em vista a diversidade de pesquisas desenvolvidas acerca das expressões 

idiomáticas no âmbito dos estudos linguísticos, minha intenção, neste capítulo, é 

apresentar, de forma concisa, um repertório de trabalhos que, por meio de enfoques 

variados, investigaram os idiomatismos e confrontá-los com a perspectiva que defendo 

nesta tese. 

Em face disso, começo minha exposição descrevendo, sucintamente, um elenco 

de estudos acadêmicos desenvolvidos no Brasil a respeito das expressões idiomáticas, 

que vai de Rios (2010) a Cunha (2012), e finalizo promovendo uma abordagem 

contrastiva que, apesar de envolver vários autores, concentra seu interesse, 

sobretudo, na confrontação entre a visão de idiomatismos proposta por Fillmore, Kay e 

O’Connor (1988) e a noção aventada por Nunberg, Sag e Wasow (1994).  

 Inicialmente, recorro a Rios (2010), que, em sua produção acadêmica, 

desenvolve a descrição fraseográfica bilíngue de um conjunto de 277 idiomatismos 

nominais do português do Brasil em contraste com o espanhol peninsular.  

As razões dessa escolha, de acordo com Rios, foram o fato de essa obra 

lexicográfica apresentar idiomatismos efetivamente usuais no português brasileiro, 

levantados a partir da nomenclatura de um dicionário, com aproximadamente 6900 

expressões idiomáticas; e a carência de bons dicionários fraseológicos. 

Para realizar a descrição bilíngue do conjunto de idiomatismos nominais que 

compõe o corpus, Rios fundamentou seu referencial teórico nos estudos desenvolvidos 

acerca da Fraseologia, da Linguística Aplicada e da Linguística de Corpus. Todo esse 

esforço teve como foco principal contribuir para a elaboração de um dicionário 

bilíngue de idiomatismos dirigido a aprendizes e usuários brasileiros de espanhol como 

língua estrangeira (ELE). 

Em linhas gerais, são flagrantes as diferenças de enfoque entre a investigação 

desenvolvida por Rios (2010) e os interesses que norteiam esta tese. Por exemplo, no 
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que diz respeito ao referencial teórico, enquanto a autora situa sua pesquisa na 

Fraseologia, na Linguística Aplicada e na Linguística de Corpus, fundamento a minha na 

Linguística Cognitiva; enquanto elege como foco principal contribuir para a elaboração 

de um dicionário bilíngue de idiomatismos, tenciono esclarecer qual o papel das 

expressões idiomáticas no processo de construção de sentido e suas implicações no 

discurso; enquanto imprime um caráter notadamente descritivo, procuro realizar 

análises de cunho qualitativo. 

Fernandes (2011) também desenvolve um trabalho no qual se propõe a 

investigar os idiomatismos. Nessa investigação, procura conhecer a estrutura e o 

funcionamento das expressões idiomáticas do Português brasileiro sob a perspectiva 

funcional-tipológica.  

Ademais, a autora afirma que as expressões idiomáticas fornecem evidências 

de que as línguas são dinâmicas, uma vez que explicitam o caráter não autônomo e 

contrastivo da linguagem. Além disso, defende que as expressões idiomáticas são 

unidades complexas que estão no caminho entre o léxico e a gramática e, dependendo 

do seu nível de lexicalização, podem ser indecomponíveis.  

Por fim, assevera que as expressões idiomáticas não se encaixam na categoria 

“léxico”, mesmo as mais lexicalizadas, porque possuem propriedades frásticas e 

discursivas mais complexas que itens lexicais.  

O trabalho desenvolvido por Fernandes (2011) destoa de minha pesquisa, 

principalmente porque tem objetivos diferentes daqueles que proponho. É perceptível 

que, enquanto as pesquisas de cunho cognitivo alicerçadas na Gramática de 

Construções Corporificada consideram, em seu escopo, o diálogo entre cognição, 

corporalidade e linguagem, com o intuito de melhor compreender os processos de 

construção de sentido, a proposta de Fernandes (2011) se pauta basicamente nos 

processos de lexicalização. Além disso, parece focalizar a análise das expressões 

idiomáticas, sem levar em consideração aspectos fundamentais para a minha pesquisa, 

como o acionamento e a mesclagem de frames, as projeções metafóricas e a 

simulação mental. 

A terceira autora sobre a qual discorro é Santos (2012), que procura fazer o 

levantamento de expressões idiomáticas encontradas em textos escritos de revistas 
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informativas, especificamente a revista Veja. Em face disso, o corpus é composto por 

periódicos e artigos de opinião publicados nessa revista.  

Com base no levantamento e na análise dos dados, a autora estende o uso de 

recursos próprios da linguagem falada à modalidade escrita e conclui que quanto mais 

formal é o texto, menor é a chance de encontrar expressões idiomáticas. Além do 

mais, segundo as observações de Santos (2012, p.36),  

 

a originalidade dessas expressões seja na fala ou na escrita constitui 
um diferencial que deve ser considerado nos estudos da linguagem, 
possibilitando o reconhecimento das marcas culturais presentes 
nelas e a valorização da linguagem falada como um contínuo da 
escrita e não como forma menos apreciada nas escolas, nas 
gramáticas e no ensino-aprendizagem como um todo. 

 

Para chegar a esses resultados, a pesquisadora parte do pressuposto de que a 

linguagem é um instrumento da comunicação e, por isso mesmo, seja padrão ou 

coloquial, tem como principal finalidade viabilizar a comunicação e a interação entre 

os indivíduos. Nesse panorama, as expressões idiomáticas são produtos próprios da 

modalidade coloquial, bem como da oralidade.  

Essa visão, a meu ver, parece restringir a complexidade que envolve o uso dos 

idiomatismos ao seu caráter informal e oral. Apesar de não negar essa característica, 

considero que não apenas as expressões idiomáticas transpassam essas fronteiras, 

como também a linguagem extrapola suas funções comunicativas. Acerca dessa 

questão, durante o levantamento do corpus, que constitui minha pesquisa, percebi a 

incidência de expressões idiomáticas em textos formais, o que demonstra que os 

idiomatismos não se limitam às dimensões coloquial e/ou oral. 

Em quarto lugar, recorro a Cunha (2012), que busca apontar de que maneira as 

expressões idiomáticas contribuem para a ampliação lexical qualitativa do aluno da 

Educação Básica. Para tal, desenvolve vasta revisão bibliográfica acerca da fraseologia 

e focaliza seus estudos na intenção de evidenciar as características morfossintáticas e 

semânticas das expressões, bem como outras características identificadas no âmbito 

do discurso publicitário, como, por exemplo, possíveis modificações que as expressões 

podem sofrer em sua estrutura. 
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Nessa perspectiva, as expressões idiomáticas são vistas como representantes 

legítimas do patrimônio lexical da língua portuguesa e, por isso, consideradas 

elementos indispensáveis para o desenvolvimento da competência lexical, bem como 

da competência comunicativa dos falantes.  

Cunha entende, ainda, que as expressões idiomáticas são construções 

complexas, de caráter conotativo, cujo significado foi convencionalizado pela 

comunidade linguística em virtude de sua frequência. Nesse sentido, possuem alto 

grau de fixidez, o que torna sua decomposição mais difícil. 

Destaco acerca disso que enquanto Cunha (2012) recorre a um trabalho de 

vasta revisão bibliográfica com o objetivo de evidenciar as características 

morfossintáticas e semânticas das expressões, procuro, por meio desta tese, investigar 

as implicações discursivas das expressões idiomáticas, com base em um aparato 

teórico-metodológico coerente com os estudos que desenvolvo no âmbito da 

Linguística Cognitiva. Isso implica a utilização de uma modelagem de pesquisa 

baseada-em-frames e a aplicação do Modelo de Análise Construcional, segundo o qual 

o processo de construção de sentido tem como fundamento a simulação mental. 

Por fim, faço uma exposição contrastiva, confrontando, fundamentalmente, as 

visões de Fillmore, Kay e O’Connor (1988) e Nunberg, Sag e Wasow (1994) acerca dos 

idiomatismos. Espero que, ao término desta explanação, as diferenças mais relevantes 

entre os estudos desenvolvidos nesta tese e os demais trabalhos citados ao longo 

deste capítulo sejam claramente identificadas. Dessa forma, teremos uma noção mais 

abrangente da complexidade das pesquisas linguísticas concernentes aos 

idiomatismos. 

A noção de expressão idiomática que apresento nesta tese se fundamenta nos 

estudos realizados por ocasião da produção de minha dissertação de mestrado (SILVA, 

2012). Por essa razão, faço, inicialmente, uma retomada de minhas pesquisas sobre 

idiomatismos para, em seguida, expor a concepção de expressão idiomática defendida 

neste trabalho. 

Inicio minhas investigações sobre essa temática a partir do conceito de 

idiomatismo apresentado por Nunberg, Sag e Wasow (1994), segundo os quais as 

expressões idiomáticas possuem um traço essencial (a convencionalidade) e cinco 

características típicas (a inflexibilidade, a figuracidade, a proverbialidade, a 
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informalidade e a emoção). Nessa perspectiva, a convencionalidade é concebida como 

um traço essencial e, por isso mesmo, indispensável a todas as expressões idiomáticas. 

As características típicas, no entanto, apesar de serem identificadas com bastante 

frequência, não são imprescindíveis aos idiomatismos. 

Nesse enquadramento teórico, o significado não pode ser predizível – ou, pelo 

menos, totalmente predizível – com base no conhecimento dos constituintes isolados, 

o que revela a existência de uma forte coesão (determinada por regras) entre seus 

elementos constituintes. Dessa forma, a convencionalidade é fruto do 

compartilhamento social e, portanto, o reconhecimento de uma expressão idiomática 

pressupõe um conhecimento compartilhado socialmente. 

Na tentativa de comprovar sua tese de que a convencionalidade é um traço 

necessário e, por conseguinte, inerente aos idiomatismos, Nunberg et al. (1994) 

recorrem às expressões “salt and pepper”66, “bag and baggage”67 e “body and soul”68, 

convencionalizadas sintaticamente com base na ordem de seus elementos, bem como 

às expressões “kick the bucket”69, “shoot the breeze”70 e “go down the  drain”71, cujas 

convenções vão além da sintaxe. Apesar de não ser o objetivo dos autores, é possível 

inferir dessa proposição que a categorização das expressões idiomáticas vai além de 

convenções puramente sintáticas e envolve também sentidos construídos nos uso da 

língua (aspectos semânticos e pragmáticos).  

Silva (2012) mostra, em seu estudo sobre provérbios, que expressões são 

categorizadas como proverbiais apesar de nunca terem sido vistas antes. Além disso, o 

autor evidencia que o traço da convencionalidade não pôde ser aplicado a vários 

provérbios identificados em Grande Sertão: Veredas, como são os casos de Quem mói 

no asp’ro, não fantasêia (ROSA, 2001, p. 26), Quem vai em caça, perde o que não acha 

(ROSA, 2001, p. 293), É no junto do que sabe bem, que a gente aprende melhor (ROSA, 

2001, p. 361), entre outros. Essas evidências parecem comprovar a ineficácia de tentar 

caracterizar as expressões idiomáticas através de traços suficientes e necessários. 

                                                           
66

  Sal e pimenta. 
67

  Mala e cuia. 
68

  Corpo e alma. 
69

  Chutar o balde (em inglês, esta expressão equivale à expressão “bater as botas” do português). 
70

  Jogar tudo para o ar. 
71

  Ir pelo ralo. 
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A inflexibilidade, por sua vez, supõe que as expressões idiomáticas prototípicas 

possuem uma sintaxe fixa, isto é, que a estrutura sintática dos idiomatismos não é 

passível de sofrer alterações. Esse fato, segundo os autores, realça de tal modo a 

rigidez sintática e semântica das expressões idiomáticas que a substituição dos itens 

lexicais constituintes dessas expressões torna-se inviável. Nunberg et al. (1994) 

afirmam, também, não ser possível apontar com clareza quais motivos inviabilizam a 

operação de permuta sem perda semântica, exemplificando essa hipótese através da 

impossibilidade de substituir beans72 por lentils73 na expressão spill the beans74 e 

alegando que tal substituição acarretaria a perda do sentido idiomático da expressão. 

Além disso, segundo eles, a presença do verbo spill75é necessária para a concretização 

do seu sentido figurativo. Nesse caso, a característica típica da inflexibilidade é 

definida em termos da dependência sintático-semântica dos elementos de uma 

determinada expressão idiomática. 

Ainda com relação a esse aspecto, os autores demonstram que o número de 

variações sintáticas permitidas por uma expressão idiomática é pequeno, uma vez que, 

na maioria dos casos, não é possível alterar a estrutura sintática e nem efetuar 

qualquer substituição lexical nem mesmo por palavras sinônimas. Nessa direção, 

observo outras restrições sintáticas. A expressão shoot the breeze76, por exemplo, 

parece não permitir a forma apassivada the breeze was hot77. Essas evidências, de fato, 

reforçam o caráter de inflexibilidade dos idiomatismos. No entanto, noto que existem 

várias exceções que fragilizam esse entendimento. Vejamos o quadro 2. 

Quadro 2 – flexibilidade das expressões idiomáticas. 

Expressão idiomática Variação 1 Variação 2 Variação 3 

APUNHALAR PELAS 

COSTAS 

Beto apunhalou sua 

esposa pelas costas. 

Beto foi 

apunhalado 

pelas costas por 

sua esposa. 

Beto costuma 

apunhalar a todos 

os seus amigos 

pelas costas. 

                                                           
72

 Feijões. 
73

 Lentilhas. 
74

 Esparramar os feijões (botar a boca no trombone) 
75

 Esparramar. 
76

 Disparar o boato (jogar conversa fora). 
77

 O boato foi disparado* (a conversa foi jogada fora*) 



93 
 

ABANDONAR O BARCO Beto abandonou o 

barco. 

O barco foi 

abandonado por 

Beto. 

Beto vai abandonar 

o barco. 

ABRIR O JOGO Beto abriu o jogo 

para o melhor amigo. 

Cuidado! Beto 

vai abrir o jogo 

agora. 

Beto pode abrir o 

jogo a qualquer 

momento. 

BOTAR PRA QUEBRAR Beto botou pra 

quebrar. 

Beto vai botar 

pra quebrar. 

Se Beto botasse 

pra quebrar, tudo 

mudaria. 

Fonte: autoria própria. 

 

É perceptível que, apesar das variações destacadas, o caráter idiomático não foi 

prejudicado. 

Outro caso peculiar utilizado para ilustrar a inflexibilidade lexical das 

expressões idiomáticas é o da substituição do vocábulo “botas” na sentença (14) por 

“sapatos” na sentença (15).  

(14) Ele estava muito doente e bateu as botas na última noite. 

(15) *Ele estava muito doente e bateu os sapatos na última noite. 

A despeito de ocorrer alteração da idiomaticidade nas sentenças (14) e (15), 

supostamente devido à troca da palavra “botas” pela palavra “sapatos”, é possível 

encontrar outros casos em que a permuta de vocábulos parece não acarretar a perda 

do caráter idiomático da expressão. Vejamos as sentenças abaixo. 

 

(16) Chico de Nobinha perdeu a paciência e chutou o balde. 

(17) Chico de Nobinha perdeu a paciência e chutou o pau da barraca. 

(18) Paulo disse que vai botar pra quebrar na festa. 

(19) Paulo disse que vai botar pra rachar na festa. 

(20) Paulo disse que vai botar pra ferver na festa. 

 

Como podemos perceber, nas sentenças (16) e (17), apesar da permuta lexical, 

o sentido não foi alterado (perder o controle, desistir de tudo). O mesmo acontece nas 
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sentenças (18), (19) e (20), nas quais o sentido idiomático (ir muito bem em algo, fazer 

algo com excelência) também foi mantido, a despeito das mudanças lexicais. 

À medida que são efetuadas adaptações na estrutura composicional das 

expressões, mesmo que a adaptação se restrinja à substituição de itens lexicais 

sinônimos, em muitos casos são estabelecidas mudanças importantes no sentido da 

construção gramatical, porém, em outros, as alterações lexicais não acarretam a perda 

do sentido idiomático. Essa constatação vai de encontro à noção de inflexibilidade. 

De acordo com a característica típica da figuracidade, proposta por Nunberg et. 

al. (1994), as expressões idiomáticas apresentam sentidos correspondentes a figuras 

de linguagem subentendidas na sua composição. Silva (2012), em seu estudo sobre 

provérbios, demonstra que essa característica não advém da composicionalidade, mas 

das simulações construídas com base no acionamento de esquemas e frames, bem 

como nos efeitos de frequência.  

Assim, os sentidos evocados por meio dos idiomatismos não se limitam à 

composicionalidade, mas envolvem os conhecimentos armazenados em nossa 

memória. Esses conhecimentos são ativados por meio de simulações mentais e 

envolvem informações vinculadas à corporalidade e à cognição. Nessa direção, Bergen 

(2010) defende que a atribuição de sentido a um enunciado pressupõe a simulação 

mental de seu conteúdo perceptivo e motor. 

Já a proverbialidade, na concepção de Nunberg et al. (1994), está diretamente 

ligada aos eventos sociais. À vista disso, nesse espectro, as expressões idiomáticas têm 

o papel de descrever situações recorrentes no âmbito social, em razão de sua 

semelhança com determinados cenários. Os autores usam as expressões climbing 

walls78, as easy as pie79, like taking candy from a baby80 e também spilling the beans81 

para justificar esse entendimento, alegando que todas elas apresentam características 

relacionadas a atividades e situações concretas do dia a dia. 

Porém, conceber o caráter idiomático de determinadas expressões da língua 

como uma ferramenta de descrição e representação da realidade parece algo bastante 

complicado, principalmente porque tais expressões não retratam ou reproduzem 

                                                           
78

 Subir pelas paredes (no Brasil, essa expressão apresenta uma conotação sexual). 
79

 Tão simples como (comer) uma torta (mamão com açúcar). 
80

 Como tirar doce de criança. 
81

 Derramar o feijão (jogar conversa fora). 
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objetivamente realidades postas a priori, mas funcionam como pistas linguísticas por 

meio das quais evocamos sentidos construídos cognitivamente, com base em nossas 

experiências.  

Ainda de acordo com Nunberg et al. (1994), o traço típico da informalidade 

denota que as expressões idiomáticas possuem um estilo coloquial por se associarem a 

registros de fala informal. Nessa direção, os autores defendem que idiomatismos têm 

sua origem no âmbito da cultura popular e do discurso oral. Sobre essa questão, 

entendo ser inconsistente estabelecer esse critério porque grande parte das 

expressões idiomáticas coletadas ao longo desta pesquisa, via ferramenta de busca 

Google, obedece às regras gramaticais, notadamente do componente sintático, além 

de serem utilizadas recorrentemente em textos escritos, inclusive em gêneros 

predominantemente formais. 

O quinto traço típico proposto por Nunberg et al. (1994) é o da emoção. Esse 

atributo tem a propriedade de evidenciar a opinião ou o sentimento de quem faz uso 

da expressão idiomática. Nessa direção, os idiomatismos apresentam uma espécie de 

avaliação a respeito daquilo que eles descrevem. Como justificativa, os autores 

recorrem às expressões kick the bucket, to pass away82 e to die83, que, segundo eles, 

têm significados semelhantes, mas não podem ser consideradas sinônimas porque o 

sentido de kick the bucket apresenta uma conotação (a propriedade do afeto). 

Segundo Silva (2012, p. 62) 

O modelo teórico aventado por Nunberg et al. mostra-se limitado por 
colocar a sintaxe no centro de sua análise (visão sintatocêntrica), 
relegando a semântica e a pragmática à periferia. Além disso, supor 
que um determinado conjunto fechado de traços e características 
seja capaz de abarcar todo o processo de categorização das 
expressões idiomáticas parece-nos bastante complicado. Uma 
evidência disso está no fato de que, até mesmo o postulado central 
proposto pelos autores, de que a convencionalidade é um traço 
necessário a todas as expressões idiomáticas, apresenta fragilidades. 

 
Na tentativa de chegar a um conceito mais adequado de idiomatismo, procuro 

fazer um contraponto entre a concepção defendida por Nunberg et al. (1994) e a 

proposta apresentada por Fillmore, Kay e O’Connor (1988), que considero mais 

satisfatória. Segundo Fillmore et al. (1988), características atribuídas às expressões 

                                                           
82

 Passar dessa para melhor. 
83

 Falecer. 
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idiomáticas são também compartilhadas por expressões não idiomáticas. Nessa 

direção, propõem que as expressões idiomáticas têm a seguinte classificação: com ou 

sem ponto pragmático, de codificação ou de decodificação, gramaticais ou extra 

gramaticais, expressões substantivas ou formais84. 

Assim sendo, os autores sugerem que a organização gramatical como um todo 

corresponde a um conjunto de expressões idiomáticas mais ou menos cristalizadas. 

Essa proposição faz com que os idiomatismos sirvam de argumento favorável a uma 

visão construcional, a partir da qual a gramática passa a ser concebida como um 

conjunto de construções (GOLDBERG, 1995; 2006). 

A existência de expressões idiomáticas mais fechadas, em que todos os seus 

constituintes lexicais são fixos (“Quem tudo quer, tudo perde85”), e de expressões 

idiomáticas mais abertas, que permitem mudança em sua estrutura composicional 

e/ou em alguns dos seus constituintes (“Eu vou dar uma lição em você86”) fortalece a 

noção de contínuo e licencia o entendimento de que a gramática é constituída por 

expressões idiomáticas totalmente fechadas, mais ou menos abertas e totalmente 

abertas. 

Nessa perspectiva, as expressões mais cristalizadas evidenciam que o 

significado não é, necessariamente, o resultado da soma dos seus constituintes 

(composicionalidade), uma vez que, nesses casos, o todo tem um significado distinto 

da soma das partes. É o caso, por exemplo, de “Água mole em pedra dura, tanto bate 

até que fura” que evoca a ideia de PERSISTÊNCIA a qual nada tem a ver com a soma dos 

significados de seus componentes. Fillmore, Kay e O’Connor (1988) reforçam esse 

entendimento ao demonstrarem que as expressões idiomáticas podem sofrer variação 

sintática, semântica e pragmática, oscilando de expressões mais fechadas até 

expressões mais abertas. 

Além disso, na concepção de Fillmore et al. (1988), da qual compartilho, 

existem na língua expressões convencionalizadas arbitrariamente (Ela lavou a louça) e 

expressões que exigem mais do que a simples convenção linguística para serem 

compreendidas (Ela chutou o balde). Na expressão “Ela lavou a louça”, provavelmente, 

                                                           
84

 Essa classificação pode ser vista detalhadamente em Silva (2012). 
85

 * “Quem tudo queria, tudo perdia” 
86

 “Eu dei uma lição em você”, “Papai vai te dar uma lição”, “O Brasil deu uma lição na Argentina” etc. 
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todos os falantes da língua atribuirão um sentido literal. Já no caso da expressão “Ela 

chutou o balde”, eles terão que acessar outros conhecimentos para atribuir o sentido 

mais adequado, metafórico ou literal. Esse fato evidencia que as expressões não são 

uniformes e não dependem meramente de uma composicionalidade, mas podem 

evocar sentidos completamente distintos em razão de fatores como propósito 

comunicativo, contexto, participantes etc. 

Ainda em relação à hipótese da composicionalidade, endosso o entendimento 

de que o sentido atribuído às expressões linguísticas não advém da soma das partes de 

seus elementos. Uma forte evidência disso é a existência de formações lexicais 

absolutamente não composicionais. Vejamos o que afirma Salomão (2002, p.66) a esse 

respeito. 

Assim é que certas formações lexicais são absolutamente não 
composicionais: veja-se o caso das formações carcereiro/prisioneiro, 
criadas com o sufixo {+ eiro} a partir de bases semanticamente 
sinônimas (cárcere/prisão) e cujas significações constituem uma 
antonímia funcional; situação semelhante é a dos compostos por 
justaposição guarda-chuva/guarda-roupa: o segundo formante 
mantém com a raiz verbal {guarda} relações absolutamente diversas 
em cada uma das composições. 

 

Em vista do exposto, parece evidente que a composicionalidade não é capaz de 

dar conta dos fenômenos linguísticos que se manifestam no discurso. Em face disso, é 

necessário considerarmos também aspectos pragmáticos e contextuais nos processos 

de construção de sentido das sentenças para que seja produzida não uma significação 

unilateral e “verdadeira”, mas uma significação adequada e pertinente. 

Esse entendimento não apenas reforça a necessidade de rompermos com 

perspectivas estanques que, em linhas gerais, funcionam como amarras que 

encarceram a linguagem, como também de nos aproximarmos de concepções de 

gramática mais condizentes com a realidade, tais como a Perspectiva Construcional de 

Gramática, que tem, em seu escopo, segundo Salomão (2002, p. 69) [grifo meu], dois 

pressupostos básicos:  

  
A indistinção entre léxico e gramática: a  linguagem  é concebida 
como uma grande rede construcional.  
A concepção do signo linguístico como vetor bipolar indissociável: 
pareando forma e condições da construção do sentido que são 
indissoluvelmente semântico-pragmáticas. 
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Diante das notórias limitações do modelo composicional, prefiro adotar a visão 

construcional formulada por Fillmore, Kay e O’Connor (1988), que, em síntese, 

apresenta uma proposta que contempla os aspectos semânticos, pragmáticos e 

cognitivos, envolvendo também os conhecimentos prévios dos indivíduos. A meu ver, 

essa proposição é mais adequada ao nível de complexidade pertinente à gramática e, 

por conseguinte, aos idiomatismos. 

Nessa direção, sugiro que as expressões idiomáticas não devem ser vistas como 

itens estocados no léxico, mas como contínuos linguísticos constituídos por diversos 

graus de idiomaticidade. Nesse panorama, como mencionado anteriormente, a 

gramática é concebida como um conjunto de construções, que correspondem a 

pareamentos de forma/significado, como defende Goldberg (1995). 

Silva (2012), em sua pesquisa sobre o processo de categorização dos 

provérbios, reforça essa noção, ao demonstrar que tomamos por base a constituição 

construcional típica das construções utilizadas em nossas interações cotidianas para 

darmos conta da semantização de construções inéditas. Assim, os provérbios são vistos 

como tipos de expressões idiomáticas cristalizadas em meio a um vasto universo de 

expressões.  

Duque (no prelo) corrobora esse pensamento quando propõe a seguinte 

categorização para as expressões idiomáticas: 

 

a) Expressões Idiomáticas Puras (Frases cristalizadas): “Quem 
desdenha quer compra”’, “Quem cala consente” etc. 

b) Expressões Idiomáticas Figurativas (Permitem algumas 
variações): Ex. “Cortar as asas de alguém”, “Estar com a corda no 
pescoço”, “Estar de mãos atadas”, “fazer ouvido de mercador”, 
“comer com os olhos” etc. 

c) Expressões Idiomáticas abertas (estruturas mais versáteis): Ex. 
“João comeu o bolo”, “Júnior César passou a bola para Ronaldinho 
Gaúcho que fez um golaço de bicicleta” etc. 

 

Saliento, por fim, a formulação desenvolvida por Fillmore, Kay e O’Connor 

(1988) de que expressões idiomáticas não são repositórios ou conjuntos finitos de 

elementos, uma vez que características atribuídas a elas são também compartilhadas 
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por expressões “não idiomáticas”. Essa visão não apenas rompe com o paradigma 

formal pautado na hipótese da existência de traços necessários e suficientes, como 

também fortalece a ideia de contínuo, tal como proposta pela Gramática de 

Construção Corporificada (BERGEN; CHANG, 2005). 

Esse fato parece justificar a compreensão da gramática não mais como sendo 

um conjunto de frases formadas pela aplicação de regras simbólicas, mas sim como um 

conjunto de construções que, em menor ou maior grau, são idiomatizadas. Além disso, 

essa visão, a meu ver, melhora sensivelmente o entendimento dos fenômenos 

discursivos e possibilita uma sistematização mais adequada das estruturas da 

linguagem. 
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3. METODOLOGIA 

Com o objetivo de esclarecer qual o papel das expressões idiomáticas no 

processo de construção de sentido e suas implicações no discurso, pretendo, por meio 

da aplicação do Modelo de Análise Construcional, investigar como frames, esquemas e 

projeções metafóricas se integram na produção de especificações semânticas 

(semspec); como as semspec são resolvidas nos contextos situacional e discursivo; e de 

que maneira as inferências são produzidas durante o processamento discursivo.  

A seguir, com a intenção de esclarecer os métodos norteadores desse estudo, 

apresento, de forma sucinta, a natureza da pesquisa, a constituição do corpus, as 

notações formais utilizadas e os procedimentos de análise. 

3.1. NATUREZA DA PESQUISA 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, uma vez que pretende fazer uma análise 

empírica do corpus, objetivando compreender/interpretar e relacionar o fenômeno, 

sem a preocupação de recorrer a dados estatísticos ou quantitativos. Nesse sentido, 

concentra-se na descrição dos eventos subjacentes ao processo de construção de 

sentido ancorado pela linguagem, com base na observação, no registro, na análise e na 

correlação de fatos ou fenômenos (variáveis). 

O método qualitativo tem como foco principal conhecer e descrever as relações 

entre os fatos e as variáveis (DOMINGUES et al., 2003). Esse entendimento é 

corroborado por Gonsalves (2001, p. 68), segundo o qual a pesquisa qualitativa 

preocupa-se “com a compreensão, com a interpretação do fenômeno”.  Assim, essa 

metodologia atende satisfatoriamente aos interesses investigativos deste trabalho, 

pelo fato de se ater a uma análise mais aprofundada dos fenômenos e causas. 

Além disso, esta investigação se alicerça no Modelo de Análise Construcional, 

que apresenta um formalismo de análise linguística feito especificamente para compor 

uma modelagem de construção de sentido baseada em simulação (BERGEN; CHANG, 

2005). Esse formalismo, desenvolvido no âmbito da GCC, propõe que um enunciado 

envolve ao menos dois processos distintos: a análise (que determina quais construções 

são instanciadas pelo enunciado) e a simulação (que ocorre de acordo com os 

parâmetros especificados por essas construções). 
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Em face disso, o modelo de análise adotado apresenta uma formalização 

construcional que se coaduna perfeitamente com as bases metodológicas deste 

estudo e, ao mesmo tempo, é pertinente e adequada aos meus propósitos 

investigativos. 

 

3.2. CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

A escolha do corpus, textos que circulam na internet e que contemplam 

expressões idiomáticas, foi motivada pelo meu interesse acerca dos processos de 

construção de sentido no interior das práticas discursivas cotidianas. A inquietude a 

respeito dessa temática despontou ainda no início de minha vida acadêmica e 

amadurece a cada dia. 

O corpus é constituído por 15 textos retirados da internet por meio do Google.  

Para construí-lo, pesquisei, por intermédio da referida ferramenta de busca, o termo 

“expressões idiomáticas”. Essa pesquisa gerou um banco de dados com 

aproximadamente 200 amostras. Tendo em vista a considerável quantidade de 

expressões coletadas, resolvi escolher algumas aleatoriamente e, em seguida, rastreá-

las, uma a uma, via Google, com a intenção de encontrar textos que se relacionassem a 

elas em contextos reais de uso.  As 4 primeiras expressões rastreadas vinculadas a 

pelos menos 4 textos foram selecionadas. São elas: “abandonar o barco”, “chutar o 

balde”, “agarrar com unhas e dentes” e “filho de peixe peixinho é”. 

Em todos os textos selecionados, as expressões idiomáticas estão presentes no 

título. Além disso, nos casos em que a quantidade de textos vinculados às expressões 

ultrapassou o número de 4, preferi escolher os menos extensos. Assim, o corpus foi, 

inicialmente, composto por 4 agrupamentos de expressões constituídos, cada um, por 

4 textos vinculados a cada uma delas, perfazendo um total de 16 textos analisados. No 

entanto, durante o desenvolvimento desta tese, foi necessário eliminar parte do 

corpus, isto é, um dos 4 textos coletado inicialmente para integrar o grupo da 

expressão “agarrar com unhas e dentes”, porque não ofereceu dados relevantes para a 

pesquisa. Em função desse ajuste, o número de textos vinculados à referida expressão 

foi reduzido a 3, o que diminuiu o total de textos analisados de 16 para 15. Nesse 

contexto, atribuo uma nomenclatura própria com o objetivo de facilitar a identificação 
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dos textos selecionados. De acordo com essa notação, os números representam as 

expressões idiomáticas e as letras referem-se aos textos.  

Vejamos alguns exemplos práticos para tornar o método mais claro. 

Imaginemos que a primeira expressão a ser analisada seja “abandonar o barco” e que 

a segunda seja “chutar o balde”. Nesse caso, as nomenclaturas 1b e 2c devem ser 

interpretadas da seguinte maneira: 

1b – segundo texto referente à expressão “abandonar o barco”. 

2c – terceiro texto referente à expressão “chutar o balde”. 

 

  3.3. NOTAÇÕES FORMAIS 

Esta seção tem o objetivo de esclarecer, minimamente, os critérios utilizados na 

referenciação das construções gramaticais, bem como das demais entidades 

apresentadas na lista de notações no início desta tese. Nessa direção, ao utilizar, por 

exemplo, a construção gramatical (CxN) “mesa”, a represento por intermédio da 

seguinte estrutura notacional:  

[CxN = ‘mesa’/MESA], isto é, [construção gramatical = forma/significado] 

Para que esse procedimento fique ainda mais claro, vejamos o quadro 3: 

Quadro 3: notação de construção gramatical. 

Painel de notações 

Expressão Linguística “mesa” 

Construção Gramatical forma/significado 

Notação [CxN = ‘mesa’/MESA] 

Fonte: autoria própria. 

 

Desse modo, a construção (CxN) é o pareamento de forma ‘mesa’ e significado 

MESA. Nesse enquadre, fazemos referência à forma quando o elemento é considerado 

um padrão cognitivo relacionado a informações vinculadas às cadeias ortográficas ou 

fonológicas associadas, às informações entonacionais, à ordenação temporal das 
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palavras na frase, à categoria gramatical, entre outras. Por consequência, ‘mesa’ = 

forma (categoria gramatical: substantivo, por exemplo).  

Porém, ao utilizarmos a notação “chutar”, faz-se necessário usar aspas duplas 

porque diz respeito ao uso de um fragmento retirado de um texto, ou seja, à expressão 

linguística propriamente dita. Nesse caso, a expressão aciona construções, isto é, 

aciona um pareamento de forma (ordenação dos elementos, regência, classe 

gramatical, sintaxe etc.) e significado (conceitos, quer dizer, esquemas e frames).  

Portanto, ao coletar, de um texto, a expressão “chutar o balde”, é possível 

verificar, no âmbito da forma, que “chutar” vem antes de balde, é verbo e exige um 

objeto direto. Já no âmbito do significado, pode-se observar, a partir do acionamento e 

combinação de esquemas e frames, que sentidos são evocados. 

 

3.4. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

Com o objetivo de manter a coerência com o método de análise utilizado, faço 

a aplicação de um modelo de análise baseado-em-frames, a partir de duas dimensões: 

i. dimensão construcional 

a) identificação dos frames acionados; 

b) verificação de como se processa a combinação frames na construção da 

especificação semântica. 

ii. dimensão simulativa 

c) investigação do papel do discurso na resolução da especificação semântica. 

Quanto às projeções metafóricas, utilizo o método para identificação de 

palavras usadas metaforicamente no discurso (PIM) desenvolvido pelo PRAGGLEJAZ 

GROUP87 (2007).  

Ao longo desse empreendimento metodológico, procuro, por meio da análise 

pormenorizada do corpus, identificar, confrontar e examinar os elementos que atuam 

na construção de sentido, considerando a relação entre as expressões idiomáticas e o 

discurso. 

                                                           
87

 O Grupo Pragglejaz é originalmente composto por Peter Crisp (Universidade Chinesa de Hong Kong), 
Raymond Gibbs (Universidade da Califórnia, Santa Cruz), Alice Deignan (Universidade de Leeds), Graham 
Low (Universidade de York), Gerar Steen (Universidade Livre de Amsterdam), Lynne Cameron 
(Universidade de Leeds / Universidade Aberta), Elena Semino (Universidade de Lancaster), Joe Gardy 
(Lógica Cultural), Alan Cienki (Universidade de Emory) e Zoltan Kövecses (Universidade Eötvös Loránd). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Com base na observação dos dados, apresento, a partir de agora, as análises 

desenvolvidas e a discussão geral. Nessa direção, exponho detalhadamente as 

observações e os resultados obtidos por meio do exame do corpus, com o propósito de 

evidenciar o papel das expressões idiomáticas no processo de construção de sentido 

de textos que circulam em contextos discursivos pragmáticos. É importante destacar 

que, durante a realização dessa tarefa, examino os dados considerando a associação 

entre expressões idiomáticas e discurso. Por essa razão, todos os textos selecionados 

não apenas contemplam expressões idiomáticas, como também foram coletados em 

contextos discursivos reais, isto é, de sites da internet. 

Ressalto, ainda, que apesar de reconhecer que a categorização ocorre 

instantânea e simultaneamente à medida que experienciamos o discurso, em razão de 

a construção de sentido se efetivar por meio do acionamento de redes cerebrais que 

integram circuitos neurais acionados concomitantemente (LAKOFF; WEHLING, 2012), 

adoto uma metodologia de análise organizada em partes bem delimitadas, com o 

propósito de facilitar o entendimento dos fenômenos descritos. 

Ademais, procuro, na medida do possível, responder aos questionamentos que 

suscitaram o desenvolvimento desta pesquisa, a saber: 

a) Qual o papel das expressões idiomáticas no processo de construção de sentido, 

bem como suas implicações no discurso? 

b) Como se dá o processamento da construção de sentido, com base na Análise 

Construcional do Discurso? 

c) Em que medida as expressões idiomáticas influenciam esse processamento? 

d) Como frames, esquemas e projeções metafóricas se integram na produção de 

especificações semânticas (semspec)? 

e) De que modo as semspec são resolvidas nos contextos situacional e discursivo? 

f) De que maneira as inferências são produzidas durante o processamento 

discursivo? 

Apresento, a seguir, as quatro expressões idiomáticas selecionadas, bem como 

os respectivos textos em que estão inseridas. Saliento ainda que, como todas as 

expressões coletadas aparecem nos títulos dos textos selecionados, represento cada 
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um deles por meio de seus títulos correspondentes. Vejamos o quadro descritor do 

corpus: 

Quadro 4 – descritor do corpus 

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS TEXTOS CORRESPONDENTES 

 

 

 

 

4.1. ABANDONAR O BARCO 

 

a) Mais um secretário abandonou o barco…  

b) Deputado Caíto adere ao “Volta, Requião” e 

abandona o barco de Richa.  

c) Mais um secretário abandona o barco da atual 

gestão. 

d) Abandonando o barco: Damião Calafange pede 

demissão do cargo de Secretário de Saúde de 

Lagoa Seca/PB e deve assumir função em Barra 

de Santana. 

 

 

4.2. CHUTAR O BALDE 

 

a) Chutar o balde e buscar novos caminhos. 

b) Geração X chutando o balde. 

c) O Líder que chutou o balde. 

d) O que acontece depois que você chuta o balde. 

 

 

4.3. AGARRAR COM UNHAS E 

DENTES 

 

a) Hulk: "Espero agarrar a oportunidade com 

unhas e dentes". 

b) Dileno Lopes quer 'agarrar com unhas e dentes' 

chance de entrar no UFC. 

c) Atacante Everton fala de provável oportunidade 

no Gre-Nal: "Agarrar com unhas e dentes". 

 

 

4.4. FILHO DE PEIXE PEIXINHO É 

 

a) Filho de peixe, peixinho é… 

b) Filho de peixe peixinho é, será? 

c) Filho de peixe... Peixinho é? 

d) Palavras do psicólogo: Filho de peixe, peixinho 

é… ou não? 

Fonte: autoria própria. 

 

Todos os textos mencionados anteriormente podem ser acessados na íntegra 

na lista de anexos disponibilizada no final desta tese. Ademais, é importante frisar que 

os conceitos atribuídos às expressões idiomáticas selecionadas foram coletados de 
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Silveira (2010). Dessa forma, à medida que apresento as expressões, por ocasião da 

análise, disponibilizo seus respectivos significados dicionarizados.  

Vejamos, doravante, as análises de cada uma das expressões idiomáticas que 

compõem o corpus desta pesquisa, seguindo a ordem exibida no quadro 4. 

 

4.1. ABANDONAR O BARCO 

Nesta pesquisa, considero que a expressão “abandonar o barco” integra o 

grupo das expressões intermediárias (SILVA, 2012) – também rotuladas de formais 

(FILLMORE et al., 1988) e figurativas (DUQUE, no prelo). Essas expressões mantêm o 

seu sentido metafórico, apesar de permitirem a flexão verbal (abandonei o barco, 

abandonou o barco, vou abandonar o barco etc.). Por isso, são classificadas com 

intermediárias, as expressões que, a despeito de suportarem certas variações 

sintáticas, preservam seu sentido metafórico. Além disso, esclareço que o sentido 

dicionarizado dessa expressão idiomática é: desistir de uma situação difícil que se 

repete cotidianamente88. 

O percurso por meio do qual empreendo a análise dos dados contempla a 

apresentação de um conjunto de quadros nos quais exponho os indexadores de 

frames relacionados às expressões selecionadas, isto é, o elenco de pistas linguísticas 

fornecidas pelo discurso que demonstram ter uma relação semântica mais próxima da 

expressão analisada. 

Essa similaridade observada entre os sentidos evocados pelos indexadores 

parece contribuir para a operacionalização de um framing que funciona como uma 

espécie de sintetizador do sentido global do texto. Para que esse fenômeno seja 

percebido com maior clareza, optei por dividir os quadros com base nos tipos de 

frames acionados. Assim, espero que fique mais visível a relação estabelecida entre os 

indexadores e os frames na construção de sentido, bem como o impacto dos 

idiomatismos nesse processo. A seguir, são exibidas as análises pertinentes à 

expressão “abandonar o barco”. 

Começo o exame do corpus por meio da apresentação dos indexadores de 

frames acionados. Após a exibição de cada quadro, faço breves comentários no intuito 

                                                           
88

 Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_express%C3%B5es_idiom%C3%A1ticas> 
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de evidenciar o papel dos indexadores e, consequentemente, dos frames, na 

construção discursiva. No quadro 5, faço referência aos esquemas imagéticos89. 

 

Quadro 5: indexadores de esquemas imagéticos da expressão “abandonar o barco” 

LIGAÇÃO 

Texto 1a “abandonou o barco”, “saída”, “se desligou”, “troca”, 

“trocamos”. 

Texto 1b “abandona o barco”, “adere”, “volta”, “reunião”, “coligação”, 

“adesão”. 

Texto 1c “abandona o barco”, “saída”, “abandonar seu posto”, 

“abandonos”, “se afastar”, “troca-troca”. 

Texto 1d “Abandonando o barco”, “demissão”, “assumir”, “saída”, 

“afastamento”, “desligamento”, “saindo”. 

ORIGEM-CAMINHO-META 

Texto 1a  “abandonou o barco”, “saída”. 

Texto 1b “abandona o barco”, “abandonou o barco”, “volta”, 

“debandada”. 

Texto 1c “abandona o barco”, “saída”, “abandonar seu posto”, “se 

afastar”, “saída”, “afastamento”. 

Texto 1d “Abandonando o barco”, “saindo”. 

CONTÊINER 

Texto 1a  “abandonou o barco”, “saída”. 

Texto 1b “abandona o barco”, “abandonou o barco”. 

Texto 1c “abandona o barco”, “saída”, “abandonar seu posto”, “ocupar 

um cargo”, “ocuparem um espaço dentro da administração”. 

Texto 1d “Abandonando o barco”, “saída”, “fora”. 

Fonte: autoria própria. 

                                                           
89

 Neste trabalho, os esquemas imagéticos são considerados frames de base que servem para fornecer 
as estruturas sobre as quais outros frames são construídos. Assim, são rotuladas como esquemas as 
estruturas cognitivas esquematizadas mais próximas das experiências básicas físicas e perceptuais, 
enquanto as estruturas cognitivas esquematizadas mais próximas das experiências culturais são 
simplesmente chamadas de frames. 
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Após a leitura dos textos vinculados à expressão “abandonar o barco”, observei 

pelos menos 3 tipos de esquemas imagéticos que atuam na construção do sentido 

global do texto e reforçam o significado evocado pela expressão analisada. Nesse 

sentido, construções como “saída”, “abandonou o barco”, “abandonar seu posto”, 

entre outras, implicam o acionamento e a combinação de pelo menos 3 esquemas 

imagéticos, quais sejam: 

a) LIGAÇÃO 

Esse esquema pressupõe a conexão entre duas entidades. No caso específico 

das construções elencadas, a ligação ocorre entre os pontos de saída (Entidade 1) e o 

de chegada (Entidade 2), pois todo movimento implica um ponto de partida e um 

ponto de chegada. Essa noção se estende para as relações sociais que são 

compreendidas em termos de ligação (conexão e/ou desconexão), por exemplo: 

i. Texto 1a – E nesta sexta-feira o último dos secretários importados de 

Florianópolis “se desligou” da Prefeitura de Mafra. – desconexão. 

ii. Texto 1b – Deputado Caíto “adere” ao ‘Volta, Requião’ e “abandona o barco” 

de Richa. – conexão e desconexão, respectivamente. 

iii. Texto 1c – Mais um secretário “abandona” o barco da atual gestão. – 

desconexão. 

iv. Texto 1d – Damião Calafange pede “demissão” do cargo de Secretário de Saúde 

de Lagoa Seca/PB e deve “assumir” função em Barra de Santana” – desconexão 

e conexão, respectivamente. 

 

b) ORIGEM-CAMINHO-META 

Tomando como base as construções mais recorrentes nos 4 textos, é possível 

observar o acionamento do esquema ORIGEM-CAMINHO-META, notadamente pela evidência 

de seus papéis. Portanto, tal esquema pressupõe o deslocamento (trajetor) de um 

ponto (origem) a outro (meta) por meio de um percurso (caminho). No caso específico 

dos textos examinados, essas características ficam bastante evidenciadas. Vejamos: 

v. Texto 1a – E nesta sexta-feira o último dos secretários importados de 

Florianópolis (trajetor) se desligou (deslocamento) da Prefeitura de Mafra 

(origem). – a meta foi preenchida em estágio [DEFAULT], isto é, como o elemento 

que preencheria a meta não é disponibilizado no discurso, realizamos um 
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preenchimento predefinido [DEFAULT]. Esse fenômeno se baseia no fato de que 

nós, seres humanos, sempre buscamos meios de atribuir sentido às coisas, seja 

mediante a utilização de elementos do discurso, seja por retomadas, seja por 

inferências, ou qualquer outro mecanismo que se mostre viável para promover 

o preenchimento das lacunas e a, consequente, construção de sentido. Assim, 

apesar de, no excerto em análise, a meta não ter sido especificada, sabemos 

que ela existe. Portanto, quando o leitor não consegue preencher as lacunas 

recorrendo a elementos do contexto discursivo, tende a preenchê-las por meio 

das informações do contexto situacional. 

vi. Texto 1b – “Deputado Caíto (trajetor) adere (deslocamento) ao ‘Volta, Requião’ 

(meta) e abandona (deslocamento) o barco de Richa (origem)” – são utilizados 

dois verbos diferentes para fazer referência ao deslocamento, mesclando os 

papeis do esquema, pois o verbo “abandonar” focaliza a origem, enquanto o 

verbo “aderir” focaliza a meta. Vejamos a ilustração a seguir: 

 

 

 

 

vii. Texto 1c – “Mais um secretário (trajetor) abandona (deslocamento) o barco da 

atual gestão (origem)” – a meta foi preenchida em estágio [DEFAULT]. 

viii. Texto 1d – “Damião Calafange (trajetor) pede demissão (deslocamento) do 

cargo de Secretário de Saúde de Lagoa Seca/PB (origem) e deve assumir 

(deslocamento) função em Barra de Santana Requião’ (meta)” – são utilizados 

dois verbos diferentes para fazer referência ao deslocamento, mesclando os 

papéis do esquema, pois a locução verbal “pedir demissão” focaliza a origem, 

enquanto o verbo “assumir” focaliza a meta. Vejamos a ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

TRAJETOR [abandona – Deputado Caíto – adere] 

ORIGEM [barco de Richa] ___________CAMINHO__________ META [Volta, Requião] 

TRAJETOR [pedir demissão – Damião Calafange – assumir] 

ORIGEM [cargo de Secretário de Saúde] _____CAMINHO _____ META [função em Barra de Santana Requião] 
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c) CONTÊINER 

Com base no entendimento de que os ambientes e os nossos corpos costumam 

ser experienciados ora como recipientes ora como conteúdos, percebemos por 

intermédio da leitura dos textos vinculados à expressão “abandonar o barco” que o 

conceito de CONTÊINER é acionado em vários momentos, contribuindo para o 

fortalecimento do sentido geral do texto que se coaduna com o sentido evocado pela 

expressão analisada. Assim, 

ix. Texto 1a – E nesta sexta-feira o último dos secretários importados 

(conteúdo/trajetor) de Florianópolis (recipiente) se desligou da Prefeitura de 

Mafra (conteúdo/ recipiente). – a Prefeitura de Mafra é conteúdo do Estado de 

Santa Catarina e recipiente de secretários. Dessa forma, é possível entender 

mais facilmente a saída dos secretários porque a prefeitura é compreendida 

como um CONTÊINER que tem interior, exterior, limites, portal e conteúdo. 

Inferimos, com base no verbo “desligar-se”, que, se um agente se desliga, o 

desligamento se dá através de um portal, que estabelece o limite entre o 

interior e o exterior do CONTÊINER. No caso específico, o limite e o portal são 

[DEFAULT] e, por isso, podem ser recuperados por elementos do contexto 

situacional e/ou discursivo. 

x. Texto 1b – Deputado Caíto (conteúdo) adere ao ‘Volta, Requião’ (recipiente) e 

abandona o barco de Richa (recipiente). – o Deputado Caíto é conteúdo, já o 

movimento “Volta Requião” e o “barco de Richa” funcionam como recipientes. 

Os demais papéis podem ser entendidos nos mesmos termos do texto 1a. 

Entretanto, se no texto 1a a focalização estava no exterior, neste excerto a 

focalização está no interior e no exterior, respectivamente. 

xi. Texto 1c – Mais um secretário (conteúdo) abandona (deslocamento) o barco da 

atual gestão (recipiente/origem). – foco no exterior. 

xii. Texto 1d – Damião Calafange (conteúdo) pede demissão do cargo de Secretário 

de Saúde de Lagoa Seca/PB (recipiente) e deve assumir função em Barra de 

Santana Requião (recipiente). – a focalização está no exterior e no interior, 

respectivamente. 
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Após a exposição das construções que indexaram os frames rotulados de 

esquemas imagéticos, aponto, a seguir, os indexadores dos frames conceptuais. 

Esclareço que estes frames se referem aos conceitos evocados por meio dos itens 

lexicais vinculados semanticamente à expressão “abandonar o barco”, formando uma 

teia conceptual que perpassa o discurso. Gostaria de explicar ainda que todos os 

conceitos das palavras contempladas no item “frames conceptuais” foram retirados do 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Adoto essa estratégia metodológica por 

entender ser a maneira mais objetiva de tratar dos conceitos vinculados às palavras. 

Vejamos: 

Quadro 6: indexadores de frames conceptuais da expressão “abandonar o barco” 

FRAMES SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIAS 

REUNIÃO 1. Ato, processo ou efeito de reunir. 2. Junção 

de uma coisa a outra; confluência, conjunção. 

3. Junção, agrupamento de coisas. 4. 

Agrupamento de um número razoável de 

pessoas em um mesmo local para tratar de 

algum assunto ou com propósitos recreativos.  

Textos: 1b 

COLIGAÇÃO  1. Ato ou efeito de coligar; união, ligação. 2. 

Associação, liga ou aliança de várias entidades 

ou pessoas para um fim comum. 3. 

Confederação, aliança. 4. Trama, conluio.  

Textos: 1b 

FORA 1. Na parte exterior de. 2. Na face externa de 

(algo). 3. Algum lugar diverso da residência 

habitual. 4. No estrangeiro. 

Textos: 1d 

Fonte: autoria própria. 

 

Uma das atividades mais básicas que fazemos é atribuir conceitos às coisas. 

Desde a mais tenra idade, sentimos a necessidade de conceituar tudo aquilo com o 

que interagimos. Os conceitos atribuídos às coisas, no interior de uma dada cultura, 

são normalmente sistematizados e organizados em dicionários. Por isso, prefiro 

ilustrar os frames conceptuais relacionados ao sentido global do texto, elencados no 

quadro 6, por meio de seus respectivos significados dicionarizados. Usando esse 
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recurso, noto que a maior parte dos frames conceptuais acionados mantém uma 

relação de sentido com o significado acionado pela expressão idiomática analisada. 

Nessa direção, é perceptível a relação semântica entre os frames conceptuais 

presentes na tessitura discursiva e a expressão “abandonar o barco”. Esse fato 

evidencia que as expressões idiomáticas têm um papel relevante na construção 

discursiva. Por isso, com base na análise dos elementos que participam da organização 

discursiva, acredito que é possível formular um mapa de como o sentido é construído 

no discurso.  

Observo ainda que alguns itens lexicais funcionam como acionadores de frames 

descritores de eventos. Em face disso, e balizado na observação dos dados, opto por 

usar as construções nominais como acionadores de frames conceptuais e as 

construções verbais como acionadores de frames descritores de eventos. Para que 

essa divisão fique mais clara, vejamos o quadro 7: 

 

Quadro 7: indexadores de frames descritores de eventos da expressão “abandonar o barco” 

FRAME SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIA 

ABANDONO Ato ou efeito de abandonar (-se). 1. Ato ou 

efeito de deixar, de largar, de sair sem a 

intenção de voltar; partida, afastamento. 2. 

Falta de amparo ou de assistência; desarrimo. 

3. Ato ou efeito de renunciar, de resistir. 4. 

Estado ou condição do que é ou se encontra 

abandonado; desleixo, negligência.  

Textos: 1a, 1b, 1c 

e 1d. 

SAÍDA 1. Ação ou efeito de sair; saimento. 2. Lugar, 

passagem por onde se sai, por onde alguém 

ou algo pode sair ou escapar; passagem; meio 

de sair; porta de saída. 4. Modo de superar 

uma dificuldade; meio de sair de um apuro; 

recurso; expediente.  

Textos: 1a, 1c e 

1d. 

ADESÃO Ato, processo ou efeito de aderir. 1. Ação de 

ligar-se fisicamente, e de modo estreito, a 

Textos: 1b 
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alguma coisa. 2. Aceitação dos princípios de; 

apoio, aprovação, reconhecimento. 3. 

Manifestação de aprovação, aceitação ou 

admiração por. 4. (FÍS) Ação de forças atrativas 

intramoleculares de curto alcance que se 

manifestam entre corpos, cujas superfícies se 

encontram em contato, e se opõem a sua 

separação; aderência.  

VOLTA 1. (ANT). Grande clamor ou ruído; alarido, 

gritaria, tumulto. 2. (ANT). Confrontação entre 

adversários; briga; contenda, disputa, peleja. 

3. Ato ou efeito de retornar ao local ou ponto 

de partida; retorno, regresso. 4. Ato ou efeito 

de revisitar uma época passada já vivida ou 

imaginada.  

Textos: 1b 

DEBANDADA Ato ou efeito de debandar. 1. (MIL) 

Desarrumação das fileiras de uma formatura 

militar. 2. Sinal de tambor para desfazer essa 

formatura. 3. Retirada espontânea; 

desmembramento, saída. 4. Fuga 

desordenada; correria, dispersão. 5. Grande 

desordem; desarranjo, desorganização. 

Textos: 1b 

ABANDONO Ato ou efeito de abandonar (-se). 1. Ato ou 

efeito de deixar, de largar, de sair sem a 

intenção de voltar; partida, afastamento. 2. 

Falta de amparo ou de assistência; desarrimo. 

3. Ato ou efeito de renunciar, de resistir. 4. 

Estado ou condição do que é ou se encontra 

abandonado; desleixo, negligência.  

Textos: 1c 

DEMISSÃO Ato ou efeito de demitir(-se). 1. Dispensa dos 

serviços de pessoa empr. no quadro de 

Textos: 1c, 1d 
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funcionários de uma empresa. 2. (ADM) Em 

serviço público, exoneração de um emprego 

ou cargo por falta grave ou crime cometido. 3. 

Abandono voluntário; renúncia, desistência.  

AFASTAMENTO Ato ou efeito de afastar(-se). 1. Separação 

física, espacial entre (seres, objetos etc.) 2. 

Distanciamento do convívio social ou familiar, 

ger. com afastamento físico; ausência de 

intimidade entre. 3. Desligamento de 

funcionário, esp. de instituição pública, das 

funções ou do cargo que exerce.  

Textos: 1d 

DESLIGAMENTO 1. Ato ou efeito de desligar(-se), separação. 2. 

Falta de ligamento; soltura. 3. Interrupção de 

fornecimento de serviço ou de 

funcionamento. 4. Ato de desvincular-se 

[daquilo a que (se) estava preso por obrigação, 

compromisso, laço afetivo etc.]. 

Textos: 1d 

Fonte: autoria própria. 

 

De acordo com Duque (2015), “o frame descritor  de  evento  contém  papéis  e  

relações  estáticas  e  dinâmicas como eventos, estados e mudanças de estados” e, por 

conseguinte, atua na construção de roteiros. Nesse panorama, as construções verbais 

“abandonar”, “sair”, “desligar-se” e “trocar”, por exemplo, indexam frames descritores 

de eventos porque participam da configuração de roteiros específicos.  

Nesta análise, destaco três papéis característicos relacionados à expressão 

“abandonar o barco”, quais sejam: 

 

a) Tipo do evento: relacionado ao mecanismo de ativação da cena descrita. Por 

consequência, este papel específico deve ser preenchido por uma estrutura 

pertinente. Nesse caso, a estrutura subjacente à expressão idiomática 

“abandonou o barco” seria “X abandona Y”. 
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b) Esquema-X (esquema de ação): esse esquema está diretamente ligado à 

estrutura da cena e viabiliza insumos para o preenchimento dos respectivos 

slots. Logo, na estrutura “X abandona Y”, o esquema-X ABANDONAR requer os 

preenchedores ABANDONADOR e COISA ABANDONADA como X e Y, respectivamente. 

Dessa forma, fica mais patente o modo como os eventos são organizados. 

c) Participantes: são os elementos participantes do processo (entidades diversas) 

que preenchem as lacunas de acordo com o contexto discursivo específico. Por 

exemplo, na construção “mais um secretário abandonou o barco…”, podemos 

inferir com base nos elementos fornecidos pelo contexto discursivo que o 

ABANDONADOR (X) é a representação metonímica de todos os secretários que se 

desligaram de seus cargos na prefeitura e a COISA ABANDONADA (Y) é a Prefeitura 

de Mafra. 

 

No caso específico dos frames descritores de eventos elencados, parece que as 

estruturas subjacentes aos esquemas-X atuam na conexão dos elementos que 

participam da engrenagem discursiva. Vejamos o quadro 8: 

 

Quadro 8 – indexadores de esquemas-X da expressão “abandonar o barco” 

Esquemas-X Elementos envolvidos na indexação 

ABANDONAR O esquema-X ABANDONAR exige alguém que abandone algo. 

SAIR  O esquema-X SAIR exige alguém que saia de um local e, 

consequentemente, passe a ocupar outro. 

VOLTAR O esquema-X VOLTAR exige alguém que volte a/de algum lugar ou 

para algo. 

DEBANDAR O esquema-X DEBANDAR exige alguém que debande de algo. 

DEMITIR O esquema-X DEMITIR exige alguém que demita alguém ou que se 

demita de algo. 

AFASTAR O esquema-X AFASTAR exige alguém que afaste algo ou se afaste. 

DESLIGAR O esquema-X DESLIGAR exige alguém que desligue algo ou se 

desligue. 
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As implicações discursivas são evidenciadas no momento em que precisamos 

preencher as lacunas da estrutura da cena com elementos disponíveis nos contextos 

discursivo e/ou situacional. Por exemplo, na construção “Contando com esta saída, 

chegamos à sétima troca de secretários municipais e uma da Procuradoria do 

Município, ou seja, já trocamos secretários (as) da Ação Social, Obras, Educação, 

Finanças, Saúde, administração”, uma das possibilidades é que o prefeito seja o agente 

da ação TROCAR O SECRETÁRIO. Nesse caso, apesar de o agente não estar explícito 

textualmente, é possível recuperá-lo no discurso. 

Em suma, o elenco de pistas linguísticas e frames elencados nos quadros 6, 7 e 

8 evidencia um conjunto de implicações discursivas da expressão idiomática 

“abandonar o barco”. Nessa direção, de modo geral, os frames acionados ao longo da 

interação discursiva reforçam o frame evocado por meio da expressão “abandonar o 

barco”, encontrada nos títulos dos textos 1a, 1b, 1c e 1d. Assim, a relação entre a 

expressão idiomática e o repertório de pistas linguísticas presentes nos referidos 

textos contribuem, via acionamento de frames, para a configuração do framing que 

atua na construção de sentido do texto. 

 

i. Dimensão construcional  

Dando seguimento à análise do corpus, nesta etapa específica, pretendo 

descrever não apenas quais esquemas e frames são acionados, mas também a maneira 

como se processa a combinação desses padrões cognitivos na construção da 

especificação semântica. Saliento ainda que, nesta tese, considero que esquemas e 

frames são padrões cognitivos e, portanto, pertencentes à mesma categoria. Nessa 

perspectiva, os esquemas são tipos específicos de frames mais próximos de 

experiências sensoriais e motoras recorrentes. Portanto, a separação que faço tem 

enfoque estritamente didático.  

Nos quatro textos analisados anteriormente, observo que a expressão 

“abandonar o barco” instancia o acionamento dos esquemas imagéticos 

ORIGEM/CAMINHO/META, CONTÊINER e LIGAÇÃO. A partir dessa observação, noto que o 

esquema ORIGEM/CAMINHO/META envolve o deslocamento de um trajetor entre dois 

pontos e, consequentemente, a ativação de três papéis, quais sejam: a origem (interior 

do barco), o caminho (percurso feito pelo trajetor durante a ação de abandonar o 
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barco) e a meta (lugar para onde o trajetor pretende ir); que o esquema CONTÊINER 

envolve a ativação de outros três papéis, a saber: o interior do barco, o exterior do 

barco e o portal, que se configura como o limite entre o interior e o exterior da 

embarcação; e, por fim, que o esquema LIGAÇÃO envolve a ativação dos papéis 

entidades (o barco e a pessoa que o abandona) e ligação entre entidades (regulada 

pelas relações estabelecidas entre as entidades de naturezas distintas e a situação em 

que estão inseridas). Durante o acionamento desses esquemas, percebo que há uma 

focalização e consequente unificação dos papéis meta e exterior.  

Em outras palavras, quando dizemos que alguém abandonou o barco, partimos 

do princípio de que esse indivíduo se deslocou de um local, onde estava anteriormente 

(origem), a outro onde passou a estar (meta), percorrendo, para isso, certa trajetória 

(caminho).  Em função disso, inferimos que a construção “abandonar o barco” aciona 

os esquemas CONTÊINER (locais ocupados pelo trajetor), ORIGEM/CAMINHO/META (trajetos 

específicos percorridos pelo trajetor) e LIGAÇÃO (elo entre todos os elementos 

envolvidos). Assim sendo, a focalização pode estar na origem (por exemplo, o termo 

‘saída’ parece focalizar a origem, ou seja, o local de onde o trajetor saiu); no caminho 

(por exemplo, o termo ‘troca-troca’ parece focalizar o processo); ou na meta (por 

exemplo, o termo ‘aderir’ parece focalizar o local que o trajetor passou a ocupar). 

Nesse paradigma, “abandonar o barco” parece denotar uma ação efetiva e, por 

conseguinte, exige a ativação de um esquema-X. Esse esquema se caracteriza 

basicamente por três etapas: estados prévios que evidenciam a preparação para o 

evento (alguém está prestes a realizar uma ação); ações que denotam o momento da 

transição entre as etapas envolvidas (realização da ação propriamente dita); e estados 

posteriores que apontam para os eventos que virão em seguida (mudança efetiva de 

estado). 

A seguir, apresento a representação básica do circuito de “abandonar”, na 

figura 6, e, posteriormente, o quadro 9 com os parâmetros e valores mobilizados na 

execução da respectiva ação. 
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Figura 6: Esquema-X de “abandonar”90 (o barco) 

 

→ 

 

 

→ 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 9: parâmetros e valores de “abandonar" (o barco). 

Parâmetros    Valores 

Deslocamento Para fora do corpo 

Força Forte 

Agentividade Alta transitividade 

Fonte: autoria própria. 

 

No que tange aos demais frames, percebo algumas variações, o que sugere que 

eles sejam mais sensíveis às configurações culturais em que estão inseridos.  Isso 

denota que a construção “abandonar o barco” pode remeter a sentidos diversificados 

em função do contexto em que é utilizada, ou seja, pode significar “abandonar uma 

embarcação”, “sair de uma área de estudo”, “deixar um cargo”, “largar um 

casamento” etc. No caso específico dos textos analisados, os frames acionados foram 

“deixar um cargo público” (textos 1a, 1c e 1d) e “mudar de grupo político” (texto 1b). 

Essa gama de significados possíveis engloba os sentidos literal e metafórico. Em 

vista disso, não há como delimitar adequadamente o sentido evocado pela construção 

à sua respectiva situação de comunicação recorrendo apenas ao acionamento e 

combinação de esquemas e frames. Faz-se necessário também, a meu ver, recorrer às 

                                                           
90

 Baseado em FELDMAN (2006) 

Efetuar a ação 

Preparar Iniciar Processo  Encerrar  Concluído 

Meta:  
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barco 

Preparar para o 
deslocamento 
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informações disponibilizadas pelo contexto. Assim, quando utilizamos a expressão 

“fulano de tal abandonou o barco” desvinculada de qualquer situação real de uso, 

abrimos margem para duas interpretações: 

 

(21) Fulano de tal deixou a embarcação. [sentido literal] 

(22) Fulano de tal desistiu de tudo. [sentido metafórico] 

 

 Nesse caso, apesar de ser possível afirmar que ambas as sentenças, tomadas 

isoladamente, suscitam o acionamento dos mesmos esquemas imagéticos 

(ORIGEM/CAMINHO/META, CONTÊINER e LIGAÇÃO), não é possível afirmar qual o sentido mais 

adequado (literal ou metafórico) e nem que outros frames (FRAMES INTERACIONAIS, FRAMES-

ROTEIRO, FRAMES-SOCIAIS etc.) participam do processo de construção de sentido. 

Desse modo, a análise empreendida até o momento aponta para o 

entendimento de que, ao utilizarmos determinada construção em circunstâncias 

diversas, os frames acionados podem variar, mas os esquemas imagéticos – tipos 

particulares de frames vinculados às relações sensório-motoras básicas – serão os 

mesmos. Opera nessa direção o fato de que os esquemas imagéticos acionados, 

quando observamos a construção em sentido literal, são os mesmos que acionamos 

quando observamos a construção em sentido metafórico91. 

Após a descrição dos esquemas e frames acionados, bem como de suas 

respectivas combinações, passo a expor a partir de agora a dimensão simulativa na 

qual procuro descrever o papel dos contextos situacional e discursivo na resolução da 

especificação semântica, bem como das possíveis inferências envolvidas nesse 

processo. 

 

ii. Dimensão simulativa 

Levando-se em consideração os elementos explícitos no contexto de uso da 

construção “abandonar o barco”, e tomando como exemplo o texto 1c, noto que a 

sentença transitiva “Mais um secretário abandona o barco da atual gestão” tem papel 

fundamental na resolução da especificação semântica, uma vez que, a despeito de se 

alicerçar na estrutura de uma cena de alguém realizando uma ação, sugere o 
                                                           
91

 Consideramos a expressão “abandonar o barco” uma construção ou um item lexical. 
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acionamento do frame GESTÃO. E é exatamente essa informação que irá direcionar a 

construção de sentido para um percurso metafórico. 

Esse fato evidencia que os esquemas exercem um papel importante na 

generalização do uso da construção, porém, não são responsáveis pelo ajuste fino no 

processo de resolução da especificação semântica. Isso acontece porque, tanto no 

sentido literal (alguém pulando para fora de uma embarcação) quanto no sentido 

metafórico específico (alguém deixando uma determinada gestão), acionamos, como 

dito anteriormente, os mesmos esquemas imagéticos, quais sejam: CONTÊINER, 

ORIGEM/CAMINHO/META e LIGAÇÃO. 

Nessa situação, os contextos situacional e discursivo exercem um papel 

fundamental na resolução da semspec porque fornecem as informações necessárias 

para a definição do frame acionado e, consequentemente, para a indicação do sentido 

mais adequado a ser atribuído – metafórico ou literal.  

Diante disso, parece razoável considerar que as construções se transformam 

por metaforização, o que se coaduna com a concepção de que, no decorrer de nossas 

vidas cotidianas, buscamos entender experiências mais abstratas em termos de 

experiências mais concretas.  

Acerca de como identificar construções metafóricas no discurso, Pragglejaz 

Group (2007) desenvolve um trabalho que usa o dicionário como referência. Nessa 

tarefa, os pesquisadores desse grupo comparam o significado básico do dicionário com 

o significado do contexto de uso. Se os significados forem compatíveis, a expressão 

deve ser considerada convencional. No entanto, se os significados forem 

incompatíveis, a expressão deve ser considerada metafórica. Com base no método 

proposto pelo Pragglejaz Group (2007), adaptei uma sequência procedimental para 

reforçar novamente a importância das informações provenientes do contexto na 

efetivação da resolução semântica. Vejamos a sequência a seguir: 

 

Abandonar [o barco] 

 Texto 1a  

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abandonar” indica o desligamento do 

último dos secretários importados de Florianópolis da Prefeitura de Mafra. 
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(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abandonar” é deixar de 

todo, largar de vez, partir, ir embora92.  

(c) significado contextual versus significado básico: No que se refere ao uso do verbo, o 

significado contextual é semelhante ao significado básico, quando comparamos 

ambos. Desse modo, é o uso do termo “barco” que perfila o tipo de ação. Porém, o 

sentido usado não advém da soma dos componentes da expressão [deixar uma 

embarcação], mas sim da construção inteira. Nesse caso, são as informações 

disponíveis no contexto que permitem fazer a adequação, isto é, entender o ato de 

pedir o desligamento de um cargo público em termos do ato de abandonar uma 

embarcação.   

Usado metaforicamente? Sim. 

 

 Texto 1b 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abandonar” se refere à debandada de um 

deputado estadual do grupo político do governador do Paraná. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abandonar” é deixar de 

todo, largar de vez, partir, ir embora. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual do verbo é 

similar ao seu significado básico, quando comparamos ambos. Diante disso, só é 

possível entender o ato de pedir o desligamento de um cargo público em função do 

ato de desocupar um barco, se a expressão for tomada por inteiro e se forem 

considerados os elementos fornecidos pelo contexto. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

 Texto 1c 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abandonar” indica o pedido de 

afastamento do Secretário de infraestrutura de seu cargo na prefeitura.  

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abandonar” é deixar de 

todo, largar de vez, partir, ir embora. 

(c) significado contextual versus significado básico: Os significados contextual e básico 

do verbo “abandonar” se equivalem. No entanto, o exame da construção “chutar o 
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 HOUAISS (2001). 
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balde” em seu contexto específico de uso demonstra que a saída do secretário do 

cargo que ocupava é entendida em termos do genérico de ato de abandonar uma 

embarcação. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

 Texto 1d 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “abandonar” indica o pedido de demissão 

do Secretário de Saúde de Lagoa Seca/PB de seu cargo. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “abandonar” é deixar de 

todo, largar de vez, partir, ir embora. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se coaduna 

com o significado básico, quando comparamos ambos. Diante disso, só é possível 

entender o ato de pedir demissão do cargo de secretário de saúde do município em 

função do ato de abandonar o barco, se forem considerados o uso da expressão como 

uma construção em relação com os dados facultados pelo contexto. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

 O uso adaptado do modelo proposto por Pragglejaz Group (2007) para 

identificar itens lexicais usados metaforicamente no discurso parece realçar o papel do 

contexto na distinção entre os sentidos metafórico e convencional porque fornece as 

pistas necessárias para que o leitor complete adequadamente os slots, isto é, perfile as 

estruturas discursivas e resolva a especificação semântica. 

Esse processo, a meu ver, reforça o entendimento de que alguns frames estão 

intimamente ligados à cultura e podem mudar de acordo com o contexto de uso. Isso 

indica que, em termos neurais, o processo por meio do qual os sentidos são perfilados 

em diferentes situações discursivas é idêntico. Por esse ângulo, a atribuição pertinente 

de significados acontece na fase simulativa, uma vez que é nessa etapa do 

processamento cognitivo que recorremos aos dados advindos dos contextos 

situacional (maneira como categorizamos as coisas em nossa cultura) e discursivo 

(maneira como os textos são construídos). Dessa forma, são as informações 

mobilizadas em ambos os contextos que orientam o perfilamento dos sentidos que 
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atribuímos às construções e viabilizam a produção de uma especificação semântica 

resolvida. 

Para que esse processo fique ainda mais evidente, tomo novamente como 

exemplo o título do texto 1c: “Mais um secretário abandona o barco da atual gestão”. 

Nesse caso, os termos que orientam o preenchimento dos slots vazios são “secretário” 

e “atual gestão”, uma vez que, no enquadramento específico, “atual gestão” aciona o 

CONTÊINER que é preenchido pelo referente SECRETÁRIO. Assim, quando dizemos que o 

secretário, no contexto da gestão pública, “abandona o barco”, perfilamos e 

atribuímos à sentença um sentido metafórico, isto é, ABANDONAR TUDO, LARGAR TUDO etc.  

Por essa razão, os indicadores de que a expressão “abandonar o barco” deve 

ser compreendida metaforicamente e não literalmente, no texto 1c, são as pistas 

linguísticas “secretário” e “atual gestão” presentes no título. O mais interessante é que 

esse sentido é reforçado no restante do texto por meio de sentenças como: 

 

(23) Agora foi a vez do Secretário de infraestrutura do município, Moisés 

Ribeiro, pedir afastamento do seu cargo. 

(24) Moisés de Aldemira, como é conhecido, deixa a gestão sem nenhuma 

obra prestada para o município. 

 

Assim, as diversas palavras e sentenças que participam da tessitura textual 

parecem perfilar um sentido predominante que permeia todo o texto, a partir do 

cruzamento de sentidos convergentes. Nesse paradigma, o framing se configura como 

o mecanismo responsável pela modelagem dos frames que, por sua vez, modelam 

nosso pensamento e linguagem. E é exatamente o enquadramento dado que nos faz 

perspectivar a realidade de maneiras diversas. 

Apesar de termos utilizado o texto 1c como exemplo, o mesmo fenômeno 

acontece nos demais (1a, 1b e 1d), ou seja, as metáforas evocadas por meio das 

expressões idiomáticas contempladas nos títulos dos quatro textos acabam, de algum 

modo, se repetindo ao longo dos seus respectivos conteúdos. É como se a metáfora 

identificada no título fosse a própria metáfora mais ampla construída no discurso, a 

ponto de sintetizar o sentido do texto como um todo. Desse modo, a metáfora 
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evocada pela expressão “abandonar o barco” parece funcionar como a síntese do 

texto.  

Ao observar o acionamento dos frames e de suas respectivas projeções 

metafóricas, observo que o sentido metafórico acionado pela expressão “abandonar o 

barco” (LARGAR TUDO, ABANDONAR, DEIXAR) estava presente em vários eventos citados ao 

longo de todos os textos. Vejamos alguns exemplos: 

 

Quadro 10: ocorrências do sentido metafórico de “abandonar o barco”. 

Textos Ocorrências 

Texto 1a  “E nesta sexta-feira o último dos secretários importados de Florianópolis 

se desligou da Prefeitura de Mafra.” Isto é, ABANDONOU O BARCO. 

Texto 1b “O deputado estadual Caíto Quintana oficializou [...] debandada do 

grupo político do governador Beto Richa (PSDB).” Isto é, ABANDONOU O 

BARCO. 

Texto 1c “Agora foi a vez do Secretário de Infraestrutura do município, Moisés 

Ribeiro, pedir afastamento do seu cargo”. Isto é, ABANDONAR O BARCO.. 

Texto 1d “O jovem estudante de medicina Damião Calafange oficializou sua saída 

do comando da Secretaria de Saúde de Lagoa Seca nesta quinta-feira, dia 

05 de junho.” Isto é, ABANDONOU O BARCO. 

Fonte: autoria própria. 

 

Parece evidente que o mapeamento metafórico imposto pela expressão 

idiomática conduz todo o restante do texto. Esse fenômeno evidencia que os 

idiomatismos não apenas servem de suporte para a operacionalização do framing que 

norteia a construção do sentido global do texto, como também integram um conjunto 

de mapeamentos metafóricos que abastecem o framing por meio do qual o discurso é 

construído. 

 

4.2. CHUTAR O BALDE 

A expressão “chutar o balde” incorpora o grupo das expressões idiomáticas 

intermediárias, pois permite alterações sintáticas (‘chutei o balde’, ‘chutou o balde’, 

‘vou chutar o balde’ etc.), sem comprometer o seu caráter metafórico. Essa expressão 
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tem o seguinte sentido dicionarizado: 1. Revoltar-se com uma situação e tomar uma 

atitude radical. 2. Desmontar; desistir; abandonar93. 

Diferentemente do que ocorre em “abandonar o barco”, que permite a seleção 

de construções mais curtas, em “chutar o balde” é necessária a triagem de construções 

um pouco mais amplas, frases, para evidenciar, de modo mais detalhado, a relação de 

indexação entre os sentidos acionados por meio das construções e da expressão 

idiomática analisada. 

Em outras palavras, o processo de construção de sentido de “chutar o balde” 

parece exigir mais elementos do discurso do que “abandonar o barco” – pelo menos 

nos textos que analiso. Esse fato pode indicar que esta expressão está mais cristalizada 

do que aquela. Desse modo, o sentido de “chutar o balde” parece ser mais geral, 

enquanto o de “abandonar o barco”, mais específico. Assim, no interior do discurso, 

para entendermos o sentido mais adequado ao contexto de uso de “chutar o balde”, é 

preciso um perfilamento mais pormenorizado do que nas ocorrências de “abandonar o 

barco”. 

A partir de agora, apresento, respectivamente, alguns quadros com os 

indexadores de frames acionados e as devidas considerações acerca do papel da 

expressão idiomática “chutar o balde” na construção discursiva. 

 

Quadro 11: indexadores de esquemas imagéticos da expressão “chutar o balde” 

LIGAÇÃO 

Texto 2a  “chutar o balde”, “buscar novos caminhos”, “desistir do seu 

sonho”, “buscar outro caminho”, “trocar de rumo”, “chutar o 

balde largando metas de carreira e mudando totalmente de 

rumo”, “desistir”, “desiste de um sonho”, “trocar de plano”. 

Texto 2b “chutando o balde”, “largando um emprego”, “ir em busca da 

felicidade”, “despedida”, “vendeu sua parte na sociedade da 

empresa”, “tirar um período sabático”, “vai para a Europa estudar 

gastronomia e fotografia”, “disse adeus ao emprego que tinha”, 

“abdicou de grande parte do conforto”, “sair por aí”. 
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 Silveira (2010) 
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Texto 2c “chutou o balde”, “chutar o balde”, “desistir de tudo”, “ser 

grosso”, “impaciente”, “falar algo de cabeça quente”, “desistir”. 

Texto 2d “chuta o balde”, “chutando o balde”, “pedindo demissão”, 

“pedindo o divórcio de um casamento falido ou terminando um 

relacionamento que se sabe que não vai dar em nada”, “indo para 

a rua protestar pelo descontentamento com o país”, “mudar o 

que não nos agrada”, “chutei o meu balde”, “larguei uma carreira 

consolidada e promissora no mercado publicitário, um salário de 

fazer inveja em muita gente da minha idade, roupas de marcas 

caras, um carro novo”, “pedi demissão, vendi quase tudo o que 

eu tinha e comprei uma passagem só de ida para a Tailândia”, “fiz 

a louca mesmo”, “chutar o balde”, “nos livrar”, “alívio”, “pedir 

demissão”, “Depois de chutar uma vez, você chutará sempre”, 

“chutar”, “terceiro ou quarto balde que eu chutei na vida”, 

“explorar a escuridão”, “desafiar o status quo”, “resistir ao desejo 

de se acomodar” “chutando os baldes”, “continuar chutando cada 

vez mais longe”. 

 

ORIGEM-CAMINHO-META 

Texto 2a  “chutar o balde”, “buscar novos caminhos”, “buscar outro 

caminho”. 

Texto 2b “chutando o balde”, “largando um emprego”, “ir em busca da 

felicidade”, “vai para a Europa estudar gastronomia e fotografia”, 

“sair por aí”. 

Texto 2c “chutou o balde”, “chutar o balde”. 

Texto 2d “chuta o balde”, “chutando o balde”, “pedindo demissão para 

tirar um período sabático, viajar ou começar um negócio 

próprio”, “indo para a rua protestar pelo descontentamento com 

o país”, “chutei o meu balde”, “larguei uma carreira consolidada e 

promissora no mercado publicitário, um salário de fazer inveja 

em muita gente da minha idade, roupas de marcas caras, um 
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carro novo”, “depois de chutar uma vez, você chutará sempre”, 

“ter chutado os baldes”, “continuar chutando cada vez mais 

longe”. 

Fonte: autoria própria. 

 

As análises dos textos relacionados à expressão “chutar o balde” revelam o 

acionamento de basicamente dois esquemas imagéticos, quais sejam: LIGAÇÃO e ORIGEM-

CAMINHO-META. Tendo em vista que já apresentei explanação teórica acerca desses 

esquemas, na seção que trata dos dados relativos à expressão “abandonar o barco”, 

busco ser bastante objetivo ao abordá-los a seguir. 

 

a) LIGAÇÃO 

O ato de chutar pressupõe a aplicação de uma força empregada pelo chutador 

sobre objeto chutado. Seguindo esse raciocínio, é possível inferir que a expressão 

“chutar o balde” cria uma condição de repulsa, uma vez que o chute provoca o 

afastamento do balde. Desse modo, essa expressão tende a sugerir noção de 

desligamento, repulsa ou afastamento de algo. 

Nessa direção, o esquema LIGAÇÃO viabiliza a conexão entre duas entidades, 

quais sejam: o ponto de partida do chute (entidade 1) e o alvo do chute (entidade 2). 

Nesse paradigma, o impacto tenderá sempre a provocar uma desconexão – ruptura. 

Além disso, no discurso, as entidades 1 e 2 podem ser representadas pelos mais 

diversos referentes a depender da situação de uso em que estiverem inseridas. A 

análise dos textos catalogados corrobora esse entendimento. Vejamos:  

i. Texto 2a – O que levar em conta na hora de “buscar novos caminhos”. – nesse 

caso, o sentido construído pelo discurso pressupõe que “chutar o balde” 

significa abandonar os velhos caminhos e buscar novos. É importante destacar 

que a ideia posterior de conexão, “buscar novos caminhos”, é viabilizada pelo 

acesso às informações disponibilizadas pelo contexto discursivo e advém da 

ideia anterior de desconexão evocada pela expressão “chutar o balde” presente 

no título e em outras partes do texto. – desconexão/conexão. 

ii. Texto 2b – Uns três anos atrás, um amigo próximo um dia “disse adeus ao 

emprego que tinha”. – desconexão. 
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iii. Texto 2c – Já quis “desistir de tudo” porque as pessoas ao redor não agiram 

como esperava? – desconexão. 

iv. Texto 2d – “Pedi demissão”, “vendi quase tudo o que eu tinha” e “comprei uma 

passagem só de ida para a Tailândia”. – desconexão, desconexão, 

desconexão/conexão, respectivamente. Considerei que comprar uma passagem 

só de ida para determinado lugar denota, ao mesmo tempo, desconexão da 

localidade de origem e conexão com a localidade de destino. Nos 4 textos, a 

ideia predominante parece ser a de desconexão, provavelmente devido a 

implicação discursiva do sentido evocado pelo idiomatismo “chutar o balde”. 

Além disso, percebo que a noção de conexão, nas vezes em que emerge, está 

sempre vinculada às informações presentes no contexto discursivo e à ideia de 

desconexão. 

 

É possível perceber que os referentes que preenchem as lacunas das entidades 

1 e 2 variam de acordo com o contexto específico de uso. Compreendemos esse 

fenômeno porque sabemos, com base em nosso conhecimento de mundo, que os 

referentes podem ser alterados em função da situação em que o discurso é produzido, 

sem prejuízo do sentido evocado pela expressão. Dessa forma, dependendo do 

contexto situacional, o sentido metafórico de “chutar o balde” (1. Revoltar-se com 

uma situação e tomar uma atitude radical. 2. Desmontar; desistir; abandonar) pode se 

referir a diversas ações específicas: buscar novos caminhos, dizer adeus ao emprego, 

desistir de tudo, pedir demissão, viajar etc. 

Vejamos no quadro 12 a ilustração de como se dá o preenchimento das 

lacunas: 

Quadro 12: preenchimento de lacunas da expressão “chutar o balde” 

TEXTOS ENTIDADE 1 ENTIDADE 2 

2ª [DEFAULT] “novos caminhos” 

2b “emprego que tinha” [DEFAULT] 

2c “tudo” [DEFAULT] 

2d “emprego e bens materiais” “passagem só de ida para a Tailândia” 

Fonte: autoria própria. 
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Os dados apresentados no quadro 12 ratificam mais uma vez a importância das 

informações fornecidas pelos contextos situacional e discursivo para a viabilização da 

resolução semântica e a consequente atribuição adequada de sentido. Além disso, 

expressam as implicações das expressões idiomáticas na construção discursiva do 

sentido, pois revelam a relação de proximidade entre o frame evocado por meio da 

expressão “chutar o balde” e os frames evocados por via dos elementos do contexto 

discursivo. Esse fenômeno não se restringe ao esquema LIGAÇÃO, mas pode ser 

observado também por intermédio da observação do esquema ORIGEM-CAMINHO-META. 

Vejamos. 

 

b) ORIGEM-CAMINHO-META 

Diferentemente do uso de “abandonar o barco”, no qual, em seu sentido literal, 

o papel do trajetor foi predominantemente exercido por um ser que se desloca de um 

ponto a outro; em “chutar o balde” predomina a ideia de movimento causado por um 

membro do corpo de um chutador – isto é, a perna – na direção de um alvo. Apesar 

disso, quando usado em sentido metafórico, a noção de um ente (trajetor) que se 

desloca de um ponto a outro não é comprometida. Vejamos: 

v. Texto 2a – O que levar em conta na hora de buscar (deslocamento) novos 

caminhos (meta). – a origem e o trajetor são preenchidos em estágio [DEFAULT], 

isto é, como os referentes de origem e trajetor não estão explicitados no 

discurso, executamos um preenchimento predefinido [DEFAULT]. Isso acontece 

porque, com base em nossos conhecimentos prévios, sabemos que se houve 

deslocamento, um trajetor partiu de um ponto (origem) e percorreu um 

caminho em direção a outro ponto (meta). 

vi. Texto 2b – Uns três anos atrás, um amigo próximo (trajetor) um dia disse adeus 

(deslocamento) ao emprego que tinha (origem). – a meta foi preenchida em 

estágio [DEFAULT]. 

vii. Texto 2c – Já quis desistir (deslocamento) de tudo (origem) porque as pessoas 

ao redor não agiram como esperava? – a meta e o trajetor foram preenchidos 

em estágio [DEFAULT]. 

viii. Texto 2d – Pedi demissão (deslocamento1), vendi quase tudo o que eu tinha 

(deslocamento2)  e comprei uma passagem só de ida (deslocamento3) para a 
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Tailândia (meta). – esse é um caso mais complexo porque envolve vários 

eventos e, por isso, apresenta algumas peculiaridades, a saber: são 

apresentados três deslocamentos para, só depois, ao final, a meta ser revelada. 

Além disso, a origem foi preenchida em estágio [DEFAULT]. 

 

Depois da apresentação dos indexadores de esquemas imagéticos, apresento 

adiante os indexadores de frames conceptuais vinculados à expressão idiomática 

“chutar o balde”. 

 

Quadro 13: indexadores de frames conceptuais da expressão “chutar o balde” 

FRAMES SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIAS 

SONHO Ato ou efeito de sonhar. 1. Conjunto de 

imagens, de pensamentos ou de fantasias que 

se apresentam à mente durante o sono. 2. Ato, 

pessoa ou objeto visto ou imaginado durante o 

sono. 3. Sequência de ideias soltas e incoerentes 

às quais o espírito se entrega, devaneio, 

fantasia. 4. Plano ou desejo absurdo, sem 

fundamento, fantasia, utopia, ficção.  

Texto: 2a. 

SOFRIMENTO 1. Ação ou processo de sofrer. 2. Dor causada 

por ferimento ou doença, padecimento. 3. Dor 

moral, amargura, ansiedade, angústia. 4. Vida 

miserável, miséria, penúria, dificuldade. 

Texto: 2a, 2b, 

2c. 

ALÍVIO 1. Ato ou efeito de aliviar(-se), diminuição de 

peso ou de carga. 2. Diminuição de fadiga, de 

enfermidade, de sofrimento. 3. Estado de quem 

se livra de qualquer forma de opressão, 

desafogo. 4. Momento de descanso, de 

repouso, folga de uma tarefa cansativa.  

Texto: 2c, 2d. 

FELICIDADE 1. Qualidade ou estado de feliz, estado de uma 

consciência plenamente satisfeita, satisfação, 

Texto: 2a, 2b. 
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contentamento, bem-estar. 2. Boa fortuna, 

sorte. 3. Bom êxito, acerto, sucesso. 4. Votos de 

êxito, congratulações. 

DESCONFORTO 1. Ausência de conforto. 2. O que abate o 

ânimo, desalento, desconsolo. 

Texto: 2a, 2b, 

2d. 

Fonte: autoria própria. 

 

O elenco de frames conceptuais que compõe o quadro 13 denota mais uma vez 

a proximidade semântica estabelecida entre o sentido evocado por via da expressão 

idiomática presente nos textos e os frames conceptuais evocados por outros itens 

lexicais que operam na tessitura discursiva, o que evidencia as implicações da 

expressão idiomática na construção discursiva do sentido. Isso indica que vários itens 

lexicais indexam e reforçam o sentido evocado pela expressão idiomática analisada em 

diversas nuances. Por exemplo, é perceptível que o ato de “chutar o balde” enseja 

uma ação (DEMISSÃO, DIVÓRCIO, DESPEDIDA, DECISÃO, ESCOLHA) provocada por sensações 

incômodas (DESCONFORTO, SOFRIMENTO) e anseios (SONHOS), visando alcançar mais 

satisfação (REALIZAÇÃO, FELICIDADE, ALÍVO). 

Apoiado nessas observações, noto que não apenas as construções nominais 

(acionadores de frames conceptuais), mas também as verbais (acionadores de frames 

descritores de eventos) participam da construção de sentido do discurso como um 

todo, reforçando, de algum modo, o sentido evocado pela expressão idiomática 

“chutar o balde” em todos os textos. Vejamos o quadro 14: 

 

 Quadro 14: indexadores de frames descritores de eventos da expressão “chutar o 

balde” 

FRAME SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIA 

CHUTE 1. Impulso energético dado com o pé para 

impulsionar a bola. 2. PONTAPÉ (‘golpe com a 

ponta do pé’) 3. Tentativa de acertar uma 

resposta sobre assunto que se desconhece ou 

conhece pouco.  

Textos: 2a, 2b, 2c, 

2d. 
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BUSCA 1. Ato ou efeito de buscar. 2. Esforço no sentido 

de achar ou descobrir algo. 3. Pesquisa 

minuciosa, revista, investigação. 4. Esforço para 

obter ou atingir algo, tentativa, pretensão.  

Texto: 2a. 

DECISÃO 1. Ato ou efeito de decidir, determinação. 2. 

Resolução tomada após julgamento, juízo, 

sentença. 3. Qualquer espécie de resolução 

sobre algum assunto, deliberação. 4. Fato que 

determina os rumos de um acontecimento ou o 

resultado final de um conflito. 

Textos: 2a, 2b, 2c, 

2d. 

ESCOLHA 1. Ato ou efeito de escolher. 2. Preferência que 

se dá a uma coisa que se encontra entre outras, 

predileção.  3. Opção entre duas ou mais coisas. 

4. Ato de eleger, eleição.  

Texto: 2a, 2b, 2c, 

2d. 

REALIZAÇÃO 1. Ato ou efeito de realizar. 2. Tudo que se põe 

em prática, que se consegue realizar; 2.1. Algo 

que se obtém com esforço. 3. Grande feito, ato 

de heroísmo.  

Texto: 2a. 

DESPEDIDA 1. Ato ou efeito de despedir(-se), partida, saída, 

separação, demissão, adeus. 1.1. Ato ou efeito 

de pôr termo a, fim, fim, acabamento, termo, 

conclusão. 2. Parte da cantoria em que o 

cantor insinua despedir-se dos anfitriões, da 

audiência ou da festa, como nos fins do 

cerimonial das festas de folia de reis, do bumba 

meu boi etc. 3. Mesuras, manifestações, 

expressões saudosas ou de cordialidade de 

quem se despede. 

Texto: 2b. 

DEMISSÃO Ato ou efeito de demitir(-se). 1. Dispensa dos 

serviços de pessoa, empr. no quadro de 

funcionários de uma empresa. 2. Exoneração de 

Texto 2d. 
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um emprego ou cargo por falta grave ou crime 

cometido. 3. Abandono voluntário, renúncia, 

desistência. 

DIVÓRCIO  1. Rompimento legal de vínculo de matrimônio 

entre cônjuges, estabelecido na presença de um 

juiz. 2. Qualquer desavença ou rompimento de 

relação estabelecida entre pessoas, grupos ou 

entidades abstratas. 3. Separação, ger. física, 

envolvendo pessoas ou coisas, afastamento, 

apartamento, desunião. 

Texto: 2d. 

DESISTÊNCIA 1. Ação ou efeito de desistir. 2. Abdicação de 

algo que se desejava, abstinência, renúncia. 3. 

JUR Renúncia a direito de que se é titular. 3.1. 

Renúncia do recorrente com relação a 

prosseguimento de recurso interposto. 3.2. 

Liberação de dívida em favor do devedor. 4. 

Desinteresse por (pessoa amada). 5. Ato de 

defecar, evacuar. 

Textos: 2a, 2c. 

MUDANÇA 1. Ato ou efeito de mudar(-se), muda, 

mudamento. 2. Troca de um lugar para outro. 3. 

Transferência de móveis, objetos etc., para 

novo local. 4. Colocação de um indivíduo no 

lugar de outro, substituição, troca.  

Texto: 2a. 

TROCA 1. Ato ou efeito de trocar(-se). 2. Transferência 

mútua de qualquer coisa entre seus respectivos 

donos. 3. SUBSTITUIÇÃO (‘colocação’).  4. 

Conversão, mudança, transformação.  

Texto: 2a. 

VENDA 1. Ato ou efeito de vender, vendagem, 

vendição. 2. Transferência de posse ou do 

direito sobre alguma coisa mediante 

pagamento de um preço combinado. 2.1. Ato 

Texto: 2b. 
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de alguém que se deixa subornar por dinheiro 

ou vantagem.  

DESAFIO 1. Ato de desafiar. 2. Ato de provocar alguém 

para duelo. 3. Chamamento para qualquer 

modalidade de jogo, peleja, competição, etc. 4. 

Esse jogo, partida, competição etc.  

Texto: 2d. 

Fonte: autoria própria. 

 

Mais uma vez, a análise dos frames descritores de eventos aponta para o 

entendimento de que esses domínios cognitivos atuam na estruturação de roteiros 

particulares. Esse processo envolve não apenas a indexação de descritores de eventos 

por via de construções verbais, mas também o robustecimento do sentido geral do 

texto por meio do framing que se coaduna com o sentido evocado pela expressão 

idiomática em questão. 

Nessa direção, ressalto três papéis pertinentes à expressão “chutar o balde”, 

quais sejam: 

a) Tipo do evento: diz respeito à ativação propriamente dita da cena descrita e, 

por isso, requer o suporte de uma estrutura subjacente. No caso em análise, 

parece ser “X chuta Y”. 

b) Esquema-X (esquema de ação): o esquema de ação está intimamente ligado à 

referida estrutura. Por essa razão, fornece subsídios para o preenchimento 

adequado dos slots. Desse modo, na estrutura “X chuta Y”, o esquema-X CHUTAR 

presume os referentes chutador e coisa chutada como preenchedores de X e Y, 

respectivamente. 

c) Participantes: são as entidades que ocupam apropriadamente as lacunas (X e 

Y) conforme os contextos situacional e discursivo específicos. Nesse caso, 

tomando como exemplo a construção “O líder que chutou o balde”, podemos 

depreender que, nos contextos discurso e situacional particulares, o papel do 

chutador (X) é preenchido pelo “líder” e o da coisa chutada (Y) é preenchido 

pelo “balde”, isto é, “deixar a igreja ou os caminhos do Senhor”. 
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Novamente parece razoável considerar que as estruturas subjacentes aos 

esquemas de ação atuam na conexão dos elementos que participam da construção 

discursiva. Vejamos o quadro 15: 

Quadro 15: indexadores de esquemas-X da expressão “chutar o balde” 

Esquemas-X Elementos envolvidos na indexação 

CHUTAR O esquema-X CHUTAR exige alguém que chute algo. 

BUSCAR O esquema-X BUSCAR exige alguém que busque algo. 

DECIDIR O esquema-X DECIDIR exige alguém que decida algo. 

ESCOLHER O esquema-X ESCOLHER exige alguém que escolha algo. 

REALIZAR O esquema-X REALIZAR exige alguém que realize algo. 

DEMITIR O esquema-X DEMITIR exige alguém que demita alguém. 

DIVORCIAR O esquema-X DIVORCIAR exige alguém que se divorcie de algo. 

DESISTIR  O esquema-X DESISTIR exige alguém que desista de algo. 

MUDAR O esquema-X MUDAR exige alguém que mude algo. 

TROCAR O esquema-X TROCAR exige alguém que troque uma coisa por outra. 

VENDER O esquema-X LARGAR exige alguém que largue algo. 

DESAFIAR O esquema-X ABDICAR exige alguém que abdique de algo. 

DIZER O esquema-X DIZER exige alguém que diga algo. 

ENCHER O esquema-X ENCHER exige alguém que encha algo. 

FALAR O esquema-X FALAR exige alguém que fale algo. 

TERMINAR O esquema-X TERMINAR exige alguém que termine algo. 

PROTESTAR O esquema-X PROTESTAR exige alguém que proteste contra algo. 

PEDIR O esquema-X PEDIR exige alguém que peça algo. 

Fonte: autoria própria. 

 

À vista disso, observo que os textos analisados nesta seção são compostos por 

vários frames que denotam algum tipo de desconexão, o que se coaduna com o 

sentido evocado por meio da expressão “chutar o balde”. Esse fenômeno contribui 

para o processamento do framing que irá atuar na construção do sentido geral de cada 

um dos textos. Isso parece revelar a relação de sentido que se constrói entre o frame 
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evocado pela expressão idiomática, os frames evocados por meio dos itens lexicais 

presentes na teia discursiva e as informações advindas da situação de uso. 

Agora que já temos uma visão geral do acionamento de frames, faço uma 

análise preliminar no âmbito da dimensão construcional com o objetivo de comparar 

as possibilidades de atribuição dos sentidos literal e metafórico, para, em seguida, 

analisar os textos considerando a dimensão simulativa.  

Com isso, pretendo evidenciar os elementos que participam da construção de 

sentido da expressão idiomática “chutar o balde”, bem como a importância das 

dimensões construcional e simulativa nesse processo. 

 

i. Dimensão Construcional 

Com base nos textos analisados, apresento duas construções idênticas e 

isoladas de seus contextos de uso. Para efeito de análise, convenciono que a sentença 

(25) tem sentido literal e que a sentença (26) tem sentido metafórico. A partir dessa 

convenção, busco identificar os elementos que atuam no perfilamento das 

construções e, por conseguinte, no enquadramento adequado do sentido (metafórico 

ou literal). Observemos as sentenças: 

 

(25) João chutou o balde. 

(26) Godofredo chutou o balde. 

 

É possível notar que as sentenças (25) e (26) compartilham a mesma 

organização sintática, evidenciando a presença de um ser animado (João/Godofredo), 

seguido de um verbo (chutar) e de um objeto (o balde), respectivamente. Esse fato 

chancela o entendimento de que a estrutura transitiva envolvida no processo de 

construção de sentido de ambas as sentenças não apenas contempla os mesmos 

elementos (um agente, uma ação e um objeto), como também parece acionar a noção 

de movimento causado. 

Além disso, é perceptível que o padrão sensório-motor utilizado (por um 

chutador) com o intuito de executar a ação de chutar (Esquema-X) um objeto indica 

que existe uma sequência de subações que contribuem para a execução da ação 

principal. Isso está intimamente relacionado ao Modelo de Aspecto (FELDMAN, 2006), 
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segundo o qual o processo de significação da sentença vai além dos aspectos internos 

do evento, envolvendo muitas outras questões como, por exemplo, a preparação para 

o evento e a conclusão do evento.  

Em outras palavras, essa modelagem defende que o ato de chutar pressupõe 

que o agente visualize o objeto (verificação do formato, peso, tamanho etc.), assuma 

certa postura, procure a posição mais adequada, calcule a força a ser aplicada (isso 

depende do objeto a ser chutado e do que se pretende com o chute) etc. Desse modo, 

é possível dizer que todos esses elementos que não aparecem explicitamente, quando 

nos deparamos com a palavra “chutar", são acionados e ficam disponíveis para serem 

usados ou não. 

Esse entendimento respalda a hipótese de que, ao tentarmos compreender 

uma sentença qualquer, fazemos inferências recorrendo também às informações que 

ficam em stand by. Dessa maneira, a significação das sentenças envolve 

necessariamente o acionamento de diversos padrões cognitivos que se combinam – 

tanto os padrões mais próximos de nossa corporalidade (esquemas-I e esquemas-X), 

como também os padrões mais sensíveis às nossas experiências culturais (Frames 

Conceptuais Básicos, Frames Interacionais, Frames-Roteiro, Frames-Eventos, Frames 

de Domínio Específico e Frames-Sociais). 

No que se refere especificamente aos esquemas, noto que nas duas sentenças 

analisadas o esquema-X CHUTAR envolve a ativação do esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META, 

uma vez que o pé do chutador se desloca (trajetória espacial) de um ponto (posição 

inicial) até atingir a meta (objeto chutado). Nesse caso, a construção de sentido da 

expressão “chutar o balde”, em ambas as sentenças, envolve o acionamento e a 

combinação do esquema-X CHUTAR, do esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META e do esquema-I 

LIGAÇÃO, que estabelece a conexão entre ambos.  

A seguir, apresento a representação básica do circuito de “chutar” e, 

posteriormente, o quadro 16 com os parâmetros e valores mobilizados na execução da 

referida ação. 
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Figura 7: Esquema-X de “chutar”94 (o balde) 

 

→ 

 

 

→ 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 16: parâmetros e valores de “chutar"95 (o balde). 

Parâmetros    Valores 

Deslocamento Para fora do corpo 

Força Forte 

Agentividade Alta transitividade 

Fonte: autoria própria. 

 

Em decorrência disso, quando percebemos cenas descritas por sentenças com a 

estrutura “X chuta Y”, acionamos a ideia de alguém que faz um movimento e aplica 

uma determinada força a um objeto. A priori, em (25) e (26), por exemplo, João e 

Godofredo parecem agir de modo a fazer com que o balde receba um impacto. No 

entanto, sabemos que, em nossa cultura, é perfeitamente possível compreender cada 

sentença de modo absolutamente distinto. O problema é que, até o momento, ainda 

não temos elementos suficientes para determinar os fatores que nos direcionam a 

atribuir o sentido mais adequado. 

Em outras palavras, sabemos que tanto é válido o entendimento de que João, a 

partir da ação literal de aplicar um chute, atingiu um balde, quanto o de que 

Godofredo perdeu a paciência e abandonou tudo. Nesta, prevalece o sentido 

                                                           
94

 Baseado em FELDMAN (2006) 
95

 Baseado em FELDMAN (2006) 

Efetuar a ação 

Preparar Iniciar Processo  Encerrar  Concluído 

Meta:  
Chutar o balde 

Preparar para o 
deslocamento 
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metafórico e, portanto, a sentença é categorizada como uma expressão idiomática 

intermediária; naquela, predomina o sentido literal e a sentença, por sua vez, é 

compreendida como uma expressão mais aberta em que prevalece o sentido standard. 

O mesmo fenômeno pode ser observado, quando analisamos fragmentos 

retirados do corpus sem as informações provenientes dos contextos situacional e 

discursivo. Isso indica que, nesses casos, a construção de sentido apropriada das 

sentenças torna-se inviável. Observemos alguns fragmentos coletados dos textos 2a, 

2b, 2c e 2d, respectivamente: 

 

(27) Chutar o balde. 

(28) Chutando o balde. 

(29) Chutou o balde. 

(30) Chuta o balde. 

 

Apesar de diferirem em relação à organização gramatical, as sentenças 

destacadas anteriormente parecem instanciar o acionamento dos mesmos padrões 

cognitivos (Esquema-X CHUTAR, Esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META e Esquema-I LIGAÇÃO). 

Esse fato sugere que, a despeito da disponibilidade de vários elementos pertinentes à 

fase construcional do processamento cognitivo, ainda não é possível atribuir sentido 

literal ou metafórico a nenhuma das sentenças por causa da ausência dos elementos 

pertinentes à dimensão simulativa. 

Situações desse tipo parecem reforçar a necessidade de identificarmos que 

fatores nos permitem diferenciar o sentido metafórico do literal e ensejam a seguinte 

indagação: afinal, as sentenças se referem ao uso do corpo na realização de uma ação 

objetiva ou a projeções metafóricas relacionadas ao uso do corpo? 

Esse questionamento é bastante complexo porque denota que a construção de 

sentido adequada das sentenças envolve uma gama considerável de elementos que 

perpassam a cognição, a linguagem, a corporalidade e a cultura. Diante disso, acredito 

que a atribuição do significado adequado só será possível mediante o acesso às 

informações disponíveis no contexto de uso. 

Com base na análise feita até aqui, é crível, a meu ver, chegar a pelo menos 

duas conclusões. Em primeiro lugar, parece evidente que os sentidos construídos não 
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são decorrentes da soma dos componentes das sentenças, porque se assim o fossem, 

o significado atribuído as duas seria obrigatoriamente o mesmo. Em segundo lugar, 

não parece satisfatório supor que a construção de sentido das sentenças se baseia 

apenas em suas estruturas gramaticais. Em decorrência disso, observo que o contexto 

contribui decisivamente para a efetivação da construção de sentido, o que nos leva à 

fase simulativa de análise. 

 

ii. Dimensão simulativa 

Nesta fase do processamento cognitivo, passamos a considerar as informações 

fornecidas pelo contexto de uso para darmos conta da resolução semântica. Nessa 

direção, tomo como exemplo a sentença presente no texto 2d “Tem muita gente 

chutando o balde”. Noto que, ao recorrer aos elementos disponíveis no discurso, os 

slots são preenchidos pelas expressões: “pedindo demissão”, “pedindo o divórcio”, 

“terminando um relacionamento” e “indo para a rua protestar”. Logo, são os dados 

acessados no contexto que evidenciam que o sentido metafórico é o mais adequado, 

isto é, que permitem a efetivação da resolução semântica. 

O fato é que as mesmas construções utilizadas em situações diferentes podem 

acionar conceitos diferentes. Assim, se o conceito evocado na situação específica de 

uso for aquele encontrado no dicionário (impelir com chute ou pontapé), o sentido 

atribuído é o convencional; caso contrário (revoltar-se com uma situação e tomar uma 

atitude radical), o sentido aplicado é o metafórico (PRAGGLEJAZ GROUP, 2007). 

Vejamos o método proposto por Pragglejaz Group (2007) para a identificação 

de palavras usadas metaforicamente no discurso: 

 

Chutar [o balde] 

 Texto 2a  

(a) significado contextual: Nesse contexto, “chutar” indica a coragem de mudar 

definitivamente as metas profissionais e trocar de rumo em busca de novos caminhos, 

sonhos e realizações. 
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(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “chutar” é impelir a (bola) 

com chute ou pontapé; aplicar chutes, dar pontapés96.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual difere do 

significado básico e pode ser compreendido por meio de uma confrontação. É possível 

entendermos a atitude de mudar as metas, alterar os planos e trocar de rumo em 

termos da atitude de chutar o balde. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 

 Texto 2b 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “chutar” se refere à decisão de largar o 

emprego e ir em busca de felicidade. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “chutar” é impelir a (bola) 

com chute ou pontapé; aplicar chutes, dar pontapés. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual contrasta 

com o significado básico. Assim, podemos compreender a força que leva um indivíduo 

a largar o emprego em termos da força aplicada na execução de um chute. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

 Texto 2c 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “chutar” se refere a um líder espiritual que 

resolveu largar a igreja porque as pessoas ao redor não agiram como ele esperava. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “chutar” é impelir a (bola) com 

chute ou pontapé; aplicar chutes, dar pontapés. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual difere do 

significado básico. Podemos compreender a decisão de deixar a igreja em termos da 

atitude de chutar o balde. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

 Texto 2d 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “chutar” indica atitudes como pedir 

demissão, pedir divórcio ou ir à rua protestar, por exemplo. 

                                                           
96

 HOUAISS (2001). 
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(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “chutar” é impelir a (bola) 

com chute ou pontapé; aplicar chutes, dar pontapés. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual contrasta 

com o significado básico e pode ser compreendido por meio de uma confrontação. É 

possível entendermos as atitudes de pedir demissão, pedir divórcio ou protestar 

contra a situação por que passa o país em termos da ação de chutar o balde. 

Usado metaforicamente? Sim. 

A leitura dos textos 2a, 2b, 2c e 2d fornece pistas linguísticas que permitem a 

construção de um framing específico para cada um deles. Cada framing ancora e 

sintetiza o sentido geral do texto, por meio da conjunção de frames diversos. Vejamos 

alguns fragmentos retirados dos textos mencionados. 

Quadro 17: elementos que contribuem para a construção do framing em 2a, com base 

na expressão “chutar o balde” 

TEXTO 2a – frames relacionados a CHUTAR O BALDE 

Fragmento 1 “Chutar o balde e buscar novos caminhos.” 

Fragmento 2 “Desistir do seu sonho [...]” 

Fragmento 3 “[...] dar meia-volta e buscar outro caminho.” 

Fragmento 4 “[...] chutar o balde largando metas de carreira e mudando totalmente 

de rumo.” 

Fragmento 5 “O que levar em conta na hora de buscar novos caminhos.” 

Fonte: autoria própria. 

Observo que os fragmentos destacados impõem uma restrição semântica e 

orientam a construção de sentido do texto. O fragmento 1, por exemplo, associa a 

expressão “chutar o balde” à busca de novos caminhos. Essa relação aponta para 

configuração de um sentido metafórico e inviabiliza a atribuição de sentido literal. 

Assim, é com base nas informações percebidas no contexto que direcionamos nossa 

compreensão para o sentido mais adequado, o que evita ambiguidades. Ao longo da 

construção do texto, à medida que novas pistas linguísticas são acessadas, os sentidos 

preestabelecidos são reforçados ou reformulados. 
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No caso específico do texto 2a, o movimento de significação reforça o sentido 

evocado pelo título e, por conseguinte, contribui para o fortalecimento das metáforas 

que, prototipicamente, estão vinculadas à expressão idiomática “chutar o balde”, quais 

sejam: DESISTIR DE TUDO e MUDAR DE VIDA. São os casos dos fragmentos que relacionam 

CHUTAR O BALDE a eventos de outros domínios, como, por exemplo, os fragmentos 2, 3, 4 

e 5. 

Nos demais textos, ocorrem mapeamentos metafóricos semelhantes. Para 

termos acesso a mais detalhes acerca dessa questão, vejamos os quadros 18, 19, 20, 

21 e 22. 

Quadro 18: elementos que contribuem para a construção do framing em 2b, com base 
na expressão “chutar o balde” 

TEXTO 2b - frames relacionados a CHUTAR O BALDE 

Fragmento 1 “[...] ir em busca da felicidade.” 

Fragmento 2 “Ela vendeu sua parte na sociedade da empresa que ela mesma havia 

montado.” 

Fragmento 3 “[...] tirar um período sabático.” 

Fragmento 4 “[...] disse adeus ao emprego que tinha.” 

Fragmento 5 “[...] encheu o saco.” 

Fonte: autoria própria. 

Percebo mais uma vez que as pistas linguísticas que participam da composição 

do texto sugerem a construção de um sentido metafórico, uma vez que integram dois 

domínios distintos, a saber: 

Quadro 19: domínios fonte e alvo (chutar o balde) – texto 2b 

Contextos específicos Domínios-alvo Domínios-fonte 

Contexto 1 BUSCAR A FELICIDADE CHUTAR O BALDE 

Contexto 2 VENDER PARTE DAS AÇÕES DA EMPRESA CHUTAR O BALDE 

Contexto 3 TIRAR UM PERÍODO SABÁTICO CHUTAR O BALDE 

Contexto 4 LARGAR O EMPREGO CHUTAR O BALDE 

Contexto 5 ENCHER O SACO CHUTAR O BALDE 

Fonte: autoria própria. 
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Vimos que uma mesma expressão idiomática pode evocar frames distintos, de 

acordo com as informações fornecidas pelo contexto. Além disso, há indícios de que a 

abstração do sentido literal concorre para a atribuição do sentido metafórico. 

Ademais, com base nos estudos que desenvolvo no âmbito da Linguística Cognitiva, é 

possível afirmar que, quando nos deparamos com a expressão “chutar o balde”, fora 

de qualquer contexto de uso, não temos como asseverar se seu sentido é metafórico 

ou literal. Apenas quando juntamos os frames acionados aos insumos disponíveis no 

contexto, somos capazes de efetuar a semspec. 

Nesse sentido, à medida que a ação física de chutar um objeto (balde) passa, 

por meio da linguagem, a circular na dinamicidade das práticas discursivas, abre-se a 

possibilidade de ser “contaminada” por outros frames mais sensíveis ao ambiente 

cultural e de ser associada a novos sentidos. É justamente a constituência dos frames, 

esquemas e projeções metafóricas em interação com as informações fornecidas pelos 

contextos situacional e discursivo, associadas aos frames já ativados que operam na 

resolução da especificação semântica. Vejamos agora os fragmentos selecionados do 

texto 2c. 

Quadro 20: elementos que contribuem para a construção do framing em 2c, com base 

na expressão “chutar o balde” 

TEXTO 2c - frames relacionados a CHUTAR O BALDE 

Fragmento 1 “Você é um líder ou conhece um líder que já quis chutar o balde?” 

Fragmento 2 “Já quis desistir de tudo porque as pessoas ao redor não agiram como 

esperava?” 

Fragmento 3 “Às vezes é mais fácil chutar o balde do que ensinar o certo?” 

Fragmento 4 “O que vai adiantar ser grosso, impaciente, falar algo de cabeça 

quente, desistir, murmurar?” 

Fonte: autoria própria. 

No texto 2c, a construção de sentido da expressão “chutar o balde” se dá, em 

grande parte, por intermédio de interrogativas. As pistas linguísticas relacionam o 

sentido CHUTAR O BALDE a atitudes negativas que devem ser evitadas, tais como: ser 

grosso, impaciente, falar algo de cabeça quente, desistir e murmurar (fragmento 4). 

Esse repertório de informações converge para a construção de um sentido metafórico 
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da expressão analisada, a saber: o de que o líder que chuta o balde é aquele que 

desiste de tudo e segue o caminho mais fácil. Portanto, mais uma vez, a metáfora 

sugerida no título se espraia por todo o texto, contribuindo para a operacionalização 

do framing que orienta toda a tecitura discursiva. Por fim, vejamos os fragmentos 

elencados no texto 2d: 

Quadro 21: elementos que contribuem para a construção do framing em 2d, com base 

na expressão “chutar o balde” 

TEXTO 2d - frames relacionados a CHUTAR O BALDE 

Fragmento 1 “Tem muita gente chutando o balde. Seja pedindo demissão para tirar 

um período sabático, viajar ou começar um negócio próprio.” 

Fragmento 2 Seja pedindo o divórcio de um casamento falido ou terminando um 

relacionamento que se sabe que não vai dar em nada. 

Fragmento 3 Seja indo para a rua protestar pelo descontentamento com o país. 

Fragmento 4 A verdade é que, mais do que nunca, existe uma urgência em ser feliz, 

em mudar o que não nos agrada. 

Fragmento 5 Eu chutei o meu balde. Larguei uma carreira consolidada e promissora 

no mercado publicitário, um salário de fazer inveja em muita gente da 

minha idade, roupas de marcas caras, um carro novo. Pedi demissão, 

vendi quase tudo o que eu tinha e comprei uma passagem só de ida 

para a Tailândia. 

Fonte: autoria própria. 

 

Os itens lexicais utilizados na construção do texto 2d reforçam uma tendência 

que foi observada nos textos anteriores, a de que o framing que ancora o texto como 

um todo parece estar concentrado exatamente na expressão idiomática. No tocante a 

isso, o processo de construção de sentido observado no texto 2d parece seguir esse 

mesmo mecanismo. 

As pistas disponibilizadas logo no início do texto já fornecem subsídios para 

atribuirmos o sentido metafórico. Isso evidencia que a atribuição de ambos os sentidos 

acontecem da mesma forma, isto é, por meio da integração entre linguagem, 

corporalidade e ambiente. É a linguagem, portanto, que viabiliza a categorização e a 
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construção de sentido via acionamento de padrões cognitivos e informações 

estabilizadas em nossa mente. No quadro 22, listo o conjunto de frames evocados por 

meio da expressão “chutar o balde”, o que evidencia mais uma vez o processo de 

metaforização. 

Quadro 22: domínios fonte e alvo (chutar o balde) – texto 2d  

Contextos específicos Domínios-alvo Domínios-fonte 

Contexto 1 PEDIR DEMISSÃO CHUTAR O BALDE 

Contexto 2 PEDIR O DIVÓRCIO CHUTAR O BALDE 

Contexto 3 TERMINAR UM RELACIONAMENTO CHUTAR O BALDE 

Contexto 4 PROTESTAR CHUTAR O BALDE 

Contexto 5 MUDAR O QUE NÃO AGRADA CHUTAR O BALDE 

Fonte: autoria própria. 

A resolução semântica envolve a construção discursiva, por intermédio de 

novas escolhas lexicais, uma vez que à medida que as palavras aparecem no texto, 

novos significados são perfilados. Nesse sentido, a resolução semântica se processa 

textual e discursivamente. Por isso, são os itens lexicais disponibilizados nos contextos 

discursivo e situacional que perfilam o sentido adequado a ser atribuído e nos faz 

compreender o texto. 

 

4.3. AGARRAR COM UNHAS E DENTES 

A expressão “agarrar com unhas e dentes” integra o grupo das expressões 

intermediárias, pois é capaz de sofrer variações sintáticas (agarrei com unhas e dentes, 

agarrou com unhas e dentes, vou agarrar com unhas e dentes etc.), sem comprometer 

o seu caráter metafórico. A referida expressão tem o seguinte sentido dicionarizado: 1. 

Não desistir de algo ou de alguém facilmente97. 

A seguir, apresento, respectivamente, os quadros com os indexadores de 

frames acionados e as devidas considerações acerca do papel da expressão idiomática 

“agarrar com unhas e dentes” na construção discursiva. 

 

                                                           
97

 Silveira (2010) 
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Quadro 23: indexadores de esquemas imagéticos da expressão “agarrar com unhas e dentes” 

LIGAÇÃO 

Texto 3a  “O avançado do Zenit viu o seu nome voltar às convocatórias da 

seleção brasileira”, “Hulk afirmou que está muito feliz com o 

regresso”, “promete agarrar com unhas e dentes”, “ruma a 

Boston para jogar com os Estados Unidos”. 

Texto 3b “Dileno Lopes quer agarrar com unhas e dentes chance de entrar 

no UFC”, “vou agarrar com unhas e dentes essa chance de entrar 

no maior evento do mundo”. 

Texto 3c “Atacante Everton fala de provável oportunidade no Gre-Nal: 

‘Agarrar com unhas e dentes’", “Se ele optar por mim ou quem 

ele optar, vai dar o seu máximo pela vitória”, “ainda não tive essa 

oportunidade, mas, se tiver, vou agarrar com unhas e dentes”,  

ORIGEM-CAMINHO-META 

Texto 3a  “voltou”, “regresso”, “agarrar com unhas e dentes”, “ruma a 

Boston para jogar com os Estados Unidos”. 

Texto 3b “ele vai com tudo para cima dessa chance”. 

Texto 3c “Vamos lá para ganhar o jogo e a classificação”. 

CONTÊINER 

Texto 3a  “ruma a Boston para jogar com os Estados Unidos”. 

Texto 3b “Dileno Lopes quer agarrar com unhas e dentes chance de entrar 

no UFC”, “vou agarrar com unhas e dentes essa chance de entrar 

no maior evento do mundo”. 

Texto 3c “Jovem gremista [...] deve iniciar partida no estádio Beira-Rio”, 

“Começar um Gre-Nal no Beira-Rio”, “procurar a vitória lá”, 

“Vamos lá”. 

Fonte: autoria própria. 

As análises dos textos relacionados à expressão “agarrar com unhas e dentes” 

denotam o acionamento de três esquemas imagéticos, a saber: LIGAÇÃO, ORIGEM-CAMINHO-

META e CONTÊINER. Vejamos as observações acerca dessa temática. 
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a) LIGAÇÃO 

O esquema ligação, como já visto anteriormente, pode estar vinculado aos 

movimentos de conexão e/ou desconexão entre duas entidades. No caso específico da 

expressão “agarrar com unhas e dentes”, o foco parece estar na ligação entre aquele 

que agarra (entidade 1) e a coisa agarrada (entidade 2), pois a ação de agarrar indica 

um movimento do agarrador em direção ao ente agarrado. Essa percepção se espraia 

por outras interações cotidianas que são assimiladas em termos de ligação (conexão 

e/ou desconexão). Vejamos: 

i. Texto 3a – O avançado do Zenit viu o seu nome voltar às convocatórias da 

seleção brasileira. – nesse caso, o sentido construído pelo discurso pressupõe 

uma volta (um retorno), isto é, uma conexão entre o nome do jogador 

(entidade 1) e a lista de convocação (entidade 2).  

ii. Texto 3b – Vou agarrar com unhas e dentes essa chance de entrar no maior 

evento do mundo. – nesse caso, o agente (entidade 1) pretende agarrar a 

oportunidade (entidade 2) com todas as suas forças. Portanto, prevalece a 

noção de conexão. 

iii. Texto 3c – Vamos lá para ganhar o jogo e a classificação. – as informações 

disponibilizadas contextualmente apontam que o time de futebol (entidade 1) 

vai ao local do jogo (entidade 2), isto é, indica a ideia de conexão. 

 

b) ORIGEM-CAMINHO-META 

No caso da expressão “agarrar com unhas e dentes”, o acionamento do 

esquema imagético ORIGEM-CAMINHO-META é evidenciado não propriamente pela 

existência de um ser que se desloca em direção a uma meta, porque o ato de agarrar 

não exige necessariamente esse tipo de mobilidade; mas sim, pelo movimento dos 

membros superiores do corpo do agente (ombros, braços, antebraços e mãos) em 

direção à meta (coisa que se pretende agarrar). Vejamos como essa ideia se processa 

nos textos 3a, 3b e 3c: 

iv. Texto 3a – “O Brasil (trajetor) [...] ruma (deslocamento) a Boston (meta) para 

jogar com os Estados Unidos”. – a origem é preenchida em estágio [DEFAULT], ou 

seja, como o referente da origem não está explicitado discursivamente, 
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executamos um preenchimento predefinido [DEFAULT]. Isso ocorre porque 

sabemos, com base em nossos conhecimentos prévios, que se há 

deslocamento, um trajetor parte de um ponto (origem) e percorre um caminho 

em direção a outro ponto (meta). 

v. Texto 3b – Ele (trajetor) vai (deslocamento) com tudo para cima dessa chance 

(meta). – a origem é preenchida em estágio [DEFAULT]. 

vi. Texto 3c – Vamos (deslocamento) lá (origem) para ganhar o jogo (meta 1) e a 

classificação (meta 2). – a origem e o trajetor são preenchidos em estágio 

[DEFAULT]. 

 

c) CONTÊINER 

O uso da expressão “agarrar com unhas e dentes” evidencia o acionamento do 

esquema CONTÊINER em algumas situações. Vejamos as ocorrências: 

 

vii. Texto 3a: O Brasil (conteúdo) [...] ruma a Boston (recipiente) para jogar com os 

Estados Unidos. – nesse caso, a seleção brasileira é conteúdo de Boston que 

atua como recipiente. 

viii. Texto 3b: Dileno Lopes (conteúdo) quer agarrar com unhas e dentes a chance 

de entrar no UFC (recipiente). – nesse caso, Dileno Lopes pretende ser 

conteúdo do UFC que funciona como recipiente. 

ix. Texto 3c: Jovem gremista (conteúdo) deve iniciar partida no estádio Beira-Rio 

(recipiente). – nessa situação, o jovem gremista deve ser conteúdo do estádio 

Beira-Rio, que funciona com recipiente. 

 

A partir de agora, passo a apresentar os indexadores de frames conceptuais 

vinculados à expressão idiomática “agarrar com unhas e dentes”. 

Quadro 24: indexadores de frames conceptuais da expressão “agarrar com unhas e dentes” 

FRAMES SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIAS 

EXPECTATIVA  Situação de quem espera a ocorrência de algo, 

ou sua probabilidade de ocorrência, em 

determinado momento. 

Textos: 3a, 3b, 

3c. 
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OPORTUNIDADE  1. Qualidade, caráter do que é oportuno. 2. 

Ocasião azada, situação oportuna, favorável 

para a realização de algo, ensejo. 3. 

Circunstância conveniente, útil, benéfica, 

conveniência, interesse, utilidade.  

Texto: 3a, 3b, 

3c. 

CHANCE  1. Possibilidade de (alguma coisa que independe 

de ação humana ou causa observável) 

acontecer. 2. Indício que deixa presumir que há 

condições para (um fato favorável a alguém) se 

produzir. 

Texto: 3a, 3b. 

VONTADE  1. Faculdade que tem o ser humano de querer, 

de escolher, de livremente praticar ou deixar de 

praticar certos atos. 2. Força interior que 

impulsiona o indivíduo a realizar aquilo a que se 

propôs, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, 

determinação, firmeza. 2.1. Grande disposição 

em realizar algo por outrem, empenho, 

interesse, zelo. 3. Capacidade de escolher, de 

decidir entre alternativas possíveis, volição. 4. 

Sentimento de desejo ou aspiração motivado 

por um apelo físico, fisiológico, psicológico ou 

moral, querer.  

Texto: 3a, 3b, 

3c. 

PREPARAÇÃO  1. Ato ou efeito de preparar. 2. Operação ou 

processo de aprontar qualquer coisa para uso 

ou serviço. 3. Elaboração dos alimentos para 

transformá-los nos diversos pratos, iguarias, etc. 

4. Feitura de um preparado, preparo. 

Texto: 3a, 3c. 

Fonte: autoria própria. 

 

A lista de frames conceptuais que constitui o quadro 24 parece demonstrar 

uma relação semântica estabelecida entre o sentido evocado pela expressão 

idiomática “agarrar com unhas e dentes” e os sentidos evocados por outros frames ao 
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longo do discurso. Esse fenômeno proporciona a construção de um campo semântico 

decisivo para configuração do sentido global do texto. 

Nessa direção, as construções verbais responsáveis pela indexação dos frames 

descritores de eventos também parecem atuar nesse processo de construção de 

sentido, reforçando a relação semântica entre a expressão “agarrar com unhas e 

dentes” e o texto como um todo.  Vejamos o quadro 25: 

 Quadro 25: indexadores de frames descritores de eventos da expressão “agarrar com 

unhas e dentes” 

FRAME SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIA 

LUTA  1. Combate, esp. de caráter esportivo, 

em que dois adversários desarmados se 

enfrentam em corpo a corpo. 2. 

Qualquer contenda com ou sem armas, 

conflito, guerra. 3. Oposição firme ou 

violenta, feita por alguém a uma pessoa 

ou um grupo de pessoas, ou feita por 

grupos entre si. 4. Esforço para superar, 

para vencer obstáculos ou dificuldades. 

Texto: 3b. 

AGARRAMENTO 1. Ato ou efeito de agarrar(-se), agarra, 

agarração. 2. União, ligação estreita e 

constante entre duas ou mais pessoas. 

2.1. Namoro indecoroso ou contato 

voluptuoso.  

Textos: 3a, 3b, 3c. 

BUSCA 1. Ato ou efeito de buscar. 2. Esforço no 

sentido de achar ou descobrir algo. 3. 

Pesquisa minuciosa, revista, 

investigação. 4. Esforço para obter ou 

atingir algo, tentativa, pretensão.  

Textos: 3a, 3b 3c. 

PROCURA 1. Ato de procurar. 2. Indagação de 

ordem filosófica ou metafísica, busca. 3. 

Interesse em comprar determinado 

Texto: 3c. 
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produto no mercado, demanda. 

PERSEGUIÇÃO 1. Ato ou efeito de perseguir. 2. 

Intolerância contra algum conjunto, 

organismo ou grupo social.  

Texto: 3c. 

Fonte: autoria própria. 

 

Novamente, os frames descritores de eventos indicam a organização de 

roteiros particulares que se coadunam com o sentido evocado pela expressão 

idiomática presente no título e com outros frames acionados ao longo do discurso. 

Diante do exposto, destaco três papéis atinentes à expressão “agarrar com 

unhas e dentes”, quais sejam: 

a) Tipo do evento: está relacionado à ativação da cena descrita e, por essa razão, 

requer uma estrutura subjacente. No caso específico, parece ser “X agarra Y 

com Z”. 

b) Esquema-X (esquema de ação): o esquema de ação está ligado à estrutura “X 

agarra Y”, pois fornece as condições para o preenchimento das lacunas. Nessa 

direção, o esquema-X AGARRAR pressupõe os referentes agarrador e coisa 

agarrada como preenchedores de X e Y, respectivamente. 

c) Participantes: são os entes que preenchem adequadamente os slots (X e Y), de 

acordo com os contextos situacional e discursivo específicos. Assim sendo, na 

sentença “Dileno Lopes quer 'agarrar com unhas e dentes' chance de entrar no 

UFC”, podemos perceber que, nos contextos discurso e situacional particulares, 

o papel do agarrador (X) é ocupado por “Dileno Lopes” e o da coisa chutada (Y) 

é ocupado pela “chance de entrar no UFC”. 

 

Mais uma vez, parece procedente reputar que as estruturas subjacentes às 

construções verbais atuam na configuração do arcabouço discursivo. Vejamos a 

quadro 26: 
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Quadro 26: indexadores de esquemas-x da expressão “agarrar com unhas e dentes” 

Esquemas-X Elementos envolvidos na indexação 

LUTAR  O esquema-X LUTAR exige alguém que lute por algo. 

AGARRAR  O esquema-X AGARRAR exige alguém que agarre algo. 

BUSCAR  O esquema-X BUSCAR exige alguém que busque algo. 

PROCURAR O esquema-X PROCURAR exige alguém que procure algo. 

PERSEGUIR  O esquema-X PERSEGUIR exige alguém que persiga algo. 

Fonte: autoria própria. 

 

Tendo em vista que já possível ter uma visão mais ampla dos frames acionados, 

inicio, nas seções subsequentes, as análises construcional e simulativa com o objetivo 

de identificar os elementos que atuam na construção de sentido da expressão 

idiomática “agarrar com unhas e dente”, bem como de observar suas implicações na 

construção discursiva. 

 

i. Dimensão Construcional 

A expressão idiomática “agarrar com unhas e dentes” apresenta um aspecto 

que a diferencia das analisadas anteriormente. Enquanto as expressões “abandonar o 

barco” e “chutar o balde” são constituídas sintaticamente por uma ação seguida de um 

objeto; a expressão “agarrar com unhas dentes” é constituída por uma ação seguida 

do modo ou do instrumento que a perfila. E essa configuração sintática está 

diretamente ligada às suas estruturas subjacentes. Para que fique mais visível, 

observemos os quadros 27 e 28: 

Quadro 27: estruturas subjacentes das expressões “abandonar o barco”, “chutar o balde” e 

“agarrar com unhas e dentes” 

Expressão Idiomática Estrutura Subjacente 

Abandonar o barco X abandona Y 

Chutar o balde X chuta Y 

Agarrar com unhas e dentes X agarra Y com Z 

Fonte: autoria própria. 
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Agora que as estruturas subjacentes das expressões estão mais perceptíveis, 

vejamos, mais detalhadamente, que slots precisam ser preenchidos mediante cada 

expressão analisada: 

Quadro 28: preenchimento de slots 

Expressão Idiomática Agente (X) Ação Objeto (Y) Circunstância (Z) 

Abandonar o barco (*) Abandonar O barco φ 

Chutar o balde (*) Chutar O balde φ 

Agarrar com unhas e 

dentes 

(*) Agarrar φ Com unhas e 

dentes 

Fonte: autoria própria. 

(*) O preenchimento é feito com base nos contextos situacional e discursivo. 

φ Informação não exigida pela estrutura subjacente da expressão.  

 

Como visto nos quadros 27 e 28, a expressão “agarrar com unhas e dentes” é 

constituída pela combinação de uma ação e de uma circunstância. Nesse paradigma, o 

esquema-X AGARRAR envolve a ativação do esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META, uma vez que 

os membros superiores do agarrador se deslocam (trajetória espacial) de um ponto 

(posição inicial) até atingir a meta (entidade agarrada), bem como do esquema-I 

LIGAÇÃO, que viabiliza a conexão entre todos os esquemas constituintes desse processo.  

Na sequência, apresento a representação básica do circuito de “agarrar” e o 

quadro 29 com os parâmetros e valores mobilizados na execução da referida ação. 

Figura 8: Esquema-X de “agarrar”98 (com unhas e dentes) 

 

→ 

 

 

→ 

Fonte: autoria própria. 

                                                           
98

 Baseado em FELDMAN (2006) 

Efetuar 
agarramento 

Preparar Iniciar Processo  Encerrar  Concluído 

Meta:  
Agarrar algo 

Preparar para o 
agarramento 
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Quadro 29: parâmetros e valores de “agarrar" (com unhas e dentes). 

Parâmetros    Valores 

Deslocamento Para dentro do corpo 

Força Forte 

Agentividade Alta transitividade 

Fonte: autoria própria. 

 

Diante do exposto, observo que as cenas descritas por sentenças, que têm 

como estrutura de base “X agarra Y com Z”, sugerem a ideia de um agente que faz um 

movimento e aplica uma determinada força com algo. Além disso, esse tipo de 

estrutura parece evidenciar que a relação entre o agente (X) e a circunstância (Z) é 

decisiva para a atribuição adequada do sentido (literal ou metafórico). No entanto, 

para preenchermos as lacunas, precisamos recorrer às informações disponíveis nos 

contextos situacional e/ou discursivo, o que nos leva mais uma vez à fase simulativa de 

análise. 

  

ii. Dimensão simulativa 

Para tentar demonstrar a importância dos dados provenientes do contexto na 

relação estabelecida entre agente (X) e circunstância (Y), bem como o impacto disso 

para o processo de significação, proponho a análise das sentenças (28) e (29). 

Observemos: 

 

(31) O cão (X) agarrou (ação) o osso (Y) com unhas e dentes (Z). 

(32) O funcionário (X) agarrou (ação) a chance (Y) com unhas e dentes (Z). 

 

As sentenças (28) e (29) manifestam, gramaticalmente, uma organização 

similar, com a presença de um ser animado (cão/funcionário), seguido de um verbo 

(agarrar) e de um objeto (o osso/a chance), respectivamente. Além disso, apresenta 

um adjunto adverbial que pode demonstrar o modo como executam a ação de agarrar 

(com firmeza) ou instrumento com que realizam a ação de agarrar (com as partes 
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específicas do corpo). Assim, é a conjunção das informações presentes no discurso que 

atuam no perfilamento das sentenças.  

Dessa forma, se o conceito evocado na situação específica de uso coincidir com 

o encontrado no dicionário (prender com garra; segurar com força), aplicamos o 

sentido convencional; caso contrário (agiu com um empenho enorme), aplicamos o 

sentido o metafórico. 

Vejamos o método proposto pelo Pragglejaz Group (2007) para a identificação 

de palavras usadas metaforicamente no discurso: 

Agarrar [com unhas e dentes] 

 

 Texto 3a  

(a) significado contextual: Nesse contexto, “agarrar” indica o empenho empregado por 

um jogador, com o objetivo de aproveitar a oportunidade de ter sido convocado para a 

seleção brasileira de futebol. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “agarrar” é prender com 

garra; segurar com força99.  

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual difere do 

significado básico e pode ser compreendido por meio de uma confrontação. É possível 

entendermos a atitude se empenhar para aproveitar uma oportunidade profissional 

em termos da atitude de agarrar uma entidade (animada ou inanimada) com força. 

Usado metaforicamente? Sim. 

 
 Texto 3b 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “agarrar” se refere ao empenho de um 

lutador profissional para entrar no UFC. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “agarrar” é prender com 

garra; segurar com força. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao 

significado básico. É possível compreender o empenho de um lutador para ser 

contratado pelo UFC em termos da força aplicada para agarrar alguma coisa. 

Usado metaforicamente? Sim.  
                                                           
99

 HOUAISS (2001). 
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 Texto 3c 

(a) significado contextual: Nesse contexto, “agarrar” representa o esforço de um 

jogador de futebol para ser escalado como titular do Grêmio por ocasião do jogo 

contra o time do Internacional. 

(b) significado básico: O significado mais básico do verbo “agarrar” é prender com 

garra; segurar com força. 

(c) significado contextual versus significado básico: O significado contextual se opõe ao 

significado básico. Podemos compreender o esforço de um jogador para ser titular de 

seu time em termos da força aplicada no ato de agarrar. 

Usado metaforicamente? Sim.  

 

A leitura dos textos 3a, 3b, e 3c evidencia que o mecanismo de modelagem dos 

frames, conhecido como framing, opera por meio de pistas linguísticas fornecidas pelo 

discurso e atua na construção do sentido do texto. Isso ratifica mais uma vez, a meu 

ver, que não há como diferenciar o sentido literal do metafórico sem considerar os 

contextos situacional e discursivo. 

O quadro 30 mostra resumidamente os elementos que perfilam a construção 

de sentido nos textos analisados nesta seção. 

Quadro 30: frames relacionados à expressão “agarrar com unhas e dentes” 

Texto Frames relacionados a AGARRAR COM UNHAS E DENTES 

3a "Espero agarrar a oportunidade com unhas e dentes" 

3b “Dileno Lopes quer agarrar com unhas e dentes a chance de entrar no 

UFC.” 

3c “Ainda não tive essa oportunidade, mas, se tiver, vou agarrar com unhas 

e dentes.” 

Fonte: autoria própria. 

Os itens lexicais destacados em negrito no quadro 30 preenchem a lacuna “Y” 

da estrutura “X agarra Y com Z” e impõem restrições semânticas que orientam o 

processo de significação da sentença “agarrar com unhas e dentes”. Desse modo, ao 

associar a entidade agarrada à CHANCE e OPORTUNIDADE, elimina-se a possibilidade da 
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aplicação do sentido literal, uma vez que seria impossível agarrar literalmente 

entidades abstratas com as unhas ou com os dentes.  

Diante disso, a resolução da especificação semântica traz à tona o sentido 

adequado da sentença em análise e aponta para novas inferências que perpassam a 

construção de sentido do texto. 

 

4.4. FILHO DE PEIXE PEIXINHO É 

A expressão “filho de peixe peixinho é” incorpora o grupo das mais fechadas, 

pois não permite nenhum tipo de modificação ou flexão gramatical sem que o seu 

sentido metafórico seja comprometido. Além disso, possui o seguinte sentido 

dicionarizado: denota que os atos praticados pelo filho são semelhantes aos do pai 100. 

Diferentemente do que ocorre nas expressões anteriores (“abandonar o 

barco”, “chutar o balde” e “agarrar com unhas e dentes”, respectivamente), as quais 

apresentam esquemas de ação, “filho de peixe peixinho é” parece denotar, 

basicamente, um estado. Por essa razão, pode representar duas coisas: um estado que 

antecede uma ação ou um produto (estado) de uma ação já realizada. Desse modo, 

aparentemente, a estrutura subjacente dessa expressão é “X de Y igual a Y”. 

Como não há nenhuma ação diretamente vinculada ao sentido evocado pela 

expressão “filho de peixe peixinho é”, não há ativação de esquemas-X e nem do 

esquema-I ORIGEM-CAMINHO-META. Parece que o único esquema ativado nesse caso é o 

esquema-I LIGAÇÃO, que viabiliza a conexão entre as características de “X” e “Y”. Em 

função disso, para compreendermos como se dá o processo de construção de sentido 

de “filho de peixe peixinho é” no discurso, faz-se necessário um perfilamento mais 

detalhado de suas ocorrências em situações concretas de uso. 

Nessa direção, apresento, a seguir, o quadro 31 com os indexadores de frames 

e as devidas considerações acerca do papel da expressão idiomática “filho de peixe 

peixinho é” na construção discursiva. 

 

 

 

 
                                                           
100

 http://www.arara.fr/BBEXPRESSOESIDIOMATICAS.html. 
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Quadro 31: indexadores de esquemas imagéticos da expressão “filho de peixe peixinho é” 

LIGAÇÃO 

Texto 4a  “Filho de peixe peixinho é”, “semelhanças”, “muitas crianças 

acabam tentando repetir em tudo as atitudes de seus pais”, “os 

filhos puxam características dos pais”, “convívio”, “imitação”. 

Texto 4b “Filho de peixe peixinho é”, “a criança herda características 

físicas, emocionais e psicológicas de seus antepassados”, “O fato 

de alguém nascer em lar cristão, ser ensinado na doutrina ou 

frequentar a igreja não garante que tal pessoa seja ou venha se 

tornar crente”. 

Texto 4c “Filho de peixe... Peixinho é?”, “O pai é médico, logo, o filho faz 

Medicina”, “Os pais incentivam a “cria” a seguir seus passos”, 

“orgulham-se de saber que serviram de exemplo para a escolha 

profissional dos filhos”, “realizar o sonho de ser médico através 

do filho”, “admiração”, “vocação”, “berço”. 

Texto 4d “filho de peixe peixinho é”, “comparação”, “parecido”, “igual”, 

“vocês são muito influenciados por seus pais”, “em 

relacionamentos onde o pai é um pai violento, a tendência é que 

os filhos se tornem violentos, e as filhas acabem por decidir casar-

se com pessoas violentas”, “Além das características de 

personalidade, temos a tendência também de termos a mesma 

aparência física de nossos pais”, “se seu sogro é uma pessoa 

careca, pode ter certeza de que seu marido terá a tendência de 

ter poucos cabelos também”, “se sua sogra tem uns quilinhos a 

mais, cedo ou tarde sua esposa também desenvolverá o mesmo 

perfil físico”. 

Fonte: autoria própria. 

 

O exame dos textos relacionados à expressão investigada indica, como 

esperado, o acionamento do esquema imagético LIGAÇÃO. Por esse motivo, apresento, a 

seguir, de modo bastante sucinto, algumas observações acerca do esquema em 

questão. 
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a) LIGAÇÃO 

O fato de ser semelhante a outrem pressupõe uma intercessão de 

características iguais ou parecidas que aproximam as duas entidades envolvidas nesse 

processo. Seguindo essa linha de pensamento, é plausível considerar que a expressão 

“filho de peixe peixinho é”, sugere uma condição de afeição (de aproximação, de 

ligação) entre os dois entes distintos. 

Desse modo, o esquema LIGAÇÃO propicia a conexão entre duas entidades, quais 

sejam: o pai (entidade 1) e o filho (entidade 2). Nessa perspectiva, a relação entre os 

dois indivíduos acarreta uma junção de atributos comuns. Ademais, no âmbito 

discursivo, as entidades (1) e (2) sofrem restrições semânticas que limitam o fenômeno 

às relações de conexão (se a semelhança for aceita) ou desconexão (se a semelhança 

for negada). Vejamos a amostragem de alguns excertos dos textos catalogados: 

i. Texto 4a – Muitas crianças acabam tentando repetir em tudo as atitudes de 

seus pais. – nesse caso, a noção de conexão decorre do fato de os filhos 

tentarem imitar os pais.  

ii. Texto 4b – A criança herda características físicas, emocionais e psicológicas de 

seus antepassados. – nesse caso, a ideia de conexão advém da herança 

genética compartilhada por pessoas de uma mesma família. 

iii. Texto 4c – Os pais incentivam a “cria” a seguir seus passos – nesse caso, o 

sentido de conexão procede do incentivo dos pais para que os filhos sigam seus 

passos. 

iv. Texto 4d – Vocês são muito influenciados por seus pais. – nesse caso, a ideia de 

conexão resulta da influência dos pais sobre os filhos.  

 

Em todos os casos analisados, a ligação parece se pautar na ideia de causa-

consequência. Vejamos o quadro 32. 
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Quadro 32: relações de causa-efeito da expressão “filho de peixe peixinho é” 

Esquema Causa Consequência 

LIGAÇÃO Filhos (1) tentam imitar os pais (2). Semelhança entre 

entidades (1) e (2). 

LIGAÇÃO Filhos (1) herdam características dos 

pais (2). 

Semelhança entre 

entidades (1) e (2). 

LIGAÇÃO Pais (1) incentivam filhos (2) a seguirem 

seus passos. 

Semelhança entre 

entidades (1) e (2). 

LIGAÇÃO Pais (1) influenciam os filhos (2). Semelhança entre 

entidades (1) e (2). 

Fonte: autoria própria. 

Nos exemplos destacados no quadro 32, todas as relações de conexão 

estabelecidas entre as entidades (1) e (2) se restringem ao universo de parentesco 

familiar, notadamente entre pais e filhos. No entanto, as causas que levam às 

semelhanças são diversificadas e dependem das informações fornecidas pelo contexto. 

Nesse caso, é o nosso conhecimento de mundo que nos permite compreender essas 

permutas, sem alteração do sentido de semelhança evocado pela expressão. Desse 

modo, dependendo dos contextos discursivo e situacional, a causa que leva ao estado 

de similitude entre as entidades (1) e (2) pode variar. 

Os dados obtidos até o momento reforçam ainda mais a relevância dos inputs 

provenientes do contexto para a efetivação da resolução da semspec. Além disso, 

salientam a estreita relação estabelecida entre o sentido evocado por meio da 

expressão idiomática e o sentido geral do texto, o que denota uma real implicação 

discursiva da expressão “filho de peixe peixinho é” na significação discursiva.  

Agora que já foram apresentados os indexadores de esquemas imagéticos, 

exponho a seguir o quadro 33 composto pelos indexadores de frames conceptuais 

vinculados à expressão idiomática “filho de peixe peixinho é”. 
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Quadro 33: indexadores de frames conceptuais da expressão “filho de peixe peixinho é” 

FRAMES SENTIDO DICIONARIZADO OCORRÊNCIAS 

SEMELHANÇA 1. Qualidade de semelhante. 2. Parecença entre 

seres, coisas ou ideias que têm elementos 

conformes, independentemente daqueles que 

são comuns à espécie; analogia, identidade. 3. 

Conformidade entre o modelo e o objeto 

imitado em arte. 4. Aparência exterior, aspecto.  

Texto: 4a, 4b, 

4c, 4d. 

CONVÍVIO 1. Ato ou efeito de conviver, de viver em 

proximidade com outrem, convivência. 

Texto: 4a. 

IMITAÇÃO 1. Ato ou efeito de imitar. 2. Reprodução, o mais 

exato possível, de algo, imagem. 3. Poder de 

imitar. 4. Cópia malfeita, arremedo.  

Texto: 4a. 

ADMIRAÇÃO 1. Ação ou efeito de admirar. 2. Forte 

sentimento de prazer diante de (alguém ou 

algo) que se considera incomum, extraordinário. 

2.1. Disposição emocional que traduz respeito, 

consideração, veneração, esp. por pessoa, por 

obra feita pelo homem, por certo aspecto da 

personalidade humana. 2.2. Pessoa ou coisa 

admirada. 3. Sentimento que exprime espanto, 

surpresa, pasmo diante de algo que não se 

espera.  

Texto: 4c. 

VOCAÇÃO 1. Ato ou efeito de chamar(-se), denominação. 

2. Apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a 

vida religiosa. 3. Disposição natural e 

espontânea que orienta uma pessoa no sentido 

de uma atividade, uma função ou profissão, 

pendor, propensão, tendência. 4. Qualquer 

aptidão ou gosto natural, disposição, pendor, 

talento.  

Texto: 4c. 
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BERÇO 1. Pequeno leito oscilante onde se embalam os 

recém-nascidos para fazê-los adormecer, cuna. 

2. Qualquer leito (mesmo estável) para crianças 

de colo. 3. Idade ou período em que a criança se 

deita em berço, primeira infância, tenra idade.  

Texto: 4d. 

IGUALDADE 1. Que, numa comparação, não apresenta 

diferença quantitativa. 2. Que, numa 

comparação, não apresenta diferença 

qualitativa. 3. Diz-se do que apresenta a mesma 

proporção, dimensão, natureza, aparência, 

valor, intensidade, equivalente, uniforme. 4. 

Cujos direitos e deveres não diferem.  

Texto: 4d. 

COMPARAÇÃO Ato ou efeito de comparar. 1. Cotejo, confronto. 

2. Figura que consiste em aproximar ou cotejar 

duas ideias ou coisas que tenham similitude 

total ou parcial, para criar uma tensão poética 

ou visando à clareza.   

Texto: 4d. 

Fonte: autoria própria. 

 

O conjunto de frames conceptuais que constituem o quadro 33 demonstra 

novamente a contiguidade semântica que se estabelece discursivamente entre os 

sentidos evocados por meio de “filho de peixe peixinho é” e de outros itens lexicais 

presentes nos textos. Esse fato reitera o envolvimento das expressões idiomáticas no 

processo de construção discursiva. 

A partir de agora, entro na etapa de análise denominada dimensão 

construcional. Com isso, tenciono descrever o modo como ocorre o acionamento e a 

combinação dos frames ligados à expressão “filho de peixe peixinho é”. 

 

i. Dimensão Construcional 

Com base nos textos apreciados, nesta fase do processamento cognitivo são 

acionados esquemas de LIGAÇÃO e frames conceptuais. Ademais, a combinação dos dois 
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parece reforçar a noção de estado e causa-consequência, isto é, o estado embutido no 

sentido evocado pela expressão parece ser a consequência de causas anteriores. 

Nesse sentido, “filho de peixe peixinho é” apresenta uma organização 

gramatical que salienta a ligação entre dois seres por meio de atributos comuns e, 

nesse aspecto, não denota diretamente nenhum tipo de evento, caracterizando-se 

como uma expressão nominal. Inclusive, o próprio verbo envolvido nesse processo não 

indica ação, mas sim ligação.  

Apesar de não representar eventos, a expressão participa do processo de 

integração de frames porque para se chegar a um estado, algum evento precisa ter 

acontecido antes. Desse modo, no discurso, a conexão entre estados e eventos é 

determinante para a construção de sentidos relacionados aos textos. 

No entanto, o preenchimento dos slots da estrutura subjacente à expressão 

“filho de peixe peixinho é” – “X de Y igual a Y” –, bem como a identificação das causas 

que levam ao estado de semelhança dependem das informações provenientes do 

contexto. E essa necessidade nos leva  à fase simulativa de análise. 

 

ii. Dimensão simulativa 

É nessa dimensão que passamos a considerar os insumos disponibilizados pelo 

contexto, com o objetivo de atribuir significação às coisas. Na realização dessa tarefa, 

efetuamos o preenchimento de lacunas por meio dos frames evocados no decorrer da 

construção discursiva. À medida que preenchemos os slots, perfilamos os sentidos e 

discernirmos, de acordo com o contexto particular, se a sentença tem um viés 

metafórico ou literal.  

Com relação à expressão, se considerarmos que seres humanos geram seres 

humanos, cães geram cães e ovelhas geram ovelhas, perecerá óbvio e redundante 

afirmar que peixes geram peixes. Parece tudo muito lógico porque estamos lidando 

com conhecimentos compartilhados e assimilados por nós ao longo de nossas vidas. 

No entanto, o processo de construção de sentido não é tão simples assim. Na 

verdade, as projeções metafóricas dessa expressão mesclam traços de semelhança 

atribuídos aos peixes e traços de semelhança atribuídos aos seres humanos. Em outras 

palavras, se peixes geram peixes semelhantes, seres humanos (pais) geram seres 
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humanos (filhos) semelhantes. Nesse espectro, precisamos recorrer aos dados 

contextuais para sabermos os tipos de semelhança envolvidos e também as causas que 

provocam essa contiguidade. São esses dados que perfilam o sentido mais adequado a 

ser atribuído. 

Portanto, usamos a expressão “filho de peixe peixinho é” em um ambiente 

onde se discutem as razões que levam os filhos a se parecerem com os pais, 

saberemos que o foco que está sendo dado é metafórico, isto é, as pessoas usam as 

relações de herança entre os peixes para explicar as relações de herança entre pais e 

filhos. E, por conseguinte, as causas que geram esse processo, apresentadas no quadro 

32, reforçam essa construção de sentido.  

Diante disso, parece se confirmar a hipótese de que o estado de semelhança 

entre pais e filhos é, discursivamente, precedido ou sucedido por ações que, apesar de 

não serem diretamente contempladas na expressão, são recuperadas por meio dos 

elementos fornecidos pelos contextos situacional e discursivo. Esse processo de 

modelagem de frames, ao qual chamamos de framing, integra os sentidos evocados e 

nos permite ter um entendimento geral do texto. Nesse panorama, a meu ver, a 

expressão “filho de peixe peixinho é” atua discursivamente como a consequência de 

algo que o texto está mostrando – “muitas crianças acabam tentando repetir em tudo 

as atitudes de seus pais”, “os filhos puxam características dos pais”, “a criança herda 

características físicas, emocionais e psicológicas de seus antepassados”, “os pais 

incentivam a “cria” a seguir seus passos” etc.  

Em suma, o processo de construção de sentido parece exigir não apenas o 

acionamento e a combinação de frames diversos – constructos cognitivos ligados à 

linguagem, à corporalidade e à cultura –, mas também o acesso aos dados 

disponibilizados pelo contexto para que tenhamos êxito na resolução das 

especificações semânticas e na produção de inferências, recursos que funcionam como 

faróis nesse complexo universo de significação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluo esta tese reiterando minha pretensão de contribuir com os estudos 

acerca das expressões idiomáticas, notadamente com aqueles que consideram sua 

inserção no discurso. Além disso, tenciono colaborar com o desenvolvimento de uma 

ferramenta metodológica, alicerçada na Análise Construcional do Discurso, que possa 

ser estendida a todos os fenômenos de análise linguística.  

Nessa direção, com base na Teoria Neural da Linguagem e nos pressupostos da 

Gramática de Construção Corporificada, proponho um modelo de análise que envolve 

as dimensões construcional e simulativa na descrição do processo de construção de 

sentido de expressões idiomáticas inseridas em textos diversos. No decorrer dessa 

trajetória investigativa, procuro dar conta dos objetivos traçados no princípio de minha 

caminhada e, a partir da agora, apresento os frutos gerados por esta pesquisa. 

Esclareço ainda que as conclusões apresentadas são decorrentes de minhas análises e 

se baseiam no referencial teórico escolhido para subsidiar este empreendimento. 

Meu interesse inicial advém da tentativa de esclarecer qual o papel das 

expressões idiomáticas no processo de construção de sentido, bem como suas 

implicações no discurso. Após a leitura do referencial teórico e da realização das 

análises, cheguei à conclusão de que as expressões idiomáticas integram um conjunto 

de mapeamentos metafóricos baseado no acionamento e na combinação de frames 

que viabilizam nossa significação de mundo. Todo esse processo de construção de 

sentido, fundamentado na modelagem de frames, é orientado pelo framing, que 

funciona como uma estratégia cognitiva empregada para interpretar e dar sentido ao 

mundo por intermédio das construções linguísticas e de outros sistemas semióticos. 

Por essa razão, penso que as expressões idiomáticas exerçam um importante papel na 

significação dos textos. 

Além disso, avalio que as diversas palavras e sentenças que participam da 

construção do texto perfilam um sentido mais amplo, a partir do cruzamento de 

sentidos comuns. Todo esse processo proporciona o fortalecimento de um sentido 

predominante do texto que é o resultado da integração dos frames acionados no curso 

da construção discursiva. 

Para chegar a essas conclusões, precisei, antes, perseguir outros objetivos mais 

específicos os quais passo a descrever a partir de agora. Em primeiro lugar, tencionei 
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investigar como se dá o processamento da construção de sentido, com base na Análise 

Construcional do Discurso. Nesse percurso, minhas análises apontam que o 

mecanismo de construção de sentido envolve o acionamento e a combinação de 

frames, bem como a resolução de especificações semânticas que se efetiva por meio 

das informações fornecidas pelos contextos discursivo e situacional. Essas resoluções 

viabilizam a produção de simulações e inferências.  

Em vista disso, durante o processo significação, à medida que novas pistas 

linguísticas são percebidas, novos sentidos são ativados, acessados e acionados, com 

base nas informações decorrentes do contexto e nos conhecimentos prévios que já 

possuímos acerca desses eventos. Assim, o sentido é atualizado on-line por meio das 

práticas discursivas em contextos específicos de uso. 

Desse modo, parece evidente que os sentidos construídos não são decorrentes 

da soma dos componentes das sentenças e não se baseiam apenas em suas estruturas 

sintáticas, porque, se assim o fosse, o significado atribuído a sentenças 

linguisticamente idênticas seria obrigatoriamente o mesmo. Está comprovado por 

meio de diversos exemplos presentes em nossa língua que frases idênticas podem 

evocar significados díspares em contextos distintos, o que revela a necessidade do uso 

de ferramentas de análise mais adequadas à complexidade do fenômeno da 

construção de sentido, como é caso da Análise Construcional do Discurso. 

Em segundo lugar, busquei averiguar em que medida as expressões idiomáticas 

influenciam esse processamento. Meus estudos acerca dessa questão indicam que as 

expressões idiomáticas influenciam, textual e discursivamente, a escolha dos itens 

lexicais e, consequentemente, dos frames acionados. E os frames acionados, por sua 

vez, são organizados por meio do framing que atua no delineamento do sentido geral 

do texto. Desse modo, as expressões idiomáticas não só associam significados 

convencionalizados e esquemáticos, mas também integram elementos como ações, 

inferências e abstrações. 

Em terceiro lugar, procurei verificar como frames, esquemas imagéticos e 

projeções metafóricas se integram na produção de especificações semânticas 

(semspec). Com base na Gramática de Construção Corporificada, penso que os 

insumos que cooperam para a resolução da especificação semântica estão vinculados 

ao acionamento e à combinação de frames diversos – incluindo os esquemas, que 
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consideramos tipos específicos de frames mais próximos de nossas experiências 

sensoriais e motoras recorrentes –, bem como da mobilização dos dados 

disponibilizados nos contextos situacional e discursivo. Além disso, avalio que todo 

esse processo é permeado pela ativação de projeções metafóricas.  

Nesse enquadre, sempre que utilizamos uma mesma expressão em contextos 

distintos, os frames podem variar, mas os esquemas-I e os esquemas-X permanecem 

os mesmos, independentemente de o sentido atribuído à expressão ser literal ou 

metafórico. Essa é uma evidência de que os esquemas exercem um papel importante 

na generalização do uso da construção, porém, não são responsáveis pelo ajuste fino 

na definição da resolução semântica. 

Além disso, esse fato parece demonstrar que as construções se transformam 

por metaforização, isto é, as metáforas mais próximas de nossas experiências 

corporais tendem a se abstrair contribuindo na configuração de metáforas vinculadas a 

experiências mais abstratas – distantes da corporalidade, por assim dizer. 

Diante disso, considero que a integração dos frames, esquemas e projeções 

metafóricas em interação com as informações fornecidas pelos contextos situacional e 

discursivo, associadas aos conhecimentos prévios operam conjuntamente na resolução 

da especificação semântica. 

Em quarto lugar, tencionei examinar como as semspec são resolvidas nos 

contextos situacional e discursivo. Quanto a isso, considero que esses contextos 

exercem um papel fundamental na resolução da especificação semântica porque 

fornecem as informações necessárias para a definição do frame acionado e, por 

conseguinte, orientam a atribuição do sentido adequado à situação concreta de 

comunicação, metafórico ou literal. 

Assim sendo, é na dimensão simulativa, por meio da resolução da semspec, que 

os sentidos pertinentes às sentenças são perfilados. Nessa direção, só é possível 

atribuir a significação adequada com base nas pistas linguísticas disponibilizadas pelos 

contextos situacional (maneira como categorizamos as coisas em nossa cultura) e 

discursivo (maneira como os textos são construídos). Dessa forma, são as informações 

acessadas em ambos os contextos que orientam o perfilamento dos sentidos que 

construímos e viabilizam a produção de uma especificação semântica resolvida. 
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Dessa maneira, é com base nas informações percebidas no contexto que 

direcionamos nosso entendimento. Por consequência, ao longo da construção 

discursiva, à medida que novas pistas linguísticas vão sendo acessadas, os sentidos 

evocados poderão ser reforçados ou rechaçados. 

Por fim, procuro verificar de que maneira as inferências são produzidas durante 

o processamento discursivo. No tocante a essa questão, as análises que desenvolvo 

sugerem que a construção de sentido de enunciados envolve não apenas a 

determinação do significado apropriado, mas também a produção de inferências de 

informações suficientes para reagir apropriadamente tanto com a língua – ao 

responder a uma pergunta, por exemplo –, quanto com algum outro tipo de ação – 

como cumprir uma ordem ou pedido (BERGEN; CHANG, 2003).  

Diante disso, à medida que participamos do processo de construção discursiva, 

atribuímos sentidos, criamos expectativas e fazemos inferências. Por isso, quando 

resolvemos uma especificação semântica, com base nos elementos disponibilizados no 

discurso, realizamos simulações mentais e produzimos inferências, que dão 

continuidade ao processamento cognitivo. São essas inferências pormenorizadas que 

contribuem para o detalhamento da simulação. 

A pesquisa propõe a adoção de uma arquitetura de análise construcional 

aplicada à observação e à descrição dos mecanismos envolvidos na construção de 

sentido das expressões idiomáticas, no interior de práticas discursivas concretas. 

Aspiro que essa modelagem possa ser aplicada na investigação de outros fenômenos 

no campo dos estudos da linguagem. 

Além disso, a análise empreendida corrobora a concepção de que linguagem, 

pensamento e corporalidade atuam conjuntamente nos processos de significação que 

operam com base na ativação de circuitos neurais por meio da simulação de 

experiências sensoriais e motoras. 

Espero, enfim, que os resultados produzidos por esta pesquisa contribuam 

minimamente para o avanço das discussões acerca dos fenômenos investigados, na 

perspectiva da TNL e da GCC, tendo em vista a escassez de estudos sobre expressões 

idiomáticas, notadamente na dimensão discursiva.  

Finalmente, consciente da complexidade que permeia recursos tão relevantes 

da cognição humana, reconheço, no âmbito desta pesquisa, limitações que não me 
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permitiram contemplar todos os elementos partícipes do processo de construção de 

sentido e nem investigar diferenciados tipos de expressões idiomáticas que, a meu ver, 

poderiam gerar resultados mais amplos e satisfatórios. Diante dessas limitações, 

pretendo dar prosseguimento aos estudos acerca do discurso e dos idiomatismos no 

interior da Linguística Cognitiva.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Mais um secretário abandonou o barco… 

E nesta sexta-feira o último dos secretários importados de Florianópolis se 

desligou da Prefeitura de Mafra. 

Contando com esta saída, chegamos à sétima troca de secretários municipais e 

uma da Procuradoria do Município, ou seja, já trocamos secretários (as) da Ação Social, 

Obras, Educação, Finanças, Saúde, administração e por aí vai, estamos indo pro 

terceiro secretário de Finanças em 14 meses, seguindo esta média chegaremos 

aproximadamente a 30 Secretários em 04 anos de governo, é mole ou quer mais? Algo 

de muito esquisito tem nisto tudo. 

Disponível em: <http://clickriomafra.com.br/fatos/mais-um-secretario-abandonou-o-barco> Acesso em: 

29 jun. 2014 
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ANEXO B 

 

Deputado Caíto adere ao “Volta, Requião” e abandona o barco de Richa. 

O deputado estadual Caíto Quintana oficializou neste sábado (14), no município 

de Francisco Beltrão, Sudoeste do Paraná, debandada do grupo político do governador 

Beto Richa (PSDB) ao aderir ao movimento “Volta, Requião”. O parlamentar vinha 

dando sustentação ao tucano na Assembleia Legislativa desde 2011, assim como parte 

da bancada peemedebista. 

Pelo Twitter, o senador Roberto Requião comemorou a adesão do velho 

companheiro de partido: “Sempre soube da posição do @DeputadoCaito. Galo veio de 

rinha não se cozinha na primeira fervura. Valeu Caito”. 

“Sudoeste 100% porteira fechada com a candidatura própria do PMDB ao 

governo”, afirmou Requião, depois da nova adesão. 

O senador vem arrebanhando apoios na bancada estadual do partido, que até o 

ano passado vinha resistindo à tese da candidatura própria porque defendiam 

coligação com Richa. 

Além de Caíto, no mês passado, em reunião da legenda em Cambé, o decano 

Waldyr Pugliesi também anunciou volta ao time de Requião e, consequentemente, 

abandonou o barco do tucano. 

Disponível em: < http://www.esmaelmorais.com.br/2014/03/deputado-caito-adere-ao-volta-requiao-e-

abandona-o-barco-de-richa/> Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO C 

 

Mais um secretário abandona o barco da atual gestão. 

Agora foi a vez do Secretário de infraestrutura do município, Moisés Ribeiro, 

pedir afastamento do seu cargo. Depois de anunciada a saída do vereador da base 

governista, Rosevaldo Loiola, para assumir o comando da Secretaria de governo, foi a 

vez de Moisés abandonar seu posto no alto escalão do governo para ocupar a vaga do 

vereador na câmara, já que é seu suplente imediato. 

O ex-secretário estava na secretaria de infraestrutura e durante o curto período 

em que esteve a frente da pasta, demonstrou toda a sua incapacidade e 

incompetência para ocupar um cargo de tamanha relevância. 

Moisés de Aldemira como é conhecido, deixa a gestão sem nenhuma obra 

prestada para o município, exceto os buracos tapados em áreas inferiores a meio 

metro, e que só na cabeça dele são obras de grande feito. E os abandonos não param 

por aí. 

Segundo informações dos bastidores mais vereadores irão se afastar de seus 

cargos no legislativo para ocuparem um espaço dentro da administração. 

Para quem votou nessa turma, está aí a prova de que eles sempre estiveram 

preocupados com seus próprios interesses e nunca com os interesses do povo. 

Com isso, começa-se uma verdadeira dança das cadeiras na atual 

administração. E nesse troca-troca, quem sempre sairá perdendo é a população.  

Disponível em: <http://falandoseriouaua.blogspot.com.br/2014/03/mais-um-secretario-abandona-o-

barco-da.html> Acesso em: 29 jun. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

ANEXO D 

 

Abandonando o barco: Damião Calafange pede demissão do cargo de Secretário de 

Saúde de Lagoa Seca/PB e deve assumir função em Barra de Santana. 

 

Agora é oficial. O jovem estudante de medicina Damião Calafange (foto) 

oficializou sua saída do comando da Secretaria de Saúde de Lagoa Seca nesta quinta-

feira, dia 05 de junho. 

A confirmação foi feita pelo próprio auxiliar do governo Tadeu ao 

Blogdomarciorangel. Damião deve permanecer no cargo até o próximo dia 30 de 

junho. 

A notícia do afastamento do chefe da pasta já era esperada por alguns dos 

auxiliares da Secretaria de Saúde e até mesmo pelo prefeito José Tadeu Sales de Luna 

(PSC), já que Damião já havia solicitado o desligamento da função no início do ano. 

De forma polida e serena, o secretário justificou a saída dizendo que deverá se 

dedicar a projetos pessoais. "Estou saindo porque tenho projetos na área acadêmica e 

preciso me dedicar a outros planos, inclusive de assessoria" comentou, por telefone. 

No entanto, nos bastidores da PMLS, a saída de Damião da Secretaria de Saúde 

estaria ligada a falta de estrutura de trabalho. O chefe da pasta não estaria 

aguentando as pressões feitas pela comunidade e pelos próprios funcionários da PMLS 

que questionam a carência de estrutura básica de trabalho e atendimento. 

A falta de medicamentos, estrutura de transportes e até de material de 

expediente nos postos de saúde, hospital e órgãos ligados à pasta como o Caps, teriam 

desmotivado o auxiliar de Tadeu do Supermercado. Mas Damião não ficará de fora do 

serviço público. Ele está cotado para assumir a Secretaria de Articulação Política na 

cidade de Barra de Santana, no Cariri do estado. O município é administrado 

atualmente por Joventino de Tião - irmão do ex-prefeito de Queimadas, Carlinhos de 

Tião - a quem Calafange acompanha de forma bastante dedicada e fiel. 

Disponível em: < http://www.blogdomarciorangel.com.br/2014/06/abandonando-o-barco-damiao-

calafange.html> Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO E 

 

Chutar o balde e buscar novos caminhos 

Desistir do seu sonho nem sempre é sinônimo de fraqueza. A Revista Gloss fala 

sobre como descobrir a hora certa de dar meia-volta e buscar outro caminho. A vice-

presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, Flora Victoria, fala sobre quando é a 

hora de mudar definitivamente as metas profissionais e trocar de rumo. 

 

Para mudar de planos também é necessário planejamento 

Conforme a matéria, chutar o balde largando metas de carreira e mudando 

totalmente de rumo não se faz de uma hora para outra. Até para desistir é preciso 

planejamento. “Antes de tudo, pare e analise se você não está querendo alcançar uma 

meta que é inviável”, recomenda a coach Flora Victória. 

Ainda de acordo com a revista, quando se desiste de um sonho é natural que 

venham cobranças externas. O importante é ter bem claro qual é o sentido de 

felicidade e realização para você. 

 

O que levar em conta na hora de buscar novos caminhos 

A hora é agora? Antes de chutar o balde, a matéria orienta que se leve em 

conta que: 

1 – Toda decisão tem um tempo dela mesma para ser tomada. Respeite isso. É preciso 

esperar a resposta amadurecer – vir de dentro para fora, e não o contrário. 

2 – Planejar um novo caminho de maneira objetiva ajuda a “curar” o sofrimento pelo 

objetivo anterior não alcançado. Trocar de plano é diferente de ficar sem plano. 

3 – Ficar pensando no “e se...” só dificulta a recuperação. Bola para frente, ou melhor, 

balde para frente! Às vezes ser feliz é uma questão de escolha. 

Disponível em: <https://www.sbcoaching.com.br/sbc-imprensa/sbc-nas-revistas/chutar-o-balde-e-

buscar-novos-caminhos > Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO F 

 

Geração X chutando o balde 

Pode até ser coincidência, mas nunca ouvimos falar tanto de pessoas que têm, 

aproximadamente, a mesma idade que a gente, e estão largando um emprego. Os 

motivos são variados, mas o objetivo é o mesmo: todas elas resolveram ir em busca da 

felicidade. E, hoje, encontramos esse texto excelente, escrito pela jornalista Fabiana 

Gabriel, que fala sobre o assunto. 

“Essa semana recebi um e-mail de despedida de uma amiga e parceira de 

trabalho. Ela vendeu sua parte na sociedade da empresa que ela mesma havia 

montado, anos atrás, para tirar um período sabático. Vai para a Europa estudar 

gastronomia e fotografia, suas duas paixões. 

Não é a primeira nem última amiga minha, por volta dos 35 anos, com uma 

carreira bem sucedida e vida estável, que toma essa decisão. Uns três anos atrás, um 

amigo próximo um dia disse adeus ao emprego que tinha. Todos ficaram meio 

surpresos. O cara trabalhava há mais de uma década em grandes empresas, era 

respeitado e tinha uma vida confortável no Rio de Janeiro. Mas encheu o saco. 

Resolveu estudar Gestalt, voltou pra Florianópolis – sua cidade natal – e abdicou de 

grande parte do conforto em busca do que o faria feliz de verdade. Ele nunca mais fez 

uma apresentação de power point na vida, usa o excel apenas para controlar seus 

gastos mensais e esbanja um brilho nos olhos toda vez que nos vemos. 

Fato é que histórias como essas têm sido cada vez mais comuns na minha 

geração. Enquanto todos se preocupam com a urgência e ambição da Geração Y, a 

Geração X, imediatamente anterior, está repensando seus conceitos e valores. Fomos 

criados acreditando que uma vida feliz era falar línguas, fazer carreira, trabalhar a vida 

inteira numa ou duas grandes empresas, comprar o apartamento próprio, construir 

uma família para sempre e ir pra Disney (ou Paris) uma vez por ano. Uma vida estável e 

fixa, sem rompantes de aventura. 

Acontece que grande parte da Geração X chegou aos 30, 40 anos e descobriu 

que para juntar meio milhão e dar entrada, com sorte, num apartamento modesto que 

irá pagar até seus 60 anos, o caminho é longo e o preço é alto, bem alto. Os poucos 

que conseguem, heroicamente, conquistar seus bens e sonhos sem a ajuda dos pais, 
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estão exaustos. Olham em volta e mal têm tempo de curtir os filhos ou as férias 

exóticas que sonham (e têm dinheiro para tirar) para a Tailândia, Marrocos ou Havaí. 

Há também aqueles que ficaram tão ocupados em conquistar aquilo que lhes foi 

prometido que deixaram para “daqui a pouco” os filhos, os hobbies e a felicidade e 

perceberam, agora, que “desaprenderam a dividir”. 

No meio disso, veio essa sedutora mobilidade contemporânea, mostrando a 

nós o que nossos pais ainda não podiam nos ensinar, que é possível existir estando em 

qualquer lugar e que não é uma mesa de escritório ou um cartão de visitas que nos faz 

mais nobre, mas sim aquilo que de melhor podemos oferecer ao mundo. Só que 

descobrimos isso depois de passarmos grande parte da nossa juventude preocupados 

em nos sustentar, sermos bem sucedidos, conquistar prestígio e reconhecimento. 

Para, enfim, ter a liberdade de chutar o balde e sair por aí… 

Disponível em: <http://agorasim.blog.br/geracao-x-chutando-o-balde/ > Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO G 

 

O líder que chutou o balde 

Olá tudo bem? Aqui é o Gabriel e quero te fazer uma pergunta… 

Você é um líder ou conhece um líder que já quis chutar o balde? Já quis desistir 

de tudo porque as pessoas ao redor não agiram como esperava? 

Sempre nos deparamos com situações que não são como nós esperamos e nem 

por isso vamos parar o que Deus quer que nós façamos, você já pensou que… Às vezes 

é mais fácil chutar o balde do que ensinar o certo? Tenha paciência, ensine, ame. 

Algumas vezes eu já fiquei irritado, pois via pessoas apáticas na hora da 

adoração no culto ou então alguém desatento em alguma tarefa que lhe foi delegada. 

Essas e outras situações já me incomodaram muito e confesso que algumas vezes 

ainda me incomodam, porém aprendi algumas coisas que têm me auxiliado a ajudar 

essas pessoas a cumprirem o propósito de Deus para elas. 

 

Não se frustre. 

Muitas vezes as pessoas não fazem o certo simplesmente por não saberem qual 

é o certo, e eu e você precisamos ter paciência e ensiná-las. O que vai adiantar ser 

grosso, impaciente, falar algo de cabeça quente, desistir, murmurar? Nada. Esse tipo 

de comportamento não vai resolver. Se você não tem a equipe que você acha que 

deveria ter talvez seja porque você não tem investido nas vidas como deveria. 

Discipular é um processo simples, mas que não é fácil. Discipular leva tempo, é vida na 

vida. 

 

Aprenda a Delegar. 

Sabe aquele ditado: “se quer que algo seja bem feito faça você mesmo”? Isso 

não é sustentável. Se você sempre fizer tudo no começo pode até dar certo, porém a 

médio/longo prazo não será algo sustentável. Imagina você pregando, recepcionando 

pessoas, olhando o cafezinho, tocando bateria e violão junto e ainda intercedendo. 

[risos] Você não pode dar conta de tudo. Você precisa delegar e aprender a ensinar 

com amor as pessoas a fazerem aquilo que precisa ser feito, bem feito. 
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Ensine Com Amor. 

Nós temos dificuldade de ouvir um NÃO. Sempre queremos ser aprovados em 

tudo o que fazemos, porém se não somos corrigidos nunca vamos melhorar. “Melhor é 

a repreensão franca do que o amor encoberto”. Provérbios 27:5 Sim, corrigir faz parte, 

aconselhar também. Você pode corrigir algo que já deu errado ou aconselhar alguém a 

não fazer algo que dará errado. Muitas vezes ao invés de impor algo é melhor 

conversar com a pessoa mostrando pra ela o porquê será melhor fazer de outra forma 

ao invés de usar o “porque sim”. Como diria eu ao meu pai quando era pequeno: “Pai, 

porque sim não é resposta”. [risos] 

Concluindo… 

Espero que esta mensagem tenha falado ao seu coração, que você fique firme 

no Senhor e não se desanime porque as pessoas ao seu redor ainda não chegaram 

aonde você acha que elas deveriam estar. Que você aprenda a delegar e ensine com 

amor o que precisa ser feito assim veremos o Reino de Deus se expandido e vidas 

sendo abençoadas pelo amor sobrenatural de Deus. 

Disponível em: <http://www.amominhacelula.com.br/o-lider-que-chutou-o-balde/> Acesso em: 29 jun. 

2014 
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ANEXO H 

 

O que acontece depois que você chuta o balde 

Tem muita gente chutando o balde. Seja pedindo demissão para tirar um 

sabático, viajar ou começar um negócio próprio. Seja pedindo o divórcio de um 

casamento falido ou terminando um relacionamento que se sabe que não vai dar em 

nada. Seja indo para a rua protestar pelo descontentamento com o país. 

A verdade é que, mais do que nunca, existe uma urgência em ser feliz, em 

mudar o que não nos agrada. Uma vontade incontrolável de fazer alguma coisa, 

qualquer que seja. 

Eu chutei o meu balde. Larguei uma carreira consolidada e promissora no 

mercado publicitário, um salário de fazer inveja em muita gente da minha idade, 

roupas de marcas caras, um carro novo. Pedi demissão, vendi quase tudo o que eu 

tinha e comprei uma passagem só de ida para a Tailândia, fiz a louca mesmo. 

Toda vez que eu conheço alguém e conto a minha história, posso ver o brilho 

nos olhos da pessoa. Ela começa a me fazer perguntas e passa a me olhar como se eu 

tivesse algum superpoder que me tornasse mais forte ou, de alguma forma, especial. 

Mas a realidade é bem diferente e, para mostrar que estou longe de ser essa 

pessoa eu vou te contar o que realmente acontece depois que você chuta o balde: 

 

Dói, talvez mais do que você imagina. 

Quando pensamos em chutar o balde, tudo o que queremos é nos livrar 

daquela situação angustiante que está nos fazendo sofrer. Sonhamos com o alívio que 

vamos sentir quando finalmente conseguirmos entrar na sala do chefe e pedir 

demissão, não é? 

Só que toda ação tem uma reação e quem frequentou as aulas de física sabe 

que ela vem na mesma intensidade. Se você estava perdendo o sono ou estava 

deprimida por causa de uma situação, há uma grande chance de que isso continue 

acontecendo, mas agora por um motivo diferente, já que muitas vezes não estamos 

preparados para as consequências da decisão que tomamos.  

Hoje eu posso dizer que eu não estava preparada para não ter um emprego ou 

uma renda fixa quando decidi pedir demissão e viajar. Por ter tido uma vida difícil 



188 
 

quando criança e adolescente, eu achava que saberia lidar com uma possível falta de 

dinheiro, mas percebi que justamente por isso é que foi tão difícil.  

Por mais maluco que possa parecer, esses últimos 2 anos, embora muito 

felizes, intensos e cheios de viagens, também foram (e ainda estão sendo) os mais 

difíceis da minha vida. 

 

Depois de chutar uma vez, você chutará sempre. 

Eu tinha uma chefe que falava que não existe crescimento sem dor. Eu não 

poderia concordar mais. Quando olho para trás, os maiores aprendizados da minha 

vida foram resultados de alguma experiência dolorosa de certa forma. 

A dor, embora desconfortável, faz com que a gente cresça, ganhe confiança e 

encontre uma força que nem sabíamos que existia dentro de nós. É por isso que, 

depois que você chuta o balde e sobrevive, você pensa muito menos antes de chutar 

de novo.  

Muita gente me pergunta como eu criei coragem para fazer o que eu fiz, mas 

esse foi o terceiro ou quarto balde que eu chutei na vida. Isso, somado a outras 

experiências, me ensinou a ser resiliente e essa é uma das melhores qualidades que eu 

poderia ter.  

 

“Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o 

poder infinito da nossa própria luz.”  

– Brené Brown. 

 

Sua vida nunca mais será a mesma. 

Chutar o balde sempre nos coloca em uma posição extremamente vulnerável e 

vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. 

Para viver com ousadia é preciso saber lidar com o desconforto dessas emoções 

negativas. Por um lado, é desconfortável desafiar o status quo. É desconfortável 

resistir ao desejo de se acomodar. É desconfortável conviver com a dúvida sobre a 

decisão que tomamos. 
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Por outro lado, segundo a pesquisadora especialista em vulnerabilidade Brené 

Brown, quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a 

coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. 

Eu garanto que a partir do momento em que você conseguir se sentir mais 

confortável com essa vulnerabilidade, você vai ter descoberto a mágica que acontece 

fora da sua zona de conforto e não existe a menor chance da sua vida continuar igual 

depois disso. 

Nem todos os perrengues, dúvidas, insônias e lágrimas fizeram com que eu me 

arrependesse de ter chutado os baldes necessários para estar onde estou hoje. Eles só 

me deram força para continuar chutando cada vez mais longe! 

Disponível em: < Disponível em: <http://www.felizcomavida.com/o-que-acontece-depois-que-voce-

chuta-o-balde> Acesso em: 29 jun. 2014 > 
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ANEXO I 

 

Hulk: "Espero agarrar a oportunidade com unhas e dentes" 

O jogador voltou às convocatórias da seleção brasileira. 

O avançado do Zenit viu, esta quinta-feira, o seu nome voltar às convocatórias 

da seleção brasileira, neste caso para os jogos com Costa Rica e Estados Unidos, depois 

de uma longa ausência. 

O jogador diz que esteve sempre “na expectativa”, e sabia que a oportunidade 

chegaria. 

“Sabia que tinha condição e estava na expectativa, como em todas as outras 

(convocações). Vinha trabalhando, esperando uma nova oportunidade”, começou por 

dizer à Sport TV brasileira. 

Hulk afirmou estar “muito feliz com o regresso”, agradece “a oportunidade do 

professor Dunga” e promete “agarrar com unhas e dentes” esta convocatória. 

Recorde-se que o jogador fez parte da primeira convocatória do selecionador 

brasileiro Dunga após o Mundial 2014, porém uma lesão fez com que ficasse de fora. 

Desde então não mais tinha voltado a ser chamado. 

O Brasil defronta a Costa Rica no dia 5 de setembro em New Jersey, e depois 

ruma a Boston para jogar com os Estados Unidos no dia 8. 

Disponível em: http://desporto.sapo.pt/futebol/brasil/artigo/2015/08/13/hulk-espero-agarrar-a-

oportunidade-com-unhas-e-dentes> Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO J 

 

Dileno Lopes quer 'agarrar com unhas e dentes' chance de entrar no UFC 

Finalista da quarta edição do TUF Brasil, Dileno Lopes está perto da luta mais 

importante da carreira. O lutador enfrenta Reginaldo Vieira, neste sábado, no UFC 190 

e uma vitória lhe dá um contrato com a maior organização de MMA do mundo. De 

acordo com o atleta, que estava no time de Mauricio Shogun no programa, ele vai com 

tudo para cima dessa chance. 

- É a luta mais importante da minha vida e vou agarrar com unhas e dentes essa 

chance de entrar no maior evento do mundo. Ganhando vou entrar com muita 

felicidade, muita alegria e com vontade de lutar cada vez mais - afirmou o atleta. 

Sobre o adversário, que estava na equipe dos irmãos Nogueira, Dileno sabe que 

não terá um tarefa fácil. Reginaldo tem 15 lutas na carreira, com 12 vitórias e apenas 

três derrotas. 

- O Reginaldo é um cara duro, parecido com o meu estilo, gosta de trocar, fazer 

o a luta agarrada, busca a luta e é determinado. Gosto de buscar a luta, mostrar o que 

fui fazer lá em cima e mostrar a minha preparação, que foi trocação, grappling... Vai 

ser uma boa luta - disse. 

Após o fim do TUF, os participantes tiveram que lidar com a fama, já que o 

programa passou em TV aberta e o grande público pode acompanhar um pouco da 

história de vida de cada um. Questionado como tem lidado com o assédio, Dileno 

agradeceu o carinho. 

- É muito bom ser reconhecido por todo mundo, principalmente pela nossa 

cidade. Ficam apontando que sou o cara do TUF, tiram fotos comigo e acontece um 

carinho deles. Já esperava por isso. já que passei por um evento que foi transmitido 

pela Globo. Agora vamos abraçar os fãs e ter cuidado com eles sempre - concluiu o 

manauara, que tem 18 vitórias e uma derrota na carreira. 

Disponível em: <http://esportes.terra.com.br/lance/dileno-lopes-quer-agarrar-com-unhas-e-dentes-

chance-de-entrar-no-ufc,b025dc5c6504b70a9fd4a1135a9f6b27tarqRCRD.html> Acesso em: 29 jun. 2014 
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ANEXO K 
 

Atacante Everton fala de provável oportunidade no Gre-Nal: "Agarrar com 

unhas e dentes" 

Jovem gremista é relacionado e deve iniciar partida no estádio Beira-Rio 

O Grêmio encerrou suas preparações ao clássico Gre-Nal 408, que será neste 

domingo, no estádio Beira-Rio. O treino deste sábado (21) iniciou fechado na Arena e, 

quando foi aberto à imprensa e torcedores, Roger Machado apenas exigia um trabalho 

de finalizações com os atletas, passando por cruzamentos e jogadas de linha de fundo. 

O apoio da torcida é comum nos clássicos do sul, com a prática tendo começado no 

Olímpico e seguindo agora na Arena do bairro Humaitá. A arquibancada norte recebeu 

um público esperançoso por um bom resultado no jogo no estádio dos rivais. O técnico 

Roger relacionou os seguintes jogadores, em ordem alfabética: Bobô, Braian, Bressan, 

Bruno Grassi, Douglas, Edinho, Erazo, Everton, Fernandinho, Galhardo, Geromel, 

Giuliano, Luan, Marcelo Grohe, Marcelo Hermes, Marcelo Oliveira, Maxi, Moisés, 

Pedro Rocha, Ramiro, Vitinho, Walace e Yuri Mamute. 

Provável titular, o atacante Everton, de 19 anos, falou sobre a expectativa de 

ser titular no duelo com os colorados: "Se ele optar por mim ou quem ele optar, vai 

dar o seu máximo pela vitória. Gre-Nal é Gre-Nal, a gente costuma dizer que é um 

campeonato à parte. Começar um Gre-Nal no Beira-Rio, ainda não tive essa 

oportunidade, mas, se tiver, vou agarrar com unhas e dentes", disse o jovem gremista. 

Questionado sobre o momento dos dois clubes no campeonato e também em relação 

aos 5 a 0 aplicados no primeiro turno na Arena, Everton acredita que a goleada do 

primeiro enfrentamento pelo Brasileirão seja passado. Além disso, ele foca nos 

objetivos gremistas independente do valor do clássico para o Inter: "Temos que olhar 

pra frente e procurar a vitória lá. A gente tá preocupado com a nossa equipe. Vamos lá 

para ganhar o jogo e a classificação", disse o jogador. 

Por fim, o prata da casa do lado azul também comentou sobre o bom 

retrospecto em grenais da base: "Tive a oportunidade de jogar oito e marquei seis gols, 

então é um bom retrospecto, espero manter isso. O Roger pede pra eu fazer o que 

faço nos treinamentos: dar amplitude e também bater de fora da área", comentou 

Everton, provável titular do clássico 408. 
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ANEXO L 

 

Filho de peixe peixinho é... 

Esta expressão já virou temas de séries, filmes e livros. E as semelhanças entre 

pais e filhos vão muito além de costumes, gostos e fisionomia. Assim, muitas crianças 

acabam tentando repetir em tudo as atitudes de seus pais. E o interessante é que isso 

é cientificamente comprovado, ou seja, os filhos puxam características dos pais, 

principalmente pelo convívio. 

Normalmente os comportamentos preferidos para serem imitados são aqueles 

de pessoas que são referência para as crianças, como a figura paterna. E quando 

crescem, os filhos formulam conceitos que quase sempre envolvem a personalidade 

dos pais. 

Disponível em: < http://minilua.com/filho-peixe-peixinho > Acesso em: 27 jan. 2016. 
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ANEXO M 

 

Filho de peixe peixinho é, será? 

Na sabedoria popular, o dito “filho de peixe, peixinho é”, serve para ensinar 

que a criança herda características físicas, emocionais e psicológicas de seus 

antepassados. Bem, esse pensamento secular chegou à igreja, servindo de 

impedimento para os pais cristãos verem a necessidade espiritual de seus filhos. 

Quando perguntamos a um pai se já levou seus filhos a Cristo, a resposta: 

“Bem, ele já nasceu cristão”.  “Bom, ela é filha de crentes”. Ou ainda: “Ele foi criado no 

evangelho”. Comentários assim mostram que certos pais confiam na família, na igreja 

e na tradição religiosa para a salvação de seus filhos. 

Porém, quem pensa dessa forma, engana-se. A salvação não é dada por 

herança. Religião, família, tradição, oração, não garantem lugar no céu. Deus não tem 

netos, só filhos. “Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos 

filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome” (João 1.12). O fato de alguém 

nascer em lar cristão, ser ensinado na doutrina ou frequentar a igreja não garante que 

tal pessoa seja ou venha se tornar crente. A salvação é pessoal e depende das decisões 

e escolhas que a pessoa toma por si só. 

Nas páginas das escrituras encontramos, repetidas vezes, filhos de crentes, 

alguns até de líderes religiosos, que não seguiram o caminho de fé de seus pais. A 

palavra de Deus nos diz parar ensinarmos nossos filhos no caminho em que devem 

andar para que quando cresçam não se desviem dele. Tenha certeza de que seu filho já 

entregou o coração para Jesus! 

Disponível em: < http://www.lagoinha.com/ibl-colunista/filho-de-peixe-peixinho-e-sera/ > Acesso em: 

27 jan. 2016. 
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ANEXO N 
 

Filho de peixe... Peixinho é? 

Será que oferecer uma única opção ao seu filho é correto? 

 

A história é antiga: O pai é médico, logo, o filho faz Medicina e herda os 

pacientes e o consultório do pai. Assim acontece com várias outras profissões: 

escritórios de advocacia passados de pai para filho, empresas administradas por 

gerações de uma família e etc. Parece algo natural, uma situação previsível? 

Bem, em muitos casos, isso realmente acontece. É comum um filho se afeiçoar 

à área de trabalho dos pais. Ele os vê todos os dias vivenciando aquela rotina, 

enfrentando os dilemas de seu labor e até mesmo participa de muitas das experiências 

do trabalho dos pais. Quem não adorava passar o dia com o pai (ou a mãe) no 

trabalho? 

A partir de então, quando jovem, fica fácil escolher uma profissão. Os pais logo 

incentivam a “cria” a seguir seus passos e, quando acontece, orgulham-se de saber que 

serviram de exemplo para a escolha profissional dos filhos. 

Mas, quando isso não acontece, a escolha da carreira do filho pode se tornar 

motivo de crise familiar. Isso por que o filho do engenheiro bem-sucedido escolheu 

fazer música. “Música? Mas isso não dá dinheiro!” Essa é a frase comum ouvida por 

jovens que escolhem profissões menos “badaladas” e concorridas. O vestibular é um 

momento familiar onde, de alguma forma, todos se envolvem e acabam se achando no 

direito de aconselhar o vestibulando. Mas até que ponto comentários como esse são 

bons para ele? 

 

Entendimento 

De uma coisa todos têm certeza: os pais se preocupam com o sucesso 

profissional dos filhos tanto quanto os filhos não querem desapontar os pais. Mas o 

que acontece é que, pela ausência do diálogo, as duas partes acabam discutindo por 

uma simplesmente não ouvir o que a outra tem a dizer. É uma questão de 

entendimento. 
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O que pais e mães precisam entender é que: 

• Por mais que pensem que os filhos estão perdendo tempo, algo que eles não têm de 

sobra, devem ter consciência de que os jovens não funcionam sob pressão. Pressioná-

los para logo escolher uma carreira pode acabar impulsionando-os para uma profissão 

que não queriam, e acabar por provocar uma possível desistência na faculdade. 

Portanto, deixe que ele faça seu próprio tempo e ache as respostas. 

• Será que os filhos se interessam pelas mesmas coisas que os pais? Será que pai e 

filho têm o mesmo perfil profissional? Afinal, as melhores vagas são para os melhores 

profissionais e os melhores profissionais são aqueles que gostam do que fazem. 

Portanto, por mais que o curso não seja “badalado” como Direito e Medicina, o 

diferencial para garantir uma boa remuneração é a qualidade do profissional. E só se 

dedica e trabalha bem aquele que tem amor pela profissão. 

• O Vestibular é dos filhos e não deles. Não adianta querer realizar o sonho de ser 

médico através do filho. Se isso não for o que ele quer só irá gerar frustrações. Seria 

ótimo se os filhos se tornassem os profissionais que um dia os pais quiseram ser, mas 

não tiveram oportunidade. Mas, se isso não for vontade do jovem, não adianta forçar a 

barra que pode ser prejudicial para ele. 

• Não podem confundir admiração com vocação. Filhos que admiram os pais em suas 

profissões podem querer seguir caminhos totalmente opostos. A vocação não é uma 

coisa que vem necessariamente do berço. 

 

Escolha 

Portanto, por meio do diálogo, pais e filhos podem chegar a um acordo e 

ambos aceitarem a decisão uns dos outros. A melhor maneira de aceitar a decisão do 

filho é acompanhá-lo no processo de escolha. Ir até as universidades, conversar com 

professores e alunos universitários e até visitar empresas para falar com profissionais 

ajuda muito na escolha da carreira. Acompanhar o filho nessa descoberta ajudará a 

desmistificar profissões que os pais não conhecem e até ampliar seus horizontes. 

Finalmente, é preciso entender que qualquer um é passível de erro, imagine 

então alguém com toda a imaturidade dos 17 anos. É papel dos pais ajudar os filhos a 

superar esses erros, apoiá-los e ensinar a eles a melhor das lições: a de que não se 

deve desistir de seus sonhos, por mais difíceis de alcançar que pareçam ser. 
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Disponível em: < http://educador.brasilescola.uol.com.br/sugestoes-pais-professores/filho-peixe-

peixinho-e.htm > Acesso em: 27 jan. 2016. 
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ANEXO O 

 

Palavras do psicólogo: filho de peixe peixinho é? 

Essa frase talvez seja um tremendo incomodo para muitas pessoas. Muitos são 

extremamente traumatizados pela relação que tiveram com seus pais, e por essa razão 

desejam passar o mais longe possível da comparação com eles. Uma pessoa certa vez 

me disse que nem morta queria ser parecida com a mãe dela. O problema é que ela 

falou isso num contexto de estar repetindo o comportamento de sua mãe. Ou seja, ela 

não estava percebendo o quanto estava parecida. 

Para quem ainda não se casou, pode ter certeza de que seu cônjuge se 

parecerá muito com o progenitor do mesmo sexo. Mulheres tendem a repetir os 

comportamentos de suas mães, e homens de seus pais. 

Não quero com isso dizer que a pessoa será exatamente igual ao pai ou à mãe. 

Só que digo que vocês são muito influenciados por seus pais. Por exemplo, em 

relacionamentos onde o pai é um pai violento, a tendência é que os filhos se tornem 

violentos, e as filhas acabem por decidir casar-se com pessoas violentas. Quando a 

mãe é uma pessoa muito mandona, muito austera, há a tendência de os filhos se 

casarem com mulheres que tenham esse perfil, e as filhas desenvolverem um padrão 

de vida de casada da mesma maneira. 

Será que isso é uma maldição sem retorno? De jeito nenhum. A palavra chave 

para isso é “APRENDER”. Ou seja, é por meio de aprendermos sobre a maneira que 

somos, nos comportamos, as ações que desenvolvemos, pode nos ajudar a encontrar 

um meio termo, um caminho saudável a desenvolvermos nessas condições. 

Além das características de personalidade, temos a tendência também de 

termos a mesma aparência física de nossos pais. Ou seja, se seu sogro é uma pessoa 

careca, pode ter certeza de que seu marido terá a tendência de ter poucos cabelos 

também. Já se sua sogra tem uns quilinhos a mais, cedo ou tarde sua esposa também 

desenvolverá o mesmo perfil físico. 

Quer falemos de características positivas ou negativas, a maioria de nós se 

parece muito mais com os pais do que é capaz de perceber. O problema é que nunca 

discutimos questões sobre os sogros quando somos namorados, pois as realidades 

parecem tão diferentes, que isso parece uma impossibilidade. Entretanto, depois de 



200 
 

casados, as discussões se multiplicam, e todas têm aquela frase que é um tremendo 

incômodo: “Você está agindo que nem sua mãe”. “Nossa, parece seu pai falando”. 

Outro tipo de características muito comuns também de serem repetidas pelo 

casal são os padrões de comunicação dos pais. Parece que os filhos são um espelho 

daquilo que veem em casa. E, se em um casamento, a mãe fala demais, e o pai abre 

mão do argumento para não provocar uma briga maior, a tendência é que a filha seja 

muito tagarela, e o rapaz procure a todo custo evitar o conflito. 

Outras vezes, a mãe é um tanto exagerada, gosta de supervalorizar as coisas, 

enquanto que o pai costuma ser direto, sem “papas na língua”, falando as verdades do 

jeito que têm de ser ditas. Outros ainda, sempre que discutem, fazem uso dos 

palavrões, criando uma tremenda baixaria no processo de se comunicarem. Em todos 

esses casos, os padrões são internalizados pelos filhos, e eles tendem a colocar em 

prática aquilo que aprenderam em casa. E o pior é que têm extrema dificuldade em 

reconhecerem que têm esse problema. Isso porque, como crescem com seus pais, não 

reconhecem que aqueles são padrões de comunicação doentios. Para eles, essa é a 

maneira que sempre foram as coisas. As pessoas não possuem capacidade de perceber 

outra realidade. 

Agora, um quarto aspecto, e que eu acho de muita importância, é que os filhos 

têm a tendência de repetirem o padrão do tipo de atenção que os pais dão um ao 

outro. Há famílias nas quais os pais costumam sair uma vez por semana com os filhos, 

para um passeio juntos, enquanto que há outras que a saída é apenas para a escola e 

de volta. O casamento entre um rapaz e uma moça, um de cada família, vai ser um 

casamento que viverá em conflito, pois nenhum dos dois percebe a necessidade do 

outro. 

Em outras famílias, o pai costuma abrir a porta do carro para a mãe, sempre 

traz uma lembrancinha para ela, ou então, gostam de acordar mais cedo para ficarem 

conversando na cama. Se ele vem de uma família assim, pode esperar que tratará sua 

esposa da mesma forma. Se ela vem de uma família assim, mas ele não, ela vai viver 

em crise de insegurança, incerta de que ele o ama de verdade. 

Além disso tudo, os filhos têm a tendência de repetirem o comportamento 

social de seus pais. Se o pai dele é quieto e reservado em reuniões sociais, ele será 
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assim, mesmo entre os amigos. Se a mãe dela é falante e independente, ela também 

será assim, e não adianta pregar para ela o sermão da submissão! 

Diante de um quadro tão importante como esse, como podemos superar essas 

diferenças? Como lidar com isso? A resposta está em, em primeiro lugar, 

reconhecermos que isso é uma situação difícil de ser enfrentada. Não é fácil 

reconhecermos nossos próprios comportamentos. Somos cegos para aquilo que é o 

nosso hábito. Precisamos que outros nos mostrem. E aí está a grande dificuldade, pois 

se outra pessoa se aproxima, mesmo nosso cônjuge, e tenta nos mostrar coisas que 

para ele ou ela são erradas, tendemos a erguer um muro de separação, e a dizer que 

aquela maneira não pode estar errada, pois fomos criados daquele jeito, e é assim que 

sabemos ser. 

Mas, essa percepção é extremamente necessária para a vida feliz a dois. Existe 

uma grande probabilidade de que esses comportamentos e atitudes se repitam na vida 

conjugal de vocês. Por essa razão, vocês devem prestar atenção consciente nesse 

aspecto, abrindo os olhos para como é a vida dos pais, dos sogros, as interações, e 

como os mesmos padrões estão se repetindo na vida de vocês. 

Então, devem parar e entender quais são as crenças que permitem que vocês 

ajam do jeito que agem. Ou seja, sobre o que penso, o que uso para ter certeza de que 

aquela é a maneira certa de se comportar? 

Por fim, devemos estabelecer uma série de passos positivos a dar para evitar 

que a pessoa adulta sucumba aos padrões que observou na infância. 

Uma ótima maneira de lidar com isso é frequentar seminários de casais, ler livros, 

refletir sobre as coisas que fez e porque as fez, assistir DVDs acerca da vida a dois. 

Tudo isso serve para abrir a visão e ampliar o olhar para compreender porque se 

comportam do jeito que agem, e de que maneira podem se comportar diferente. 

Acima de tudo, lembre-se de buscar ser diferente, pois mesmo seus pais tendo 

sido felizes ou tristes, a sua vida e a de seu cônjuge é completamente diferente, e 

necessita de outras realidades e perspectivas. 

Que Deus abençoe sua família! 

Disponível em: < http://ceafa.com.br/blog/?p=544 > Acesso em: 27 jan. 2016. 
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