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RESUMO 

 

O objetivo central desta dissertação é investigar a ativação dos frames subjacentes ao 
processo de construção de sentidos nos textos dissertativo-argumentativos. Durante o 
trabalho de investigação, foram selecionados, do Banco de Redação do UOL, textos 
dissertativo-argumentativos para a composição do corpus desta pesquisa. Este estudo 
tem por base o aporte teórico da Linguística Cognitiva corporificada. Nesse sentido, a 
base teórica para o desenvolvimento da pesquisa foi o pressuposto de linguagem 
corporificada defendido por Lakoff (1987, 1990,1999), Lakoff e Johnson (1980), 
Fillmore (1982, 1985), Feldman (2006) e Duque (2015). Em sendo assim, o ponto de 
partida desta investigação decorre do pressuposto de que o processo de construção de 
sentido está atrelado à ativação de mecanismos cognitivos existentes no cérebro humano, 
modelados pelas experiências corpóreas em constante interação com o meio e 
armazenados como memória. Tendo isso em vista, esta dissertação busca analisar o 
envolvimento dos frames, mecanismos neurais que são acionados por pistas linguísticas, 
durante a compreensão do discurso em textos dissertativo-argumentativos, fundamentais 
para organizar e ordenar o mundo sociocultural. Com base nisso, observou-se, no 
decorrer da descrição e análise dos frames, a existência de um direcionamento para a 
construção de uma concepção básica em torno de um frame único, que pode ser 
acionado em qualquer parte do discurso.  
 

Palavras-chave: Linguística Cognitiva; textos dissertativo-argumentativos; frames. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this dissertation is to investigate on activation of the underlying frames 
of meaning construction in the dissertative-argumentative texts. During the research work 
were selected, from the UOL’s Writing Bank, dissertative-argumentative texts for the corpus 
composition of this search. This study has the theoretical contribution of embodied Cognitive 
Linguistics as base. So the theoretical basis for the development of the search was the premise 
of embodied language, defended by George Lakoff (1987, 1990, 1999), Filmore (1982, 1985), 
Feldman (2006), Duque (2015) and Lakook & Johnson (1980). Therefore, the start of this 
investigation is the assumption that the meaning construction process is linked to the 
activation of cognitive mechanisms in the human brain, modeled by the body experiences in 
constant interaction with the midst and stored as memory. Knowing it, this dissertation look 
for, following the meaning construction process, analyze the frames involvement, neural 
mechanisms that are triggered by language cues while the speech comprehension, important 
to organize and order the social-cultural world. Consequently, it is also intended to identify of 
these cognitive mechanisms. Based on this, it was observed, during the description and 
analysis of the frames, the existence of a direction for the construction of a basic conception 
around a single frame, that can be activated in any part of the discourse. 

 
Keywords: Cognitive Linguistics; dissertative-argumentative texts; frames  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O objetivo central desta dissertação é investigar a ativação dos frames subjacentes ao 

processo de construção de sentidos nos textos dissertativo-argumentativos. Este estudo tem 

por base o campo teórico da Linguística Cognitiva (LC) de base corporificada, importante 

vertente dos Estudos da Linguagem.   

O início desta investigação tem como ponto de partida o pressuposto de que o 

processo de construção de sentido está atrelado à ativação de frames - mecanismos cognitivos 

moldados pelas experiências corpóreas em constante interação com o meio. Esse pressuposto 

é ampliado pelo entendimento de que, na raiz dessa ativação, segundo Lakoff e Johnson 

(1999), estão os processos de simulação mental desencadeados por pistas linguísticas, que 

põem em funcionamento todo o aparato cognitivo existente no cérebro humano, sendo esse 

aparato oriundo das experiências corporificadas e armazenadas na memória. Tendo isso em 

vista, esta dissertação tem o compromisso de identificar, descrever e analisar o funcionamento 

dos frames, no decorrer da compreensão do discurso, fundamentais para organizar e ordenar o 

mundo sociocultural.  

Para iniciar essa discussão, é importante ressaltar que a escolha por textos 

dissertativo-argumentativos foi motivada pela ênfase que é dada à prática de escrever textos 

uma sociedade como a nossa, que é grafocêntrica, ou seja, tem a escrita no centro da várias 

práticas sociais. Nesse sentido, segundo Koch (2012, p.31), “a escrita faz parte de nossa vida, 

[...] porque somos constantemente solicitados a produzir textos escritos (bilhetes, e-mail, 

listas de compras, etc., etc.)”. Em consequência disso, o não desenvolvimento da escrita de 

textos é extremamente prejudicial para a conquista do status de cidadãos letrados.  Para 

ilustrar melhor essa afirmação, basta observar a prova de redação do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), como uma das situações em que a produção de um texto dissertativo-

argumentativo é exigida como comprovação do domínio da norma padrão escrita.     

O Enem tornou-se o exame mais importante realizado pelos estudantes que concluem 

a formação básica, pelo fato de ser a principal forma de ingresso no Ensino Superior 

brasileiro. Em vista disso, em 2009, por meio da Portaria nº 109, de 27 de maio, o Enem passa 

a ser estruturado em torno de eixos cognitivos, que são basilares para todas as áreas do 

conhecimento e se referem, essencialmente, aos domínios básicos que os candidatos devem 

ter para compreender e resolver as diversas questões apresentadas nas provas.  Ou seja, 
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conforme a Portaria nº 109/2009, anexo III, as provas do Enem são elaboradas com base nos 

seguintes eixos cognitivos:  

 

I- Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer 
uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e 
inglesa; 
II- Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do 
conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas; 
III- Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar 
dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações-problema; 
IV- Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em 
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 
construir argumentação consistente; 
V- Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola 
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os 
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

 

Ainda, segundo a Portaria nº 109/2009, anexo V, esses eixos devem ser considerados 

para selecionar, dentro da prova de redação, os candidatos que demonstrarem melhor 

desempenho nas competências e habilidades a seguir: 

 
 
I- Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa; 
II- Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo; 
III- Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um ponto de vista; 
IV- Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a 
construção da argumentação; 
V - Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os 
direitos humanos. 

 

 

Com base nessas competências e habilidades e conforme o Guia do Participante do 

Enem (2013, p. 7), a prova de redação do Enem exige do estudante “a produção de um texto 

em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo sobre um tema de ordem social, científica, 

cultural ou política”. Nesse texto, o estudante deve defender uma opinião apoiada em 

argumentos consistentes e estruturados a partir de situações concretas. Além disso, deve 

relacionar as informações e as inferências representadas sob diferentes formas e ter as 

capacidades de leitura e interpretação da linguagem nas suas diversas modalidades. Estes são 

os elementos centrais da proposta pedagógica do exame para a prova de redação.  
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A categoria dissertativo-argumentativa tem as relações argumentativas bem 

reconhecidas e precisam ser explicitadas.  Desse modo, nomear essa categoria textual implica 

tornar clara que há a necessidade de convencer um leitor sobre uma tese, por meio da 

organização do “encadeamento de relações lógicas” (COROA 2008).  Segundo esse autor, a 

categoria dissertativo-argumentativa visa convencer o leitor sobre a verdade dos sentidos que 

constrói. Nesse caso, para o autor, a articulação lógica entre as ideias usadas para expressar 

opinião, é fundamental. Para tanto, conforme Coroa (2008), conceitos ou ideias recebem o 

nome de tese e argumentos, uma vez que “articula os sentidos em uma rede de ações 

linguísticas de convencimento”, pois tem como objetivo provocar o leitor para um 

posicionamento a respeito de um ponto de vista.   

Dentro da proposta do Enem, observa-se, a priori, que a capacidade de argumentar é 

uma importante competência avaliada por meio da prova de redação. Assim, além de o 

estudante demonstrar conhecimento da norma padrão escrita, é fundamental defender um 

ponto de vista. Nesse sentido, os argumentos são os grandes responsáveis por estruturar o 

texto. Em sendo assim, é essencial que o escrevente tenha um bom repertório de 

conhecimentos e de experiências acumuladas em forma de frames, que são remodelados no 

dia-a-dia.  

Ainda, segundo o Guia do Enem, o estudante terá de escrever os seus argumentos a 

partir do entendimento dos textos motivadores que tratam de uma problemática; terá que estar 

apto a ler tanto textos verbais quanto os não verbais; deverá ter a competência para ler as 

linhas (o que está dito) e também o que não foi dito, o que está nas pausas, na pontuação e nas 

entrelinhas. Ou seja, compreender a proposta da problemática requer que o escrevente aplique 

os conhecimentos adquiridos ao longo do seu percurso escolar, por meio de uma interpretação 

que o encaminhe para uma argumentação consistente.   

Desse modo, o estudante deve demonstrar ter domínio das diversas áreas do 

conhecimento. Conforme diz o Guia do Participante do Enem (2013, p. 13), o estudante 

precisa “compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-

argumentativo em prosa”.   

Além disso, de acordo com o Guia do Participante do Enem (2013, p. 19), 

 

 
A organização textual exige que as frases e os parágrafos estabeleçam entre si uma 
relação que garanta a sequenciação coerente do texto e a interdependência entre as 
ideias. Esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, por determinadas 
palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Preposições, 
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conjunções, advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 
porque estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. Cada 
parágrafo será composto de um ou mais períodos também articulados; cada ideia 
nova precisa estabelecer relação com as anteriores.   
 
 
 
 

Tendo isso em vista, esta dissertação, em sua análise, se debruçará sobre a 

capacidade de construir argumentos e ter o domínio do discurso argumentativo, tendo por 

guia a perspectiva cognitiva. Para tanto, é preciso trazer outro olhar sobre essa capacidade, 

partindo do pressuposto de que o ato de argumentar se constitui, cognitivamente, pelo 

acionamento de frames, posto que, segundo Fillmore (1982), são estruturas que se organizam 

enquanto um sistema de conceitos inter-relacionados de tal maneira, que o sentido de um item 

lexical implica necessariamente entender toda a arquitetura da qual faz parte.      

Nesse sentido, será observado como esses mecanismos cognitivos são ativados para 

que ocorra a construção de sentido, em especial tendo por base os textos dissertativo-

argumentativos.  Aliado a isso, será preciso observar o papel desses mecanismos para o 

processo de construção da cadeia argumentativa. Para tanto, foi necessário considerar que o 

acionamento dos frames conceptuais está na raiz da construção de estruturas que compõem o 

texto dissertativo-argumentativo. Esses frames são construídos, organizados e estabilizados, 

enquanto conceitos, de forma recorrente ao longo da vida humana.  Assim, tendo por base a 

perspectiva cognitiva, serão abordados os processos de corporalidade, categorização e 

acionamento de frames, conforme Lakoff e Johnson (1999), todos envolvidos na construção 

de sentido.  

Diante desse enquadre, não será apresentada uma análise focalizada na superfície do 

texto. O foco estará centrado na parte invisível da construção de sentido. Segundo Fauconnier 

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

sentido que ocorre à medida que pensamos e falamos” 1 [tradução nossa].   

Em vista disso, pretende-se que os resultados da análise dos dados não fiquem 

restritos ao corpus desta pesquisa, os textos dissertativo-argumentativos, mas, que sejam 

utilizados em outras categorias textuais, para que sirvam de subsídio para outros estudos 

acerca da construção de sentido.  

O campo teórico dos estudos da LC tem buscado responder questões que dizem 

respeito às relações existentes entre corporalidade e cognição, com foco na linguagem, tendo 

em vista que as estruturas cognitivas são decorrentes das experiências físicas e das vivências 

                                                 
1 [...] visible language is only the tip of  invisible meaning construction that goes on as we think an talk”. 
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sociais e culturais. É nesse campo de investigação que está localizado o aporte teórico 

necessário para a pesquisa sobre os mecanismos cognitivos subjacentes ao processo de 

construção de sentido dos textos dissertativo-argumentativos. Pensando nisso, as questões de 

pesquisa desta dissertação são elencadas a seguir:  

1- Como e em que medida frames são ativados e acionados pelas pistas linguísticas 

utilizadas nos textos dissertativo-argumentativos?  

2- De que maneira frames estão relacionados com as competências e habilidades de 

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista?   

3- Como o estudante se vale de seus conhecimentos prévios (frames) para realizar o 

processo de inferenciação para a construção de sentido do texto?  

4- Como são caracterizados e relacionados, com situações concretas, os 

conhecimentos e as informações disponíveis na estrutura da categoria 

dissertativo-argumentativa?  

5- Se os textos apresentam estruturas e indícios da categoria dissertativo-dissertativa, 

ou seja, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, que aspectos dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação não são 

considerados pelo estudante? 

Tendo como referência essas questões, o objetivo geral desta dissertação é investigar, 

a partir da perspectiva cognitiva corporificada de linguagem, como ocorre a construção de 

sentido nos textos dissertativo-argumentativos.  

Para tanto, será necessário atingir os seguintes objetivos específicos: 

1- verificar o modo como as pistas linguísticas utilizadas pelos estudantes ativam e 

acionam frames; 

2- identificar que tipo de frames estão relacionados às competências e habilidades de 

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista; 

3- relacionar e descrever frames ativados e acionados durante o processo de 

inferenciação para a construção de sentido; 

4- caracterizar o modo como informações e conhecimentos disponíveis na estrutura da 

categoria dissertativa argumentativa são relacionados em situações concretas nos textos sob 

análise;  
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5- verificar em que medida os aspectos dos mecanismos linguísticos envolvidos na 

construção da argumentação são considerados pelos estudantes. 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, pois os aspectos do corpus foram analisados 

tendo em vista as características de uma realidade subjetiva. Nesse sentido, são basilares para 

a pesquisa apenas os mecanismos de compreensão e percepção de como acontece a 

construção de sentido no decorrer da leitura dos textos dissertativo-argumentativos que 

compõem o corpus. Para tanto, foram identificadas todas as ocorrências dos frames nos dois 

textos analisados durante a pesquisa. Assim, buscou-se proceder às análises das estruturas 

argumentais à luz da LC.   

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. No primeiro, é apresentado o 

referencial teórico dividido nas seguintes seções: a história dos estudos cognitivistas; 

categorização; a cognição corporificada; frames; metáfora e metonímia. No segundo, no 

estado da arte, são citadas algumas pesquisas que foram desenvolvidas no campo da LC, 

sobre a construção de sentido baseado em frames, com a finalidade de estabelecer confrontos 

com a pesquisa aqui desenvolvida e destacar algumas possíveis contribuições advindas desta 

dissertação. No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia utilizada no decorrer desta 

pesquisa. No quarto, tem-se a análise dos dados. No quinto capítulo, são feitas as 

considerações finais com base nos dados analisados. Ao final dos cinco capítulos, seguem as 

referências consultadas para a elaboração desta dissertação. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos e as categorias analíticas nas quais 

estão ancoradas esta dissertação. Primeiramente, na seção 1.1, será feito um percurso 

histórico acerca dos estudos cognitivistas e dos seus avanços científicos ocorridos até a 

incorporação do cognitivismo à área dos estudos da linguagem. Além disso, será discutido 

o confrontamento de pressupostos básicos entre o Gerativismo e a LC, para estabelecer as 

diferenças entre as duas correntes de estudos linguísticos bem como delimitar o aporte 

teórico desta dissertação.  

 A seção 1.2 é destinada à apresentação do conceito de categorização desde as 

concepções clássicas, nas quais as categorias se definem a partir de um conjunto de traços 

necessários, até a teoria dos protótipos, que se fundamenta na possibilidade de categorizar 

diversos elementos com base numa perspectiva cognitiva, que reconhece um elemento 

prototípico dentro de uma categoria e outros num continuum mais periférico, abrindo-se 

para a noção de uma prototipicidade em categorias radiais.  

A cognição corporificada, o marco de uma proposta de pesquisa inaugurada pela 

segunda geração dos estudos cognitivistas da linguagem, será o foco da seção 1.3. Em 

seguida, na seção 1.4, será apresentado o conceito de esquema, uma das categorias 

analíticas mais importantes para o estudo da LC. Ainda dentro dessa seção, será vista, na 

subseção 1.4.1, a noção de esquema imagético, e na subseção 1.4.2, a definição de 

esquema X (esquema de ação), assim como suas funções no processo de construção de 

sentidos segundo a perspectiva cognitivista corporificada. 

Na seção seguinte, a 1.5, será discutido o conceito de frame enquanto mecanismo 

que se retroalimenta das vivências experienciadas em situações concretas. Esse conceito é 

fundamental para a composição e o direcionamento desta dissertação.  

Nas seções 1.6 e 1.7, respectivamente, são abordados os conceitos de metáfora e 

metonímia, que estão presentes em quase todas as operações cognitivas executadas pelo 

ser humano. O conceito de metáfora é visto dentro de um processo histórico de estudos 

relacionados com a construção de sentido da linguagem.  

Tendo em vista esse panorama geral do referencial teórico, dar-se-á início ao 

histórico dos estudos cognitivistas. 
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1.1. A história dos estudos cognitivistas 

 

 

Nesta seção, será feito um histórico relatando ideias, hipóteses e pressupostos que 

foram defendidos por diversos filósofos e linguistas acerca da linguagem.  

O interesse pelos estudos linguísticos vem desde a Antiguidade, quando os gregos 

antigos já especulavam sobre a linguagem. Esses estudos eram baseados nas questões 

filosóficas relacionadas ao funcionamento da língua. Nas discussões, os gregos indagavam se 

a língua funcionaria sob o princípio da arbitrariedade, assim sendo, seria uma convenção 

social; ou se a linguagem funcionaria a partir de uma origem natural e sujeita ao princípio da 

analogia no que diz respeito à existência ou não de conexão entre as palavras e as coisas.   

Essa discussão prolongou-se por vários séculos e dominou todos os estudos sobre a 

língua. Com isso, surgiram vários outros estudos que “pesquisavam a verdadeira natureza de 

uma palavra, não era a sua forma original o que se buscava, mas o seu sentido original” 

(WEEDWOOD, 2002, p.47).  

As concepções filosóficas da antiguidade grega influenciaram gerações de estudiosos 

da linguagem. Nesse sentido, tendo por base a influência platônica, René Descartes 

desenvolve a sua concepção dualista entre corpo e mente, que, mais tarde serviria de 

inspiração para a concepção dualista, inatista e modular de cérebro defendida por Noam 

Chomsky. Nesse sentido, amparada por pressupostos que lhe são basilares, a visão dualista 

evidencia uma concepção descorporificada de todo o processamento cognitivo humano. Além 

disso, essa visão norteia como se tem compreendido, até hoje, a questão da cognição humana.  

O filósofo René Descartes, fundador da filosofia moderna, é lembrado, na visão de 

Damásio (1996), por ter consolidado, no século XVII, a separação entre corpo e mente.  

Segundo Damásio (1996), a concepção dualista de Descartes orienta um conjunto de ideias 

dualistas acerca do corpo, do cérebro e da mente, e que, ainda hoje influencia, as ciências 

cognitivas e várias outras perspectivas teóricas. 

No século XVII, René Descartes afirmou “cogito, ergo sum”, que significa “penso, 

logo existo”. Essa afirmação surge pela primeira vez na quarta seção de O discurso do 

método, em francês, em 1637, e consolida, segundo Damásio (1996), a separação da mente, a 

“coisa pensante” (res cogitans), do corpo, a “coisa extensa” e mecânica (res extensa). Dessa 

forma, a afirmação de Descartes sugere que “pensar e ter consciência de pensar são os 

verdadeiros substratos de existir” (DAMÁSIO, 1996, p. 279).  
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Nesse sentido, Koch e Lima (2007, p.258-259) esclarecem essa concepção da 

seguinte forma: 

 
A mente está, de alguma forma misteriosa, ligada ao corpo, mas difere dele em sua 
própria substância. A mente é um instrumento seguro ao qual são trazidos 
testemunhos, não tão confiáveis, da experiência e da percepção.  (...) nossa mente 
está, de certa forma, “aprisionada” dentro de nosso corpo: nossa mente não é deste 
mundo, está presa a ele por contingência da matéria. (...) mente e corpo, nessa 
perspectiva, são considerados duas naturezas absolutamente distintas.  Res extensa e 
res cogitans seriam duas substâncias completamente diferentes entre si, na sua 
própria essência, de forma que é impossível reduzir uma à outra, ou falar de uma 
com o vocabulário para falar da outra. 

 

 

 

Os primeiros estudos cognitivistas foram baseados, em grande parte, nos 

fundamentos filosóficos de René Descartes. Para ele existia uma separação evidente entre 

corpo e mente. Esses fundamentos foram a base do racionalismo, o qual se baseia na crença 

de que o saber é alcançado pelo uso da razão, descartando os sentidos experienciados pelo 

corpo.  

Descartes (2001, Parte IV, p. 38) afirma: 

 

 

(...) reconheci que eu era uma substância, cuja única essência ou natureza é pensar, e 
que, para existir, não necessita de nenhum lugar nem depende de coisa alguma 
material.  De sorte que este eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é 
inteiramente distinta do corpo, e até mais fácil de conhecer que ele, e, mesmo se o 
corpo não existisse, ela não deixaria de ser tudo o que é. 

 
 
 
 
Essa separação entre corpo e mente defendida por Descartes deu início a uma 

tradição epistemológica que afastou a matéria irracional e vazia, o corpo, da mente, única 

responsável pela atividade racional humana, por onde se dá o pensamento. Assim, o dualismo 

cartesiano fundamentou boa parte da filosofia ocidental e, tradicionalmente, corpo e cérebro 

passaram a ser compreendidos como algo intrinsecamente material e separados da mente e do 

pensamento. Claro que essa concepção estendeu os seus reflexos aos estudos da linguagem, 

sua aquisição e seu desenvolvimento. Além disso, o dualismo cartesiano direciona, até hoje, 

os entendimentos sobre a construção de sentido e fundamenta também a tese da existência de 

uma “faculdade” da razão separada da percepção e dos movimentos experienciados pelo 

corpo por meio dos processos mentais.  
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No século XX, quando surge a primeira geração de cientistas cognitivistas, a 

pesquisa em Linguística é marcada por uma intensa revisão teórica dos preceitos sobre 

linguagem, cognição, mente e cérebro. O resultado é o surgimento de vários estudos 

científicos sobre esses conceitos, que buscam compreender o funcionamento da língua e 

investigar como funciona a relação entre pensamento, cognição e linguagem. Alguns estudos 

linguísticos evidenciam que os fatores sociais e culturais são fundamentais para a constituição 

da linguagem humana. Outros estudos enfatizam o caráter mental da língua, assim como 

muitos estudos se debruçarão sobre a relação existente entre cérebro, corpo, mente, 

pensamento e linguagem. Além disso, a maior parte dos estudos linguísticos envolvem 

questões sobre o funcionamento da língua e seus mecanismos.   

Em meados do século XX, como linguista participante da primeira geração de 

cognitivistas no âmbito dos estudos da linguagem, Noam Chomsky inicia as suas 

investigações e elabora as suas teorias científicas fundamentadas em uma mente autônoma. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o pensamento de Descartes influenciou bastante os 

postulados teóricos de Noam Chomsky. Em 1957, o autor publica o livro Estruturas Sintáticas 

(Syntactic Structures), obra que marca o início da linguística gerativa. Segundo essa obra, a 

linguagem é entendida como um mecanismo gerativo de sentenças, estruturado e regido por 

regras lógicas de transformação. São essas regras que direcionam a língua e se constituem em 

uma gramática profunda das línguas naturais. A nova proposta científica para se investigar a 

linguagem, defendida por Chomsky, diz respeito a um modelo cognitivista desenvolvido e 

fundamentado a partir da teoria gerativo-transformacional. Nesse sentido, o autor opta por 

uma teoria linguística internalista, interessada em descobrir uma realidade mental subjacente 

ao uso da língua.  

Para tanto, Chomsky desenvolveu uma concepção de linguagem baseada no 

inatismo. Segundo o autor, o ser humano possui um dispositivo de aquisição da linguagem 

inato. Logo, teria uma estrutura biológica que o torna apto a adquirir a linguagem. A partir 

disso, Chomsky sugere que exista uma gramática universal e inata. Somado ao princípio do 

inatismo, o autor propõe a teoria da modularidade da mente. Nesse sentido, a mente será 

formada por vários módulos independentes um dos outros, que processariam cada tipo 

específico de informação. Nesse caso, os sentidos como a visão, linguagem, audição e 

percepção seriam processadas separadamente umas das outras.    

Observa-se, nessa concepção de mente modular elaborada por Chomsky, uma visão 

dualista de mente e corpo. Nesse sentido, o linguista elabora a sua teoria sobre a existência de 

um equipamento inato que serve para preencher a lacuna entre a experiência e o 
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conhecimento atingido. Para esse equipamento, Chomsky dará a denominação de “faculdade 

da linguagem”, que será o sustentáculo para a existência de uma gramática inata e universal.  

Segundo Chomsky (1994, p. 22), 

 
 

a “faculdade da linguagem”, (...) deve ser entendida como um componente 
particular da mente humana. A natureza desta faculdade é o tema básico de uma 
teoria geral acerca da estrutura da linguagem, que tem como objetivo a descoberta 
de princípios e de elementos comuns às línguas humanas possíveis; actualmente esta 
teoria é muitas vezes chamada “gramática universal” (GU), por adaptação de um 
termo tradicional a um novo contexto de investigação. A GU deve ser vista como 
uma caracterização da faculdade da linguagem geneticamente determinada. Pode-se 
encarar esta faculdade como um “mecanismo de aquisição da linguagem”, uma 
componente inata da mente humana que origina uma língua particular pela 
interacção com a experiência vivida, ou ainda como um mecanismo que converte a 
experiência num sistema de conhecimento atingido: conhecimento de uma ou de 
outra língua.  

 

 

 

De acordo com Kenedy (2011), Chomsky revitaliza a concepção racionalista dos 

estudos da linguagem. Nesse sentido, propõe uma nova compreensão para o comportamento 

linguístico humano, pois este comportamento, segundo ele, é resultado de um dispositivo 

inato, uma capacidade genética e interna do organismo humano. Para dar suporte a essa 

concepção teórica, Chomsky (1965) cria uma sintaxe gerativa baseada numa mente 

independente do corpo, assim como elabora um postulado acerca do entendimento de que o 

ser humano é dotado de um componente mental inato, independente e capaz de decodificar o 

mundo por meio de mecanismos lógicos, racionais e desvinculados de qualquer influência 

experiencial corpórea. Com esse fundamento, Chomsky (2005, p. 149) defende que “o 

cérebro tem um componente – chamemos a isso ‘a faculdade da linguagem’- dedicado à 

língua e ao seu uso. Para cada indivíduo, a faculdade da linguagem tem um estado inicial 

determinado pela capacidade biológica”. Dessa maneira, Chomsky insere a Linguística no 

campo das ciências do cérebro, mais especificamente no âmbito da Psicologia Cognitiva.  

Diante da abrangência tomada pela perspectiva chomskyana, vários estudos e 

pesquisas vão questionar alguns aspectos oriundos da proposta gerativa transformacional, tais 

como: o pressuposto de uma sintaxe autônoma; o inatismo referente à estrutura gramatical da 

linguagem; a busca por aspectos linguísticos universais a partir uma gramática universal 

fundamentada numa faculdade da linguagem inata; o fato de não se dar importância para o 

uso concreto da língua em situações sociais e interativas de comunicação; o postulado da 

criação de uma comunidade linguística ideal com falantes e ouvinte ideais; a limitação da 
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criatividade à manipulação de um conjunto finito de regras para gerar um conjunto infinito de 

sentenças; a modularidade da mente; a faculdade da linguagem como um módulo 

independente do todo mental. 

Diante desses questionamentos, segundo Feltes (2007), surge um movimento de 

oposição e dissidência da proposta teórica do gerativismo, chamado de Semântica Gerativa e 

comandado por Paul Postal, George Lakoff, Háj Ross e James McCawley, “denominados 

jocosamente de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse” (FELTES, 2007, p. 25).  

Em 1980, George Lakoff, um dos teóricos que se opôs aos pressupostos de 

Chomsky, publica, junto com Mark Johnson, Metaphor we live by (traduzido no Brasil como 

Metáforas da vida cotidiana). Os dois autores, juntos, propõem com essa publicação uma 

mudança de paradigma nos estudos cognitivistas, que se denominou de segunda geração da 

ciência cognitivista. Esse novo modelo de estudos das ciências cognitivistas passa a postular 

que a mente humana funciona em conjunto e inteiramente interligada com o corpo. Seria uma 

mente corporificada. 

A concepção corporificada da cognição humana pressupõe que qualquer atividade 

cognitiva, inclusive a linguagem, está intrinsecamente atrelada à ação do corpo e à ação das 

diversas experiências sensório-motoras e perceptivas embutidas num contexto de relações 

socioculturais. Nesse sentido, os sistemas perceptual e sensório-motor humanos, relacionados 

à arquitetura do corpo, são elementos fundamentais para a composição do sistema conceptual, 

uma vez que o pensamento humano é corporificado. Segundo Damásio (1996) o nosso corpo 

é uma referência básica para as interpretações que fazemos do mundo. 

A mudança de paradigma proporcionou uma revolução dogmática. Nesse sentido, a 

nova proposta de cognição leva em consideração aspectos como a experiência corpórea e seu 

armazenamento na memória. Por conta disso, o ser humano é capaz de organizar, conectar, 

utilizar e transmitir as experiências vivenciadas e estabelecer relações entre linguagem, 

pensamento, corpo e experiência. 

Segundo Lakoff e Johnson (1999), a cognição que emerge das capacidades corporais 

em interação com o ambiente fornece a base para a construção de sentido da realidade.  

Nesse sentido, 

 
 
o que chamamos de conceitos são estruturas neurais que nos permitem caracterizar 
nossas categorias mentais e raciocinar sobre elas. Categorias humanas são 
tipicamente conceituadas em mais de uma maneira, em termos daquilo que são 
chamados de protótipos. Cada protótipo é uma estrutura neural que nos permite 
fazer algum tipo de tarefa inferencial ou imaginativa em relação a uma categoria. 
Casos típicos de protótipos são usados ao se fazer inferências sobre os membros da 
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categoria, na ausência de qualquer informação especial contextual 
(LAKOFF;JOHNSON, 1999, p. 17) 

 

 

 

De acordo com esse enfoque, “todas as estruturas conceituais são estruturas neurais” 

e “muito de inferência conceptual é inferência sensório-motora” (LAKOFF; JOHNSON, 

1999, p. 20). 

Em vista disso, os conceitos acerca de linguagem e cognição são reformulados a 

partir da visão de que não existem significados prontos, mas mecanismos de construção de 

sentido que são evocados por inferências relacionadas com as experiências vivenciadas.  

Considerando essa perspectiva, os mecanismos cognitivos são acionados a partir dos 

conhecimentos prévios vivenciados por experiências corporais em interação com o meio. 

Nesse sentido, Johnson (2007, p. 152) afirma que “o significado não reside em nosso cérebro, 

nem em uma mente descoporificada. O significado requer um cérebro em funcionamento em 

um corpo vivo que envolve o seu ambiente social e cultural, assim como o ambiente físico e 

biológico”.   

A linguagem, enquanto um dos aspectos da cognição, é somente a ponta do iceberg 

dos processos de construção de sentido. Em sendo assim, não se tem consciência das 

operações cognitivas de tais processos, assim como não é possível perceber as reações 

químicas operacionalizadas pelo cérebro. Logo, para a construção de sentido de qualquer 

forma de linguagem, segundo Johnson (2007), são mobilizadas complexas operações mentais 

quando pensamos e nos comunicamos. Para Fauconnier (1997), o ser humano tem uma 

“bagagem cognitiva” onde está toda uma vida mental e social. Nesse sentido, através do 

acionamento de mecanismos cognitivos, a linguagem é uma importante mediadora da 

construção do sentido, que é, por sua vez o resultado de uma operação cognitiva complexa. 

Assim, o sentido é construído via interação entre capacidades cognitivas, características 

corpóreas e o meio em que o homem está inserido.   

Por fim, muitas das considerações sobre a base corporificada da linguagem, feitas 

pelos estudiosos da segunda geração cognitivista a partir da observação da língua usada no 

dia-a-dia, encontram respaldo nas experiências que pesquisadores da Teoria Neural da 

Linguagem (TNL) divulgam, comprovadamente, sobre a cognição que se concretiza na forma 

de conexões entre redes neurais. A seguir, será apresentado, em decorrência dos estudos 

cognitivistas sobre a linguagem, o conceito de cognição corporificada.   
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1.2. A cognição corporificada 

 

 

O pensamento ocidental sobre a cognição e o corpo foi profundamente influenciado, 

no século XVII, pelo ceticismo de René Descartes. Pode-se dizer que os primeiros estudos da 

cognição humana foram baseados, em grande parte, nos fundamentos filosóficos de 

Descartes, que estabeleceu conceptualmente a separação entre corpo e mente. A concepção 

defendida por Descartes deu início a uma tradição filosófica que vê na mente, por onde se dá 

o pensamento, a única responsável pela atividade cognitiva humana. Dessa forma, o 

dualismo cartesiano estabelece os fundamentos epistemológicos de que o cérebro e o corpo 

dizem respeito à matéria e estariam separados da mente e do pensamento. Logo, a cognição 

humana é formada abstratamente, sem qualquer envolvimento corpóreo, e, assim, totalmente 

independente da percepção, dos sentidos e dos movimentos sensório-motores do corpo. 

Conforme Descartes (2001), o corpo humano estaria ligado à materialidade e a mente seria 

transcendental e ligada a um universo metafísico, a que somente se tem acesso pelo 

pensamento.  

Segundo Aranha e Martins (2009, p. 171):  

 
 
No percurso realizado por Descartes, nota-se uma incontestável valorização da 
razão, do entendimento, do intelecto. Como consequência, acentua-se o caráter 
absoluto e universal da razão, que, partindo do cogito, e só com suas próprias 
forças, descobre todas as verdades possíveis. Daí a importância de um método de 
pensamento, como garantia de que as imagens mentais - ou representações da razão 
- correspondam aos objetos a que se referem, que por sua vez são exteriores à 
própria razão. Outra consequência do cogito é o dualismo psicofísico (ou dicotomia 
corpo-consciência), segundo o qual o ser humano é um ser duplo, composto de 
substância pensante e substância extensa. Descartes sente dificuldade para conciliar 
as duas substâncias, cujo antagonismo será objeto de debates durante os dois 
séculos subsequentes. De fato, o corpo é uma realidade física e fisiológica - e, 
como tal, possui massa, extensão no espaço e movimento, bem como desenvolve 
atividades de alimentação, digestão etc. -,por isso, está sujeito às leis deterministas 
da natureza. Por outro lado, as principais atividades da mente, como recordar, 
raciocinar, conhecer e querer, não têm extensão no espaço nem localização. Nesse 
sentido, não se submetem às leis físicas, antes são a ocasião da expressão da 
liberdade. 
  
 
 
 

A noção de corporalidade tem seus primeiros fundamentos com Merleau-Ponty, 

quando, em 1945, publica a obra Phenomenologie de la Perception, traduzida como 

Fenomenologia da Percepção. De acordo com Aranha e Martins (2009), a fenomenologia 

nasceu na Alemanha e teve como precursor Franz Brentano (1838-1917), no final do século 
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XIX. Mas foi Edmund Husserl (1859-1938) quem formulou suas principais teorias, abrindo 

caminho, no século XX, para Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre e Maurice 

Merleau-Ponty, entre outros. Para as autoras, o francês Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) 

foi um dos mais importantes filósofos da corrente fenomenológica. Isso se justifica, pois o 

autor relaciona a liberdade à compreensão do corpo, entendido como condição de nossa 

experiência no mundo. 

Para Merleau-Ponty ([1945]1999), o ser não tem um corpo, mas é o próprio corpo. 

Ainda para o autor, o corpo não é um objeto no mundo, mas é aquilo pelo qual o mundo 

existe. Nesse sentido, Merleau-Ponty ([1945]1999, p. 108) afirma:  

 

 

Considero meu corpo, que é meu ponto de vista sobre o mundo, como um dos 
objetos desse mundo. Da mesma forma, trato minha própria história perceptiva como 
um resultado de minhas relações com o mundo objetivo; meu presente, que é meu 
ponto de vista sobre o tempo, torna-se um momento do tempo entre todos os outros, 
minha duração um reflexo ou um aspecto abstrato do tempo universal, assim como 
meu corpo um modo do espaço objetivo.  

 

 

 

Deve-se a Merleau-Ponty a primeira reflexão mais densa sobre o corpo vivido, em 

oposição à clássica divisão da concepção dualista que separa corpo-mente.  O autor desfaz a 

ideia tradicional de que de um lado existe o mundo dos objetos, do corpo, e, de outro, o 

mundo da consciência e da subjetividade, da transcendência. O que ele pretende é 

compreender melhor as relações entre a consciência e a natureza, entre o interior e o exterior. 

Essas relações são de ambiguidade e sobreposição, conforme o próprio Merleau-Ponty 

([1945]1999, p. 111) explica: 

 

 

Sem dúvida, sabia-se que no circuito do comportamento emergem determinações 
novas, e a teoria da energia específica dos nervos, por exemplo, concedia ao 
organismo o poder de transformar o mundo físico. Mas ela justamente atribuía aos 
aparelhos nervosos a potência oculta de criar as diferentes estruturas de nossa 
experiência, e, enquanto a visão, o tato, a audição são tantas maneiras de ter acesso 
ao objeto, essas estruturas achavam-se transformadas em qualidades compactas e 
derivadas da distinção local entre os órgãos postos em cena.    
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Baseando-se nas pesquisas científicas que permeavam o início do século XX, 

Merleau-Ponty questiona os estudos feitos sobre o sistema nervoso e revisa a compreensão de 

percepção que tem muita proximidade com as ciências cognitivas contemporâneas. A sua 

obra trata da percepção como um comportamento do corpo. Nesse sentido, a percepção é a 

apreensão dos sentidos feitos pelo corpo. Trata-se da expressão da experiência do corpo como 

agente criador de sentido. Essa experiência é um acontecimento do corpo. Merleau-Ponty 

([1945]1999, p.114) confirma essa concepção dizendo: “Só posso compreender a função do 

corpo vivo realizando-a eu mesmo e na medida em que sou um corpo que se levanta em 

direção ao mundo”. Assim, a experiência da percepção é sentida no corpo em movimento. 

Para Merleau-Ponty ([1945]1999), a percepção reflete a estrutura do corpo humano situado 

em contextos sociais e culturais. É preciso observar que o movimento do organismo é a 

expressão do sistema sensório-motor como um todo. É a integração entre os órgãos sensoriais 

e a musculatura enquanto uma dinâmica da atividade neuronal.  Nesse sentido, Merleau-Ponty 

([1945]1999, p. 128-130) afirma: “De nosso ponto de vista, um circuito sensório-motor é, no 

interior de nosso ser no mundo global, uma corrente de existência relativamente autônoma; 

“(...) é um processo orgânico que desemboca em um comportamento humano”.   

No quadro das ciências cognitivas, a linguagem é uma janela aberta para se 

desvendar o corpo e suas experiências. Ela precisa expressar processamento e conexão, para 

se desvendar os segredos da cognição humana. Com essa perspectiva, em 1980, George 

Lakoff e Mark Johnson rompem com a tradição filosófica e com Chomsky, quando publicam 

Metaphors we life by, obra que dá início aos primeiros estudos no campo da linguística 

cognitiva de base corporificada. Essa obra causa uma mudança paradigmática nos estudos da 

língua, uma vez que, até então, a mente era entendida conceitualmente com separada do 

corpo, autônoma, transcendental e metafísica. A partir de então, entende-se a mente como 

uma estrutura corporificada que se molda às experiências vivenciadas pelos indivíduos com o 

ambiente. 

Quase duas décadas depois, em 1999, os autores publicam Philosophy in the flesh: 

embodied mind and its challenge To Western Though. Essa obra questiona as bases da 

tradição filosófica ocidental, traz outros entendimentos referentes às ciências cognitivas e 

desmistifica a maioria das crenças que direcionam a existência humana e sua racionalidade. 

Além disso, os autores apontam três grandes descobertas das ciências cognitivas: “a mente é 

corporificada, o pensamento é em parte inconsciente e os conceitos abstratos são em parte 

metafóricos” (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 3). Essas ideias e descobertas mudam os 

conceitos filosóficos tradicionais em relação ao corpo e à mente. Elas se contrapõem à 
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epistemologia cartesiana, mecanicista e dualista que, por muito tempo, perpassou o 

entendimento conceitual de corporalidade e mentes separadas. 

Ao analisar mais detalhadamente as descobertas teóricas de Lakoff e Johnson (1999), 

é possível perceber a inconsistência das ideias centrais da tradição filosófica cartesiana. Nesse 

sentido, as implicações das descobertas feitas, pelas ciências cognitivas, sobre os conceitos de 

corpo, mente, cognição e suas relações apontariam para a necessidade de revisão de parte 

dessa filosofia tradicional sobre corpo e a mente.      

A ideia predominante de cognição postulada por Lakoff e Johnson (1999) está 

relacionada com a organização e a função do cérebro integrado a um corpo. Os autores, para 

defenderem a ideia de uma cognição corporificada, recorrem aos conceitos das ciências 

cognitivas e das neurociências, pois auxiliam na compreensão de conceitos ligados à 

existência humana enquanto corpo composto fisicamente de carne, sangue, nervos, células e 

sinapses neuronais. Além disso, segundo Lakoff e Johnson (1999), a cognição é uma 

capacidade universalmente compartilhada por todos os seres humanos; é consciente e tem 

partes inconscientes, em grande parte é metafórica e dependente do contexto. 

Assim, Lakoff e Johnson (1999) buscam explicar a cognição e a sua 

conceptualização a partir de um realismo corporificado. Nesse sentido, os autores afirmam 

que a cognição é corporificada e se concretiza a partir da natureza dos cérebros e corpos 

humanos, cujas ações dependem dos órgãos sensoriais para se movimentar, manipular objetos 

e interagir com o ambiente.   

Segundo os autores: 

 
 
 
Como é a prática na ciência cognitiva, usaremos o termo cognitivo no sentido de 
descrever quaisquer operações e estruturas mentais que estão envolvidas na 
linguagem, significado, percepção, sistemas conceituais e razão. Porque os nossos 
sistemas conceituais e nossa razão surgem a partir de nossos corpos. Assim, nós 
também usaremos o termo cognitivo para os aspectos de nosso sistema sensório-
motor que contribuem para a nossa capacidade de conceituar e raciocinar. 
(LAKOFF; JOHNSON,1999,p.12) 1 [tradução nossa].   
 
 
 

 

O elo entre corpo, mente e cognição é fundamental para o processo de construção do 

sistema conceitual. Segundo as explicações de Lakoff e Johnson (1999), a cognição é 
                                                 
1 As is the practice in cognitive science, we will use the term cognitive in the richest possible sense, to describe 
any mental operations and structures that are involved in language, meaning, perception, conceptual systems, and 
reason. Because our conceptual systems and our reason arise from our bodies, we will also use the term cognitive 
for aspects of our sensorimotor system that contribute to our abilities to conceptualize and to reason.  
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evolutiva e forma-se utilizando mecanismos sensório-motores e perceptivos presentes na 

estruturação e peculiaridades do corpo humano, na composição da estrutura neural e nas 

especificidades das interações como mundo.  

Nesse sentido, Lakoff e Johnson explicam,  

 
 

(...) os sistemas motor e perceptivo desempenham importante papel na elaboração 
de determinados tipos de conceitos (...). Qualquer raciocínio usado em um conceito 
exige a realização de estruturas neurais do cérebro para esse raciocínio. Desse 
modo, a arquitetura de redes neurais do cérebro determina o tipo de raciocínio que 
se pode fazer para determinado conceito. (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 16).  2  
[tradução nossa] 

 

 

Para tanto, Lakoff e Johnson ressaltam, 

 

[...] nossos corpos e cérebros [...] e como são estruturados contribuem para as 
peculiaridades do nosso sistema conceitual. Temos olhos e ouvidos, braços e pernas 
que funcionam em determinadas maneiras muito definidas e não em outras. Temos 
um sistema visual, com mapas topográficos e células sensíveis à orientação, que 
fornece a estrutura para a nossa capacidade de conceituar as relações espaciais. 
Nossa capacidade de movimento e perceber o movimento de outras formas dão ao 
movimento um papel importante em nosso sistema conceitual. O fato de termos 
músculos e usá-los para aplicar a força de determinadas maneiras leva a estruturar o 
nosso sistema de conceitos causais. O mais importante não é apenas possuir corpos e 
pensamentos de forma incorporada. O importante perceber é que a natureza peculiar 
do nosso corpo modela as nossas possibilidades de conceptualização e categorização. 
(LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 18/19).3  [tradução nossa] 

 

 

 

                                                 
2 (…) the perceptual and motor systems play in shaping particular kinds of concepts: color concepts, basic-level 
concepts, spatial-relations concepts, and aspectual (event-structuring) concepts. Any reasoning you do using a 
concept requires that the neural structures of the brain carry out that reasoning. Accordingly, the architecture of 
your brain's neural networks determines what concepts you have and hence the kind of reasoning you can do.  
3 (…) our bodies and brains determine that we will categorize; they also determine what kinds of categories we 
will have and what their structure will be. Think of the properties of the human body that contribute to the 
peculiarities of our conceptual system. We have eyes and ears, arms and legs that work in certain very definite 
ways and not in others. We have a visual system, with topographic maps and orientation-sensitive cells, that 
provides structure for our ability to conceptualize spatial relations. Our abilities to move in the ways we do and to 
track the motion of other things give motion a major role in our conceptual system. The fact that we have 
muscles and use them to apply force in certain ways leads to the structure of our system of causal concepts. What 
is important is not just that we have bodies and that thought is somehow embodied. What is important is that the 
peculiar nature of our bodies shapes our very possibilities for conceptualization and categorization. 
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Portanto, é de suma importância compreender a conceptualização dos conceitos pelo 

viés da corporalidade, pois associado às experiências sensório-motoras emergentes da 

biologia humana, são construídos os fundamentos da percepção e da cognição, nas quais são 

evidenciadas no uso da linguagem. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que, das experiências 

sensório-motoras, emergem os frames, assunto que será apresentado a seguir. 

 

 

1.3. Frames 

 

 

A capacidade humana de construção de sentido envolve um conjunto de 

mecanismos cognitivos, os frames, que são sempre acionados durante a atividade de 

compreensão da linguagem. Os frames são estruturas cognitivas que constituem a base dos 

conhecimentos, que organizam e ordenam o mundo sócio-cultural de todas as pessoas. Nesse 

sentido, são muito importantes nas relações sociais e culturais, pois são estruturas que se 

estabilizam em consequência de como os eventos do cotidiano são vivenciados pelos seres 

humanos.   

Para Lakoff (2008), os frames são estruturas cognitivas que organizam os pensamentos 

de maneira tal que orientam o modo como o ser humano compreende o mundo à sua volta. Logo, 

o conhecimento construído acerca do mundo tem suas bases sustentadas por frames, que são 

estruturados e retroalimentados no decorrer das vivências de eventos e de ações, as quais são 

experienciadas em situações concretas, criando um modelo que se estabiliza internamente em 

forma de conhecimentos sobre sequências de ações e de procedimentos, sobre participantes e 

entidades dentro de uma situação cotidiana.   

A primeira abordagem sobre frames enquanto estruturas cognitivas foi proposta por 

Minsky (1974), quando o autor postulou que os frames trazem, subjacentes ao seu conceito, 

inúmeras informações sobre as coisas do mundo; diversos conhecimentos sobre como usar, 

proceder e se comportar em determinadas situações; muitas expectativas sobre como os fatos 

acontecem, sobre como os usos e os costumes se atrelam e sobre instrumentalizações de 

artefatos e procedimentos. Assim, segundo Minsky (1974), frames são estruturas que 

integram conceitos e situações vivenciadas. Além disso, aliado a esse conceito, o autor 

também define os frames “como uma estrutura de dados para representar uma situação 

estereotipada [...]. Anexado a cada frames encontram-se vários tipos de informação” 
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[tradução nossa]4 (MINSKY, 1974, p. 211). Essa definição tem por base a noção de frames 

que foi introduzida na Inteligência Artificial por Minsky.    

De acordo com Duque e Costa (2012, p. 110),  

 
 

Marvin Minsky é o responsável pela formulação da teoria dos frames, de acordo 
com a qual o conhecimento sobre o mundo é representado de maneira estruturada, o 
que possibilita a sua recuperação e alteração à medida que uma situação se 
apresenta. Para Minsky (1974, 1985), um frame é uma estrutura de dados para 
representar algum tipo de ambiente ou uma situação estereotipada, tal como estar 
em uma cozinha, ou ir para um restaurante. Junto com cada frame estão vários tipos 
de informação: algumas são sobre como usar o frame, outras são sobre o que se 
espera que aconteça em decorrência do uso do frame, e, ainda, aquelas sobre o que 
fazer se alguma dessas expectativas não for confirmada. Nesses termos, um frame é 
compreendido como um conjunto de slots que descrevem os atributos (facets) dos 
“objetos” em diferentes contextos (views). Sempre que um frame é processado, um 
conjunto de slots é automaticamente preenchido com valores- padrão (default) para 
aquela situação, embora esses valores possam se alterar ao longo do processamento 
discursivo. Os frames devem ser pensados, portanto, como estruturas dinâmicas, 
tendo em vista que são continuamente confrontados com as experiências e revistos. 
De qualquer modo, a fala, o gesto ou o movimento não fariam sentido na ausência 
de qualquer frame. 

 

 

 

Dentro do campo dos estudos da LC, a abordagem sobre frame foi desenvolvida por 

Charles Fillmore (1965, 1967, 1977, 1979, 1982, 1985). O autor, na década de 1960, introduz o 

termo frame nos estudos linguísticos através de um grande projeto de pesquisa denominado 

Semântica de Frames, cujo alcance se estende do léxico ao texto, passando pela gramática.  No 

início do projeto, no final da década de 1950, Fillmore (1982) tem grande interesse pelas 

pesquisas relacionadas à semântica lexical e sua estrutura.  A partir de então, a trajetória do 

autor foi marcada por um longo caminho de estudos sobre a linguagem. As primeiras pesquisas 

são dedicadas às possibilidades de ocorrer uma mesma palavra em determinada posição quando 

disposta numa construção textual. O objetivo de Fillmore (1982, p.112), nesse primeiro 

momento das pesquisas, era “desenvolver classes de distribuição de palavras como sendo 

‘ frames’ dentro dos quais [o autor] poderia descobrir classes apropriadas de elementos 

mutuamente substituíveis”. 5 [tradução nossa]  

No início da década de 1960, o pesquisador envolveu-se com estudos ligados à 

gramática transformacional do inglês, para a qual contribuiu com a classificação dos verbos 

                                                 
4 A frame is a data-structure for representing a stereotyped situation (...). Attached to each frame are several 
kinds of information”.  
5 I tried to develop distribution classes of English word using string of words or string of word classes as the 
‘frames’ within which I could discover appropriate classes of mutually substitutable elements. 
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desta língua de acordo com os seus comportamentos gramaticais. Segundo Fillmore (1982, 

p.113), a pesquisa desenvolvida não era “apenas de acordo com os frames da sintaxe de 

superfície que acomodavam esses verbos, mas também de acordo com seu ‘comportamento’ 

gramatical, que era pensado em termos da sensibilidade das estruturas que continham os verbos 

com relação a certas ‘transformações’ gramaticais”.6 O pesquisador acreditava, nesse primeiro 

momento de suas pesquisas, que, se desvendasse o comportamento de uma categoria de 

palavras, poderia descobrir muitas coisas sobre a estrutura gramatical do Inglês, uma vez que 

supunha que “as propriedades distribucionais de palavras individuais [...] somente poderiam ser 

compatibilizadas caso a gramática da língua operasse segundo determinados princípios de 

funcionamento” 7 [tradução nossa] (FILLMORE, 1982, p.113). Contudo, ao final da década 

dos anos 60, Fillmore começou a se interessar pelos aspectos semânticos dos verbos da língua 

inglesa. Começou, assim, a fazer descrições de valência semântica dos verbos e a descrever o 

papel semântico dos seus argumentos. Diante dessa trajetória de estudos, Fillmore (1982, p. 

113) começou a observar que existiam algumas estruturas cognitivas mais complexas e 

“capazes de fornecer um novo nível de noções de papéis semânticos em termos das quais se 

poderiam caracterizar semanticamente domínios lexicais inteiros” 8. A partir de então, o 

conceito de frame começa a ser delineado e postulado nos termos seguintes: “cada frame de 

caso caracteriza uma pequena ‘cena’ ou ‘situação’ abstrata, de modo que, para entender a 

estrutura semântica do verbo, era necessário entender as propriedades da esquematização 

dessas cenas” 9 (FILLMORE, 1982, p. 115).  

No início dos estudos, Fillmore (1977) abordava os frames como sendo algo 

especificamente linguístico. Porém, mais tarde, em 1982, o autor começa a abordar o conceito 

de frame a partir do ponto de vista mais pragmático em relação à linguagem. Ou seja, em um 

frame se poderia ver todo conhecimento de mundo. Nesse sentido, segundo o autor, para se 

entender o que significa um item lexical, precisa-se observar o contexto de crenças, história e 

cultura em que o item é experienciado. Para Fillmore (1982, p. 112),  

 
 

                                                 
6 (...) but now not only according to the surface-syntactic frames which were hospitable to them, but also 
according to their grammatical ‘behavior’, thought of in terms of the sensitivity of structures containing them to 
particular grammatical ‘transformations’.    
7 (...) the distributional properties of individual words discovered by this research could only be accommodated 
if the grammar of the language operated under particular working principles.  
8 (...) capable of providing a new layer of semantic role notions in terms of which whole domains of vocabulary 
could be semantically characterized. 
9 (...) each case frame as characterizing a small abstract ‘scene’ or ‘situation’, so that to understand the semantic 
structure of the verb it was necessary to understand the properties of such schematized scenes.   
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as palavras representam categorizações de experiência, e cada uma dessas categorias 
são sustentadas por uma situação motivadora que ocorre num contexto de 
conhecimento e experiência. Com relação ao significado da palavra “frame”, dentro 
da pesquisa semântica, pode ser pensado como o esforço para entender que razão, 
uma comunidade de fala pode ter encontrado para criar a categoria representada pela 
palavra, explicar o seu significado e esclarecer esse motivo. 10    

 
 

 

Dessa forma, os frames podem apresentar significados diferentes entre as diversas 

culturas, uma vez que cada cultura se constitui de modo diferente quanto à visão de mundo.  

De acordo com Fillmore (1985, apud MORATO, 2013, p. 128),  

 

frames são modelos semânticos de representação da compreensão e do sentido. Tais 
modelos podem ser considerados, em sua perspectiva, “ferramentas” com as quais 
organizamos os sentidos ativados e construídos nos processos contextualizados de 
produção e interpretação.  
 

 
 
 

As várias faces conceituais da noção de frames não têm dado conta de explicar como 

os seres humanos são capazes de reconhecer, compartilhar, modificar, organizar e representar 

as experiências que os levam a conhecer o mundo.  Nesse sentido, Morato (2013, p. 128) 

explica: 

 
os frames podem ser entendidos de forma relacional, isto é, como enquadres 
cognitivos que se forjam a partir não apenas dos esquemas de conhecimento 
ativados e elaborados conjuntamente pelos interactantes, como também a partir do 
enquadramento social dos participantes da conversação e do contexto interacional 
local em que estão imersos. 

 

 

 

Para Fillmore (1982, p. 111), frames é “um sistema de conceitos relacionados de tal 

forma que para se entender qualquer um deles é preciso entender toda a estrutura de encaixe da 

qual faz parte”11. Em sendo assim, Petruck (1996) afirma que a Semântica de Frames se 

preocupa com o sentido dos itens lexicais e as relações estabelecidas entre os itens. Nesse 

                                                 
10 (...) words represent categorizations of experience, and each of these categories is underlain by a motivating 
situation occurring against a background of knowledge and experiense. With respect to word meanings, frame 
semantic research can be thought of as the effort to understand what reason a speech community might have 
found for creating the category represented by the word, and to explain the word’s meaning by presenting and 
clarifying that reason. 
11 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. 
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sentido, é necessário ressaltar que o frame semântico, segundo Petruck (1996), diz respeito a 

uma representação esquemática de uma situação, objeto, evento ou relação que fornece a 

estrutura de conhecimento sobre a qual as palavras são compreendidas. Assim, de acordo com 

Petruck (1996), a Semântica de Frames é uma investigação sobre o léxico e as relações 

lexicais, que tem por objetivo registrar todos os itens lexicais e os frames evocados por eles.  

Segundo Fillmore (1982) o significado da palavra é dado a partir das experiências 

que são esquematizadas em frames. Desse modo, os frames evocados por um item lexical é a 

representação de imagens e crenças que variam de cultura para cultura. Nesse sentido, o termo 

frames se refere aos enquadres, a molduras ou cenas comunicativas e situacionais que emergem 

através de escolhas lexicais bem específicas. Além disso, de acordo com Fillmore (1982), os 

frames são modelos cognitivos que funcionam como um sistema de conceitos, todos relacionados 

entre si de tal maneira que, para entender um deles, é preciso entender toda a estrutura linguística 

em que ele se encaixa. Dessa maneira, os frames são estruturas cognitivas que comportam 

informações acerca de diversas situações cotidianas. Assim, atuam como esquemas de 

conhecimentos compartilhados por todos de uma cultura, permitindo fazer inferências e 

associações que dizem respeito às pessoas, aos objetos eventos e cenários existentes no mundo.  

Para Duque (2015, p.41), “os frames são mecanismos cognitivos através dos quais 

organizamos pensamentos, ideias e visões de mundo. Novas informações só ganham sentido se 

forem integradas a frames construídos por meio da interação ou do discurso”. Nesse sentido, 

segundo o autor, quando se aciona um frame, basicamente se acrescenta uma perspectiva ao 

conceito em questão. Além disso, os frames podem ser caracterizados considerando-se 

diferentes critérios relacionados com a construção do sentido e com a estruturação do discurso. 

Dessa forma, Duque (2015, p. 41) identifica oito categorias de frames, que “parecem sustentar 

desde especificações semânticas iniciais, produzidas pelo acionamento de frames muito básicos 

(esquemas-I) até especificações semânticas contextualmente resolvidas, produzidas pelo 

acionamento de frames discursivos e situacionais”. Em sendo assim, de acordo com o autor, a 

categorização dos frames deve levar em consideração a sua complexidade, o domínio a que 

pertencem os frames, o tipo de expressão linguística a que está associado ou o grau de 

especificidade cultural para que a classificação, a seguir, atenda a perspectiva de se fazer uma 

análise construcional do discurso baseada em frames. Para tanto, Duque (2015) apresenta os 

frames conceptuais básicos, interacionais, esquemas, de domínios específicos, sociais, 

descritores de eventos, roteiro e culturais.  

Oportunamente, é necessário esclarecer que os tipos de frames serão analisados 

separadamente devido a uma questão didática. Entretanto, observa-se que, no decorrer do 
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discurso, a ativação dos diversos frames ocorre ao mesmo tempo, tal qual “[...] uma rede de 

neurônios que liga vários circuitos [...]” (LAKOFF; WEHLING, 2012, p. 29 apud DUQUE, 

2015, p. 27) é ativada, simultaneamente, no cérebro humano.  

Duque (2015) observa que, durante o processo de construção de sentido, os frames, 

além de serem ativados simultaneamente, estabelecem ligações entre si por meio de quatro 

mecanismos básicos, quais sejam: 

- constituência – mecanismo que estabelece a estrutura dos frames complexos a partir 

de frames mais simples e básicos, como os esquemas-I; 

- subcategorização – mecanismo que organiza os frames em hierarquias numa 

relação de inclusão de categorias e subcategorias entre os frames e sua estrutura mais 

genérica; 

- evocação -  mecanismo que permite aos frames evocar instâncias de outros frames, 

possibilitando, assim, maior flexibilização tendo em vista a focalização de papéis e 

estruturas relevantes para a construção de sentido. Os papéis e as estruturas menos 

relevantes são evocados apenas quando necessários para a construção das 

especificações semânticas. Desse modo, certos frames ficam destacados de um 

conjunto de frames de fundo, que podem ser evocados por pistas linguísticas de 

qualquer parte do discurso; 

- unificação – mecanismo usado em uma das etapas discursivas, na qual se dá a 

resolução contextual e o refinamento da construção do sentido, por meio do processo 

de preenchimento dos slots por elementos do contexto situacional ou discursivo. 

Nesta dissertação, o conceito de frames a ser adotado é o postulado por Fillmore 

(1982) e Duque (2015), segundo os quais frames são mecanismos cognitivos através dos quais 

são organizados os pensamentos, as idéias e as visões de mundo. Para tanto, as informações só 

adquirem sentido se estiverem indexados a frames construídos por meio da interação social e 

cultural. Desse modo, quando se aciona frames é acionada uma perspectiva ao conceito 

evidenciado. Em conseqüência disso, é possível caracterizar os frames considerando-se os 

diferentes critérios relacionados com a construção de sentido e com a estruturação do discurso.    

Nas subseções a seguir, a classificação de frames proposta por Duque (2015) será 

abordada com mais detalhamentos.   
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1.3.1. Os Frames Conceptuais Básicos 

 

 

Esses frames estão diretamente ligados aos itens lexicais ou expressões lingüísticas. 

Segundo Duque (2015), essa categoria de frame é indexada linguisticamente por substantivos e 

por expressões nominais, que acionam experiências vivenciadas guardadas, em forma de 

memória, no cérebro humano. Nesse sentido, observa-se que, quando se lê ou se ouve o 

substantivo ‘violência’, por exemplo, muitas experiências relacionadas ao conceito VIOLÊNCIA 

são acionadas. Em sendo assim, dependendo das experiências que o indivíduo tenha tido com o 

conceito VIOLÊNCIA, isso determinará o quanto de informação ele será capaz de relacionar ao 

frame VIOLÊNCIA.  

 

 

1.3.2. Frames interacionais  

 

 

Segundo Duque (2015), os frames interacionais são aqueles que estão relacionados à 

comunicação. Nesse sentido, esses frames trazem subjacentes as intenções comunicativas entre 

o falante e o ouvinte ou entre o escritor e o leitor. Essa categoria de frames é de grande 

importância, pois contribui para a “compreensão do intercâmbio conversacional” (DUQUE, 

205, p. 33). Além disso, conforme o autor explica, os frames interacionais direcionam as 

condutas e as expectativas relacionadas ao discurso assim como orientam os conhecimentos 

sobre as diversas categorias discursivas, tais como receitas, romances, notícias, contos, 

anedotas, crônicas e etc. 

 

 

1.3.3. Esquemas Imagéticos 

 

 

Esquemas são mecanismos construídos a partir das experiências perceptuais 

vivenciadas em interação com o meio. Segundo Sousa (2014, p. 51), “os esquemas, na visão 

da LC, são estruturas conceptuais estabelecidas cognitivamente como padrões constituídos a 

partir de experiências sensório-motoras, que são recrutados, inclusive, para estruturar 

conceitos abstratos”. O conceito de esquema também está ligado à TNL, segundo a qual as 
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experiências corpóreas estão na raiz da construção de parte das estruturas neurais. Nesse 

sentido, a TNL fornece explicações de base neural para a formação e ativação dos esquemas, 

assim como tem mostrado que há a utilização de áreas sensório-motoras do cérebro no 

processamento da linguagem. Em sendo assim, o processo de esquematização consolida e 

estabiliza as experiências sensoriais e motoras em forma de padrões cognitivos, que, na 

prática, são ativações de circuitos neurais, fundamentais para o desenvolvimento de 

atividades envolvendo a linguagem.  

A esquematização é um processo de abstratização baseado na consolidação dos 

movimentos sensório-motores, tornando-se uma habilidade cognitiva fundamental dentro do 

processo de construção de sentido. Esse processo de esquematização não está atrelado apenas 

às estruturas da língua. Ela é uma capacidade básica que está ligada a todos os padrões 

perceptuais que se constituem a partir das experiências vivenciadas no dia-a-dia. Essas 

experiências recorrentes se consolidam enquanto padrões cognitivos, e assim são 

armazenadas como memória de longo prazo.  Nesse sentido, os esquemas são essenciais para 

o ser humano se movimentar, se orientar e existir no mundo.   

No que diz respeito à linguagem, os padrões cognitivos que compõem o sistema 

sensório-motor têm influência direta nos processos de construção de sentido. Nesse caso, 

segundo Lakoff (2009), os conceitos usados se concretizam na forma de circuitos neurais que 

compõem o sistema nervoso central e são distribuídos para o corpo todo através de terminais 

nervosos. Assim, todos os conceitos, direta ou indiretamente, são motivados pelos estímulos 

sensório-motores. Logo, quando a linguagem ativa, aciona e modela esses conceitos, 

consequentemente, usa esses mesmos mecanismos esquemáticos para a construção de sentido 

de enunciados.   

 Nesse sentido, o pensamento, a percepção sensorial e os movimentos corporais são 

capacidades que atuam em conjunto com as experiências culturais para construir uma 

realidade cognitiva adequada ao ser humano. A TNL propõe algumas explicações para a 

construção dos esquemas enquanto padrões e mecanismos cognitivos. Ou seja, procura 

explicar como as bases neurais são utilizadas para modelagem e o acionamento dos 

esquemas.    

Para Lakoff e Johnson (1999, p.77, apud FELTES, 2011, p. 3-4), a cognição 

humana, em conjunto com as estruturas esquemáticas que lhe dão suporte, deve ser estudada 

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

 
 

A partir dos princípios citados, fica evidente a existência de uma conexão direta entre 

mente e todas as experiências corpóreas, que levam o ser humano a compreender palavras, 

enunciados e o mundo a sua volta.   

De acordo com Lakoff (2009, s.p.), atrelado ao conceito de esquema, deve-se ver a 

importância da corporalidade. Nesse sentido, o autor afirma:   

 

 
Cada ação que o nosso corpo realiza é controlada pelo cérebro, e cada input do 
mundo externo ganha sentido a partir dos nossos cérebros. Pensamos com o cérebro. 
Não há outra alternativa. O pensamento é físico. Ideias e conceitos se encontram 
fisicamente “computados” por estruturas cerebrais. O raciocínio não passa de 
ativação de grupos de neurônios no cérebro com base na ativação prévia de outros. 
Tudo o que sabemos, sabemos em virtude de nossos cérebros.12 (Tradução nossa) 
 
 

                                                 
12 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. There is still a great deal to be learned about 
how the brain computes the mind. NTL combines what is known scientifically with linking hypotheses based on 
neural computation.   
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Segundo Lakoff e Johnson (1999), a razão emerge das capacidades corporais e, desse 

modo, todas as estruturas conceituais são estruturas neurais. De acordo com essa perspectiva, 

os autores explicam que EMPURRAR, PUXAR, CARREGAR, E EQUILIBRAR são conceitos 

compreendidos através do uso das partes do corpo humano e das habilidades de manipular e 

mover objetos, especialmente com nossos braços, mãos e pernas. Para Johnson (1987), o 

mecanismo cognitivo de produção de imagem está fundamentado na corporalidade, em 

consequência disso, os movimentos corporais através do espaço, a manipulação de objetos e 

as interações perceptuais humanas são filtrados como padrões, que Johnson (1987) e Lakoff 

(1987) denominam de esquemas. Esses esquemas, enquanto padrões dinâmicos que são 

projetados de várias áreas perceptuais do cérebro, são denominados de esquemas imagéticos 

(esquemas-I).     

Em sendo assim, no interior de nosso cérebro localizam-se os esquemas-I. Conforme 

Lakoff (2009), esses esquemas são circuitos neurais que, por sua vez, servem de sensores que 

orientam os movimentos corporais, os deslocamentos espaciais e a manipulação de objetos 

nos espaços circundantes do corpo humano. Esses circuitos são ativados à medida que o 

esquema-I é evocado por certas percepções e/ou experiências corpóreas.  

Para Johnson (1987), os esquemas-I são estruturas cognitivas originadas das 

experiências sensório-motoras, que permitem ao ser humano dispor de orientação, equilíbrio 

e movimento. Além disso, pode-se dizer que os seres humanos, por terem uma mesma 

estrutura corporal e as mesmas limitações físicas, compartilham as mesmas estruturas 

cognitivas e imagéticas.  

Segundo Duque e Costa (2012), os esquemas-I são padrões cognitivos construídos à 

medida que o homem vai interagindo com o ambiente e são armazenados na memória em 

forma de conhecimentos.  

De acordo com Johnson (2007, p.136), um esquema-I 

 
 

é um padrão dinâmico e recorrente de interações entre organismo-ambiente. Como 
tal, irá revelar-se nos contornos de nossa experiência sensório-motora básica. 
Consequentemente, uma maneira de começar a pesquisar a respeito dos esquemas 
imagéticos é através de uma descrição fenomenológica das características 
estruturais mais básicas de toda a experiência do corpo humano. [...] são as 
estruturas mais fundamentais da percepção, manipulação de objetos e movimento 
corporal, dado que os corpos humanos compartilham várias capacidades sensório-
motoras muito específicas que têm formatos especiais para o tamanho e constituição 
de nossos corpos e das características comuns dos diversos ambientes em que 
vivemos. 13 

                                                 
13 is a dynamics, recurring pattern of organism-environment interactions. As such, it will reveal itself in the 
contours of our basic sensorimotor experience. Consequently, one way to begin to survey the range of image 
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Conforme Sousa (2014, p. 51), os esquemas-I são: 

 

estruturas neurais projetadas de várias áreas motoras e perceptuais do cérebro. 
Trata-se de padrões dinâmicos, pois, ao mesmo tempo em que são ativados por 
experiências específicas, podem ser reconfigurados a partir de novas vivências, ou 
mesmo do aumento ou da diminuição de ocorrências das práticas que já se tornaram 
cotidianas. 

 

 

 

Diante de tantas afirmações de que os esquemas-I são padrões cognitivos construídos 

e armazenados como memória, pode-se dizer que a cognição humana oriunda desses padrões 

está diretamente relacionada com a estrutura biológica do homem em interação com o meio 

em que vive. Desse modo, essa relação de interação é contínua e se dá por meio de processos 

sensório-motores entre o corpo e o ambiente, transformando tudo em conceitos que se 

estabilizam e se reformulam conforme o ser humano se expõe às novas experiências e 

situações.   

Quanto à complexidade dessas estruturas, Lakoff e Johnson (1999) afirmam que os 

esquemas-I são estruturas complexas que estabelecem rotinas que a partir das quais se cria 

uma realidade conceptual que orienta os mecanismos de construção de sentido.  Por exemplo,  

o esquema-I construído a partir da rotinização do conceito PEGUE O COPO é produto da 

experiência corpórea que se associa à forma de o indivíduo se comportar fisicamente no 

mundo, por meio do deslocamento espacial, do movimento corporal e da manipulação de 

objetos. 

De acordo com Duque (2015, p. 34), “um esquema-I é um frame extremamente 

simples e muito básico. Os esquemas-I estão envolvidos em relações espaciais básicas”. O 

autor explica ainda que “as experiências sensoriais, associadas aos esquemas-I, devem ser 

vistas como Gestalts – dimensões autônomas constituídas por experiências perceptuais 

detalhadas”. Logo, é possível concluir que as experiências motoras, perceptuais e sensoriais 

resultam em padrões cognitivos que são ativados a cada momento em que se manipula a 

linguagem em suas diversas formas. A linguagem, por sua vez, fornece, por meio das pistas 

linguísticas, quais esquemas e que elementos desses esquemas estão sendo acionados. 

                                                                                                                                                        
schemas is via a phenomenological description of the most basic structural features of all human bodily 
experience. […] are the most fundamental structures of perception, object manipulation, and bodily movement, 
given that human bodies share several quite specific sensorimotor capacities that are keyed to the size and 
constitution of our bodies and the common characteristic of the various environments we inhabit.    
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Contudo, é improvável conseguir catalogar o grande universo de esquemas-I, que são, enfim, 

construídos e/ou manipulados a partir das muitas experiências corpóreas usadas no dia a dia. 

Tendo isso em vista, será adotada, na análise dos dados desta dissertação, a classificação de 

alguns esquemas apresentados por Duque (2015), enfatizando as experiências corpóreas que 

dão origem ao respectivo esquema-I, seus papéis constitutivos e a lógica construída a partir 

deles.  

O primeiro a ser apresentado é o esquema-I CONTÊINER. Ele merece destaque devido a 

sua importância para a construção de sentido no discurso linguístico. Segundo Duque (2015, 

p. 34), “experienciamos nossos corpos (...) como recipientes limitados pela pele, com portais 

(boca, nariz, ouvidos etc.) e como entidades que ocupam espaços limitados”. Desse modo, 

esse esquema-I é estruturado a partir dos seguintes papéis: interior, limites, exterior, portal e 

conteúdo. De acordo com o autor, a lógica emergente é a de que “toda e qualquer coisa 

sempre está dentro ou fora de um recipiente”. Nesse sentido, os seres humanos guardam em 

sua memória a experiência de estar dentro ou fora de um recipiente desde o momento de sua 

concepção de vida. Dessa maneira, constroem a compreensão do que seja um recipiente de 

conteúdos (sangue, órgãos, ossos etc.). Essa compreensão é transferida para a construção e 

refinamento do sentido no discurso. Nesse caso, foram destacados alguns exemplos desse 

esquema-I enquanto transferência dessa compreensão: “O Brasil sofre com grandes ondas de 

violência, principalmente nas grandes capitais”; “(...) o ingresso cada vez maior de 

adolescentes (...) no mundo do crime”; “cadeias superlotadas”; “dando gastos aos cofres 

públicos”; “levar um adolescente para uma penitenciária”.14 O esquema-I CONTEÚDO-

CONTINENTE se estrutura a partir da relação de inclusão ou pertencente a uma categoria. O 

exemplo disso é a expressão “O Brasil sofre com grandes ondas de violência.” 

Também merece destaque o esquema-I PARTE-TODO. Esse  esquema se organiza e se 

constrói por que “somos seres inteiros cujas partes podem ser identificadas. Assim, 

experienciamos nossos corpos como um TODO com PARTES” (DUQUE, 2015, p. 34-35). 

Segundo Duque, a construção da percepção básica humana passa pela capacidade de 

distinguir a estrutura PARTE-TODO. Esse esquema é construído à proporção que o ser humano 

vai adquirindo a consciência de seu corpo e das partes que o compõem. Ou seja, aprende-se 

desde cedo a divisão do corpo em cabeça, tronco e membros. Nesse sentido, existe todo um 

aprendizado corporificado e esse esquema vai se internalizando para, mais adiante, direcionar 

toda a construção de sentido do discurso.  

                                                 
14 Esses exemplos são fragmentos retirados da redação “Continuando sem solução”, nomeada de R18, que foi 
objeto de análise para esta dissertação.  
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Já o esquema-I PARTE-TODO é constituído pelos papéis partes, todo e configuração. A 

partir desse esquema, o sistema sensorial humano identifica o TODO, a estrutura inteira que se 

compõe por pedaços, as PARTES. Isso vai perfilar e refinar o sentido de expressões 

linguísticas tais como: “um dos maiores problemas”; “adolescentes na faixa etária dos 15 aos 

17 anos”; “A grande maioria”; “89% dos brasileiros”; “a maioria dos crimes”.15 

Outro esquema-I que também é ligado à constituição corporal é o CENTRO-PERIFERIA. 

A percepção da divisão do corpo em partes leva o ser humano a construir a noção de centro e 

periferia.  Nesse sentido, o homem, ao se perceber um todo composto por partes que se 

localizam no centro de seu corpo (o umbigo, por exemplo) e por partes que se localizam na 

periferia do corpo (mãos, pés e dedos), estrutura a base perceptiva que o direciona para a 

construção do esquema-I CENTRO-PERIFERIA. Assim, esse esquema, do ponto de vista 

discursivo, é acionado de forma que se construa, por exemplo, textos dissertativo-

argumentativos, dispondo-o em ideia central e ideias periféricas relacionadas à problemática 

em questão. 

Os esquemas-I TRAJETÓRIA, TRAJETOR-MARCO e PONTOS DA TRAJETÓRIA são destacados 

por apresentarem os seguintes papéis: trajetor, trajetória, origem e meta. Esses esquemas 

resultam do movimento do corpo. O corpo humano possui movimento, bem como possui 

capacidade do deslocamento físico, logo, é um trajetor em potencial. Esse deslocamento, 

necessariamente, possui uma origem, uma trajetória, uma meta e o trajetor.  

Essa percepção é desenvolvida pelos seres humanos nos primeiros momentos de 

vida. Assim, logo no colo materno, experienciam o movimento de locomoção espacial. Desse 

modo, já começa a construção esquemática dos papéis trajetor, trajetória, origem e meta, 

assim como começam a se desenvolver os primeiros mecanismos que, mais tarde, se 

estruturam em forma de capacidade humana para perceber a locomoção motora. A 

experiência da locomoção, por sua vez, é transformada na capacidade de perceber a 

existência de uma trajetória entre um ponto e outro; de perceber a organização dos 

acontecimentos em uma sequência contínua; e de fazer associações entre deslocamento 

espacial e eventos que apresentam uma continuidade sucessiva. Em sendo assim, o ser 

humano será capaz de construir expressões do tipo: “o ingresso de adolescentes no mundo do 

crime”; “acompanhamento psiquiátrico”.16    

                                                 
15 Esses exemplos são fragmentos retirados da redação “Continuando sem solução”, nomeada de R18, que foi 
objeto de análise para esta dissertação. 
16 Esses exemplos são fragmentos retirados da Redação, nomeada de R18, que foi objeto de análise para esta 
dissertação. 
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As experiências perceptuais e motoras resultam em estruturas cognitivas 

esquemáticas. O acionamento dessas estruturas se revela na maneira como é constituído o 

discurso. Este, por sua vez, por meio da linguagem, fornece as pistas que permitirão ativar 

determinados circuitos neurais relacionados ao esquema-I correspondente. Além disso, 

ativam os papéis específicos referentes ao esquema-I. Contudo, segundo Johnson (1987), 

certos esquemas são acionados conjuntamente com outros esquemas. O autor explica que isso 

ocorre devido às aproximações e às sobreposições das circunstâncias em que determinadas 

situações acontecem. Um exemplo disso é a expressão “levar um adolescente para uma 

penitenciária” 17 que aciona os esquemas-I CONTÊINER, TRAJETÓRIA e TRAJETOR-MARCO ao 

mesmo tempo, pois há proximidade e sobreposição dos esquemas-I acionados pelas pistas 

linguísticas.  

 

 

1.3.4. Frames de domínio-específico 

 

 

Segundo Duque (2015), alguns conceitos são evocados por frames de domínio-

específico. Para exemplificar essa ideia, o autor cita o uso dos itens lexicais “assassino” e 

“inocente”, que, dependendo do domínio no qual se ancoram, orientam a construção de 

sentido. Em sendo assim, caso esses itens estejam relacionados ao frame JUSTIÇA, 

possivelmente são acionados os frames HOMICÍDIO e JULGAMENTO. De outra forma, esses 

mesmos itens, quando usados dentro de um domínio genérico e convencional, poderão evocar 

frames ligados ao conhecimento comum do que significa cada um deles.  

 

 

1.3.5. Frames sociais 

 

 

Os frames sociais, conforme Duque (2015), direcionam o comportamento humano. 

Nesse sentido, o autor cita o frame FAMÍLIA  como modelo para determinados frames sociais. 

Em sendo assim, os papéis que compõem esse frame orientam a construção dos papéis que 

compõem outros frames sociais. Logo, é possível observar a projeção do papel pai do frame 

                                                 
17 Esse exemplo é um fragmento retirado da Redação, nomeada de R18, que foi objeto de análise para esta 
dissertação. 
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FAMÍLIA  para o papel padre do frame IGREJA. Além disso, de acordo com Duque (2015), os 

frames sociais modelam alguns estereótipos como uma forma de evocar pessoas ou grupos, 

através da idealização dos atributos da categoria, que, por meio da generalização, 

comportamentos, aparências, graus de conhecimento etc., preenchem e padronizam os papéis 

desses frames.   

 

 

1.3.6. Frames descritores de eventos 

 

 

Esse tipo de frame está associado a eventos, constituídos por vários papéis e várias 

relações entre os eventos descritos no decorrer do discurso. Os eventos acontecem seguindo 

uma ordem cronológica, pois são constituídos por roteiros interligados por meio de seus papéis. 

Além disso, é por meio das relações estabelecidas pelos papéis constitutivos dos frames que se 

pode inferir a estruturação do evento.  

Segundo Duque (2015), esses frames apresentam os seguintes papéis: tipo de evento, 

esquema-X (esquema de ação), participantes, ajustes temporais e espaciais e o segmento 

discursivo ligado a um frame interacional.   

O tipo de evento tem relação, segundo Duque (2015), com o processo que ativa a 

cena. Esse papel se apresenta sob várias formas e é preenchido por uma estrutura argumental.  

O esquema-X está diretamente vinculado à estrutura argumental (DUQUE, 2015). 

Esse papel tem o objetivo de fornecer os elementos que vão preencher os argumentos da 

estrutura do evento. Em consequência disso, está diretamente vinculado à ação que compõe o 

evento. Nesse sentido, é responsável pela mudança de estado e/ou característica do evento, uma 

vez que, segundo Feldman (2006), esses frames são ativados por verbos e locuções verbais.   

De acordo com Feldman (2006), os esquemas-X são estruturas arquivadas como 

memória de ações motoras. Nesse sentido, devem ser compreendidos como modelos ou rotinas 

ativados no momento de desempenhar e simular ações.  

Nessa perspectiva, o que interessa para esta pesquisa é a compreensão do 

funcionamento dos esquemas-X e a sua relação com o processo de construção de sentido dos 

textos dissertativo-argumentativos. Tendo isso em vista, é possível ver que existe, para a ação 

imaginada, envolvimento de várias partes do corpo. Por exemplo, o ato de “praticar roubos” 

envolve diversos movimentos motores relacionados à ação de pegar algo. Exige controle de 

pernas, braços e mãos. Além disso, exige uma série de movimentos corporais em que estão 
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implicados a força e velocidade, que exercem influência direta sobre os neurônios envolvidos 

na execução da ação. Para tanto, são ativados vários circuitos neurais enquanto mecanismos de 

controle, para dar início à ação e em seguida concluí-la. Esses circuitos neurais são os 

esquemas-X, que são postos em movimento para cumprir o objetivo da ação ou a simulação 

dela.  

O terceiro papel que compõe os frames descritores de eventos, são os participantes e 

as diversas entidades que permeiam a composição do evento, possibilitando cumprir o 

objetivo da ação. O quarto papel são os ajustes temporais e espaciais das cenas e dos eventos 

que têm a finalidades de modelar as ações e as circunstâncias do evento.   

 

 

1.3.7. Frames roteiro 

 

 

Esses frames são mais complexos porque contém vários eventos ordenados 

cronologicamente, que se organizam a partir de conhecimentos sobre procedimentos e 

sequências de ações dos eventos experienciados e guiam comportamentos em situações 

concretas vivenciadas diariamente. De acordo com Duque (2015), a experiência recorrente de 

um determinado evento cria um modelo de sequência de ações, de participantes e de entidades, 

que ficam internalizados enquanto memória de longo prazo. 

 

 

 

1.3.8. Frames culturais 

 

 

Esses frames dizem respeito a aspectos específicos de uma determinada cultura. 

Segundo Duque (2015), todos os tipos de frames passam por um filtro cultural. Nesse sentido, 

pode-se dizer que os frames são reflexos das formas de pensamento e de comportamento dos 

usuários da língua. Logo, a experiência e a interação com o mundo são os fundamentais para a 

construção dos frames culturais, uma vez que cada cultura reflete de maneira particular um 

conjunto de costumes, hábitos e crenças próprias.   

Por fim, de acordo com Lakoff (2008), os frames são estruturas cognitivas que 

organizam os pensamentos de maneira tal que orientam o modo como o ser humano 



 
 

47 
 

compreende o mundo à sua volta. Nesse sentido, segundo Fillmore (1982), a experiência 

recorrente de um determinado evento cria um modelo internalizado da provável sequência de 

ações, participantes e entidades dentro da situação experienciada para guiar o indivíduo na 

elaboração de inferências sobre as situações culturais e de eventos concretos do cotidiano. Para 

tanto, a linguagem e sua compreensão se constituem na interação do organismo humano com o 

meio e, assim, todo um aparato conceptual é construído. De acordo com essa visão, Duque e 

Costa (2012) afirmam que o ser humano, produto da integração da mente com o corpo, interage 

com o meio ambiente, modelando-o culturalmente e, por ele, sendo modelado.  

 

 

 
1.4. Categorização 

 

 

Categorização é um conceito clássico na filosofia da linguagem. Categorizar é 

ordenar o mundo. É colocar os objetos, alimentos, sentimentos, mobiliários, vestuários, 

familiares, concepções de vida, conceitos e convicções em uma organização, para que se 

possa dar sentido a tudo que esteja relacionado à vida social e cultural. Duque e Costa 

(2012, p.19) chamam de “categorização toda atividade mental que nos permite organizar, 

em termos de classe, a imensa variedade de entidades que constituem o ambiente externo, 

dando-lhes significações particulares (...)”. 

No âmbito da LC, para Duque e Costa (2012, p. 21), a categorização “é um dos 

mais fundamentais processos cognitivos e a mais relevante função da linguagem”. Ainda 

segundo os autores, a dificuldade está em saber através de quais mecanismos cognitivos o 

ser humano é capaz de agrupar entidades diferentes em uma mesma categoria. Diante desse 

desafio, a tarefa será fazer um breve panorama das diversas abordagens sobre o 

entendimento de categorização. Na Antiguidade Clássica, Platão, criador e defensor da 

Teoria das Ideias, defendia que todas as coisas existentes no mundo são uma cópia de uma 

forma ideal que possui existência eterna e independente do tempo e do espaço.  

Dessa maneira, Platão confirma a sua compreensão dualista da realidade, 

dividindo o mundo: entre o sensível e de aparências, no qual estão situados os sentidos, 

sendo, portanto, mutável; e o inteligível e das ideias, logo, de realidade imutável. Assim, 

para o filósofo, as coisas do mundo sensível e de aparências teriam uma pré-existência, em 
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essência, no mundo inteligível e transcendental e caberia ao homem apenas representá-las 

da mesma forma.    

Na visão aristotélica, as coisas do mundo seriam nomeadas em função dos seus 

traços intrínsecos. Em sendo assim, nessa abordagem, as coisas possuem características 

suficientes e necessárias para atuarem na conceituação das palavras. Logo, o ser humano 

somente é capaz de se referir às coisas do mundo por identificar nelas os traços intrínsecos 

que as constituem.  

Para Aristóteles, a compreensão do mundo se dá através da percepção da essência 

das coisas e das entidades. Nesse sentido, seria preciso categorizar e nomear as coisas do 

mundo para diferenciá-las umas das outras. E, nesse propósito, Aristóteles percebe que, 

quando se nomeia determinada coisa, está se traçando um perfil para, assim, fazer a 

diferença de outras categorias. Para tanto, era preciso observar os traços essenciais, que 

seriam as formas gerais das entidades, e esses traços essenciais definiriam se uma 

determinada entidade pertenceria a certa categoria.  

Dessa maneira, os objetos, indivíduos e entidades em geral que compartilhassem 

os mesmos traços essenciais pertenceriam às mesmas categorias. Assim, seres que fossem 

quadrúpedes, que não nascessem de ovos e que mamassem pertenceriam à categoria dos 

mamíferos. Nesse sentido, as coisas e entidades no mundo eram assim organizadas e os 

seres humanos teriam apenas que observá-los e classificá-los em determinada categoria e a 

linguagem seria somente um instrumento a serviço da representação do que já estava assim 

posto no mundo. Ou seja, as categorias seriam determinadas por um conjunto de 

propriedades necessárias para se estabelecer o pertencimento de seus membros e, assim, 

distinguir uma categoria de outra.  

Segundo Duque (2001, p.1), “no modelo clássico de categorização, o significado 

das palavras é baseado numa estrutura de atributos necessários e suficientes para se 

constituir a essência da entidade ou do conceito com os quais associamos a palavra”. Essa 

maneira de pensar se fundamenta na filosofia de Aristóteles, cujo pressuposto é o de que a 

essência é o que dá a dimensão para que uma coisa seja o que é ou exista enquanto 

entidade. Assim, o significado seria algo metafísico e preexistente às palavras. Dessa 

forma, para os efeitos do significado próprio e fundamental de uma categoria, não seriam 

importantes os atributos acidentais. Estes pertenceriam à categoria de maneira incerta, não 

afetando a essência do ser. 

Os gregos antigos, nas discussões sobre a linguagem, afirmava que os significados 

das palavras e as suas relações com o mundo se dividiam conforme as suas convicções. A 
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concepção aristotélica de constituição de uma entidade a partir de suas essências para o 

conhecimento das categorias segue, segundo Duque (2001), algumas suposições basilares 

para A Teoria Clássica do Significado e da Categorização:  

- as categorias se definem em termos de um conjunto de traços necessários e 

suficientes;  

- um ente pertence a uma categoria determinada se, e somente se, exibe todos e 

cada um dos traços que a definem. A falta de algum desses traços significaria a 

sua exclusão automática da categoria; 

- os traços são binários, ou seja, as coisas possuem ou não possuem um traço, 

pertencem ou não pertencem a uma categoria; 

- as categorias têm limites bem definidos pois dividem o universo da denotação 

em dois grupos de coisas: as que pertencem e as que não pertencem à categoria. 

Todos os membros de uma categoria têm o mesmo status. Não há entes que 

sejam membros melhores do que outros; 

- os traços do significado de uma entidade linguística estão relacionados entre si, 

sistematicamente, o que permite fazer predições acerca de sua classe 

denotacional. 

Os debates acerca do processo de categorização e da atribuição de significados às 

entidades do mundo foram bastante intensos na antiguidade clássica. Diante disso, o 

filósofo Wittgenstein ([1953]1999) questiona os pensamentos clássicos aristotélicos que se 

baseiam na categorização por meio de traços essenciais. Para isso, o filósofo ancora os seus 

postulados na sugestão de se buscar no uso das palavras e das orações, os seus significados. 

Para exemplificar esse pensamento, Wittgenstein usa a categoria JOGO. Ele argumenta que 

o significado de “jogo” não poderia ser dado por um único elemento constitutivo e 

característico que seja comum a todas as situações de jogos, capaz de dar o seu significado 

exato. Ou seja, segundo Wittgenstein, não existem traços essenciais, nem necessariamente 

idênticos, compartilhados pelos elementos dentro de uma mesma categoria. O que existe 

são semelhanças de família. Isso quer dizer que pode ocorrer a existência de elementos 

semelhantes dentro de um grupo ou de famílias, sem que esses elementos característicos 

sejam necessariamente idênticos ou estáveis. 

A proposta de Wittgenstein sobre as semelhanças de família consegue dar a 

interpretação de encadeamento de entidades cujos atributos são iguais e semelhantes. Nesse 

sentido, o autor explica esse processo dos atributos semelhantes da seguinte forma: 
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Considere, por exemplo, os processos que chamamos de “jogos”. Refiro-me a 
jogos de tabuleiro, de cartas, de bola, torneios esportivos etc. O que é comum a 
todos ele? Não diga: “Algo deve ser comum a eles, sena não se chamariam 
‘jogos’ ”, - mas veja se algo é comum a eles todos. – Pois, se você os contempla, 
não verá na verdade algo que fosse comum a todos, mas verá semelhanças, 
parentescos, e até toda uma série deles. Como disse: não pense, mas veja! – 
Considere, por exemplo, os jogos de tabuleiro, com seus múltiplos parentescos. 
Agora passe para os jogos de cartas: aqui você encontra muitas correspondências 
com aqueles da primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem e outros 
surgem. Se passarmos agora aos jogos de bola, muita coisa comum se conserva, 
mas muitas se perdem. – São todos ‘recreativos’? compare o xadrez com o jogo 
da amarelinha. Ou há em todos um ganhar e um perder, ou uma concorrência 
entre os jogadores? Pense nas paciências. Nos jogos de bola há um ganhar e um 
perder; mas se uma criança atira a bola na parede e a apanha outra vez, este traço 
desapareceu. Veja que papéis desempenham a habilidade e a sorte. E como é 
diferente a habilidade no xadrez e no tênis. Pense agora nos brinquedos de roda: o 
elemento de divertimento está presente, mas quanto dos outros traços 
característicos desapareceram! E assim podemos percorrer muitos, muitos outros 
grupos de jogos e ver semelhanças surgirem e desaparecerem (WITTGENSTEIN 
[1953]1999, p. 52).   
 

 

 

Diante disso, Wittgenstein observa que, na categoria JOGO, existe uma grande 

dificuldade de apresentar categorias fechadas, pois o que há é uma rede de semelhanças de 

família.  

Quanto a esse conceito, Wittgenstein ([1953]1999, p.52) afirma ser “uma rede de 

semelhanças, que se envolvem e se cruzam mutuamente”. Assim, a abordagem do filósofo 

mudou o paradigma da teoria clássica. O autor sugere que as categorias seriam formadas 

com base nas semelhanças, pois a estrutura das categorias seria constituída por um conjunto 

de semelhanças de família que se intercruzam formando uma “rede intercruzada de 

semelhanças” (Wittgenstein ([1953]1999, p.52), na qual há atributos que são associados à 

categoria; outros atributos não são compartilhados por todos os membros da família, assim 

como é possível a existência de um membro que não compartilhe nenhum atributo em 

comum com os demais membros. Além disso, os atributos podem aparecer em mais de uma 

categoria, pois não são exclusivos de apenas uma.  

A investigação sobre categorização tem suscitado grande interesse da Linguística 

Cognitiva. Nesse sentido, surgiram inúmeras concepções. Uma delas foi a teoria sobre a 

categorização proposta pela norte-americana Eleanor Rosch, nos anos de 1970. Essa 

pesquisadora reformula a categorização clássica e inova no sentido de basear suas pesquisas 

partindo da noção de protótipos dentro da categoria. Para Rosch, era preciso repensar a 

teoria clássica acerca das categorias, uma vez que não era preciso categorizar um elemento 

como que pertencente ou não a uma categoria, mas sim, era preciso reconhecer um 
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protótipo entre os elementos; os demais elementos seriam periféricos por se distanciarem do 

protótipo nuclear. 

Para a psicóloga (1978, apud DUQUE, 2002, p.1), “o protótipo atua como ponto de 

referência cognitiva para os processos de classificação dos elementos de nossa experiência”. 

Assim, as pesquisas de Eleanor Rosch demonstram que é possível existir membros de 

categorias que possuem um “status dentro da categoria”(FELTES, 1992, p. 54).   

Segundo Feltes (1992, p. 55), é a partir de uma série de experimentos que Rosch 

(1973) chega à seguinte conclusão:  

 

 

a maioria das categorias perceptuais (cores, formas e linhas) e não perceptuais 
(como AVE, FRUTA, VEÍCULO, MOBÍLIA) são altamente estruturadas 
internamente e que não têm fronteiras definidas (...). As categorias são compostas 
de um ‘significado nuclear’ que consiste dos ‘casos mais claros’ (melhores 
exemplos) da categoria ‘circundados’ por outros membros de similaridades 
decrescentes ao significado nuclear.     

 

 

 

Assim, de acordo com Rosch (1973, apud FELTES, 1992), o protótipo seria o 

núcleo ou o elemento exemplar da categoria. Nas margens, ficariam os demais elementos da 

categoria por terem menos atributos semelhantes com o protótipo. Além disso, o protótipo 

seria o mais recorrente quando se pensa em determinada categoria; os elementos mais 

marginais da categoria seriam os menos recorrentes quando se refere a certa categoria.  

Conforme Duque (2002, p. 1), as pesquisas de Eleanor Rosch sobre a existência de 

um protótipo, dentro das categorias, com referência cognitiva, permitiu chegar às seguintes 

conclusões: 

 
- os membros prototípicos são categorizados mais rapidamente que os membros não 
prototípicos; 
- os membros prototípicos são os que as crianças aprendem primeiro; 
- os membros prototípicos são os primeiros mencionados, quando solicitamos aos 
falantes que listem todos os membros de uma categoria; 
- os protótipos servem de ponto de referência cognitiva. Por exemplo, uma elipse é 
quase um círculo, em que círculo é tomado como referência; 
- geralmente, quando o que se pede é a enumeração dos primeiros membros de uma 
categoria, os protótipos aparecem mencionados em primeiro lugar. 
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De acordo com Duque (2012), a teoria dos protótipos teve início com as pesquisas 

acerca das cores básicas. Essas pesquisas destacam que as cores apresentam um centro 

considerado primário e a percepção cognitiva captura esse ponto nuclear da cor que seria o 

protótipo da cor. A partir do reconhecimento da cor prototípica, a cognição humana consegue 

reconhecer a nuance ou variedade de tonalidades de cores num continuum, que se constitui de 

centro e periferia. Nessa perspectiva, partindo do mesmo princípio que acontece com a 

percepção da cor, os protótipos seriam reconhecidos a partir dos “tipos de categorias focais” 

(DUQUE, 2012, p. 35).  Assim, para Duque (2012), é possível perceber que, biologicamente, 

as categorias possam se estruturar em torno de um centro cognitivo dentro de uma mesma 

categoria e que se organizam em diferentes graus de projeção dos focos cognitivos.  

Portanto, partindo da possibilidade de categorizar as diversas entidades com base 

numa percepção cognitiva, que reconhece um elemento prototípico dentro de uma categoria e 

reconhece outros elementos num continuum mais periférico, Eleanor Rosch, segundo Duque 

(2002), divide horizontalmente e de forma hierárquica a categorização em três níveis: 

supraordenado, básico e subordenado.  

O nível básico para Rosch et alli (1976 apud FELTES, 1992, p. 56) “é o primeiro a 

ser nomeado e aprendido”; é a seus atributos específicos que o indivíduo recorre para dar 

significado a uma determinada categoria. De acordo com Duque (2002), o nível básico é 

bastante informativo para categorizar certas entidades, já que comporta muitos atributos 

comuns dentro da categoria. O nível subordenado tem menor recorrência em relação ao nível 

básico. O supraordenado é o nível no qual são categorizadas as categorias com características 

mais generalizadas. 

Segundo Duque (2002), a Teoria dos Protótipos iniciada por Eleanor Rosch sofreu 

profunda modificação. Era necessário fazer algumas reformulações. Uma delas foi repensar a 

premissa de que o protótipo seria o centro de determinada categoria e os demais elementos 

estariam dispostos na periferia e organizados a partir do grau de representação prototípica.  

Assim, outras pesquisas começaram a revelar a existência de protótipos diferentes em 

determinadas culturas. Nesse sentido, começou-se a questionar a causalidade do protótipo. 

Ou seja, em vez de existir um protótipo causal, essas pesquisas estavam mostrando a 

possibilidade de existir um efeito prototípico. Diante disso, foi preciso alterar a Teoria dos 

Protótipos de Eleanor Rosch, que passa a ser sustentada pelo conceito de semelhança de 

família, proposto por Wittgenstein com a finalidade de dar base para a noção de efeito 

prototípico. A teoria da semelhança de família estabelece que categorizar é agrupar 

categorias a partir da análise de cada elemento e seus atributos específicos, os quais se 
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tornam um extenso grupo de elementos que, às vezes, não compartilham entre si as mesmas 

características. Nesse sentido, o novo entendimento da Teoria dos Protótipos passa a ver o 

protótipo como efeito prototípico e associado à teoria da semelhança de família, a qual 

entende que os elementos de uma categoria se organizam lateralmente. De acordo com 

Duque (2012, p. 39), os elementos se organizam em “cadeias, de modo que a vinculação 

categorial só é compreensível quando toda a cadeia é levada em conta”.     

A figura 1 ilustra essa outra forma de conceber a categorização. 

 

 
Figura 1: estruturação prototípica em semelhança de família. Fonte: Kleiber, 1995, apud 

DUQUE; COSTA, 2012, p. 39. 
 

 

Por esse olhar, é possível perceber, por meio dos pontos de ligação, a união entre os 

diversos elementos de uma mesma categoria que se associam com diferentes categorias ou 

diversos tipos de subcategorias. Em sendo assim, ao observar a organização AB, BC, CD, 

DE, a última categoria (E) não tem nada em comum com (A), a não ser algumas relações de 

semelhanças.   

Kleiber (1995, apud DUQUE, 2002, p. 3) “assinala que a aproximação entre a 

Teoria dos Protótipos e semelhança de família conduz a uma versão ampliada do protótipo, 

muito mais poderosa, por estar livre da necessidade dos traços comuns em relação ao 

protótipo”.  

Assim, ao considerar a não existência de um exemplar prototípico dentro de uma 

categoria como modelo a ser reconhecido por indivíduos usuários de uma língua, abriu-se um 

espaço imenso para a noção de protótipo a partir de categorias radiais. Segundo Lakoff 

(1987), as categorias radiais se organizam de maneira gradativa e contínua. Assim, uma 

categoria radial é aquela onde “há um caso central e variações convencionalizadas que não 

podem ser previsíveis por regras gerais” (LAKOFF, 1987, p.84). Ainda, as categorias radiais 

são determinadas por meio de um conjunto de propriedades partilhadas pelos seus membros e 

se originam das categorias de nível básico.  



 
 

54 
 

Para Lakoff (1987), na categorização radial, uma categoria pode ter membros de 

vários graus de representatividade. Os seus melhores exemplares (os prototípicos) 

apresentam a maioria das propriedades que caracterizam a categoria. Além disso, os seus 

membros não precisam apresentar todas as propriedades ou não apresentam nenhuma das 

características do protótipo. Assim, na visão de Lakoff (1987), essa forma de categorizar o 

mundo está apoiada numa abordagem sócio cognitiva, que leva em consideração o contexto 

de produção da categoria. Nesse sentido, as estruturas radiais são extremamente comuns, pois 

fazem parte da gramática da língua e são estruturadas radialmente, uma vez que apresentam 

relações com subcategorias.  

Como exemplo, Lakoff (1987, p.91) cita e explica como acontece a categorização 

radial com o item lexical “mãe”: 

 

A categoria mãe, como vimos acima, é estruturada radialmente com respeito a um 
número de subcategorias: existe uma subcategoria central, definida por um 
conjunto de modelos cognitivos convergentes (o modelo de nascimento, o modelo 
de nutrição etc.) e, além disso, existem extensões não centrais que não são 
instâncias especializadas da subcategoria central, mas são variantes dela (mãe 
adotiva, mãe biológica, mãe adotiva etc.). Essas variantes não são geradas a partir 
do modelo central por regras gerais; em vez disso, elas são estendidas por 
convenção e devem ser aprendidas uma por uma.  Mas as extensões não se dão de 
forma aleatória. O modelo central determina as possibilidades de extensões, 
juntamente com as possíveis relações entre o modelo central e os modelos de 
extensão. Vamos descrever as extensões de um modelo central como sendo 
motivadas pelo modelo central mais certos princípios gerais de extensão. Muito do 
restante deste volume vai se preocupar com o conceito de motivação e com os tipos 
de princípios gerais de extensão que regulam a estrutura das categorias radiais. 
Como vimos no caso de mãe, a estrutura radial dentro de uma categoria é uma outra 
fonte de efeitos de protótipo. Dentro das categorias radiais em geral, subcategorias 
menos centrais são entendidas como variantes das categorias mais centrais. Assim, 
mãe biológica e mãe adotiva não são compreendidas puramente em seus próprios 
termos, pois eles são compreendidos através de sua relação com o centro modelo de 
mãe. 18 (tradução nossa) 

 

                                                 
18 The category mother, as we saw above, is structured radially with respect to a number of its subcategories: 
there is a central subcategory, defined by a cluster of converging cognitive models (the birth model, the 
nurturance model, etc.); in addition, there are noncentral extensions which are not specialized instances of the 
central subcategory, but rather are variants of it (adoptive mother, birth mother, foster mother, surrogate mother, 
etc.). These variants are not generated from the central model by general rules; instead, they are extended by 
convention and must be learned one by one. But the extensions are by no means random. The central model 
determines the possibilities for extensions, together with the possible relations between the central model and 
the extension models. We will describe the extensions of a central model as being motivated by the central 
model plus certain general principles of extension. Much of the rest of this volume will be concerned with the 
concept of motivation and with the kinds of general principles of extension that govern the structure of radial 
categories. As we saw in the case of mother, radial structure within a category is another source of prototype 
effects. Within radial categories in general, less central subcategories are understood as variants of more central 
categories. Thus, birth mother and foster mother are not understood purely on their own terms; they are 
comprehended via their relationship to the central model of mother.   
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Para Lakoff (1987), o importante para a concepção das categorias radiais é a ideia de 

um modelo central que possa caracterizar as estruturas linguísticas e como elas determinam 

as possibilidades de extensão de significados por meio das relações que são estabelecidas 

entre o modelo central e suas extensões. São essas relações entre modelos e extensões de 

significados que, quando formam os encadeamentos em formato de rede constituída por elos 

de ligação, permitem a interligação entre os conceitos de forma direta ou indiretamente. 

Assim, a relação entre o modelo e suas extensões é verificada na figura 2, a seguir. 

 

 

 
Figura 2: exemplo de categorização radial. Adaptado de DUQUE (2012, p. 101)   

 

 

 

Na figura, vê-se que, na categorização radial, existe um elemento central que melhor 

representa a categoria (mais prototípica) e existem as extensões desse protótipo, 

caracterizadas por ligações entre o elemento central e os demais elementos mais distantes, 

que de algum modo são semelhantes ao membro prototípico que lhe deu origem.  

Por fim, a categorização deve ser compreendida a partir da perspectiva de que a 

mente é corporificada. Nesse sentido, a construção de categorias para objetos, pessoas, 

animais, situações, percepções, sentimentos e para os diversos fenômenos existenciais deve 

ser pensada como resultado de experiências corporificadas, em conjunto com a interação 

social e ativação de mecanismos neurais por meio de pistas linguísticas, que se apresentam 

com o uso da linguagem. A seguir será apresentado o conceito de metáfora. 
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1.5. Metáfora 

 
 
 

Na Grécia antiga, a concepção tradicional de metáfora era, para os filósofos e 

estudiosos da linguagem, um campo bastante amplo para reflexões conceptuais. Aristóteles 

foi um dos filósofos que mais se interessou pelo estudo da metáfora. Para a retórica 

aristotélica tradicional, a metáfora era apenas um fenômeno da linguagem que servia para 

ornamentar textos literários e poéticos. Ou seja, o estilo metafórico utilizado nos textos 

poéticos era visto como um desvio da linguagem literal, pois era apropriado apenas no âmbito 

da figuratividade, no qual somente os poetas podiam fazer uso de tal recurso, por ser uma 

espécie de linguagem nobre e de termos raros. Assim, Aristóteles atribui à metáfora a 

condição de elemento linguístico extraordinário, ou seja, teria que ficar restrita ao campo da 

literatura, pois não caberia atribuir sentido lógico à metáfora.  Diante disso, para Aristóteles, 

o uso de metáforas na linguagem teria que ser linguístico e não conceitual, uma vez que a 

noção aristotélica de metáfora era entendida a partir dos padrões da palavra, pelos quais se 

estabelecem as relações de semelhança.   

A concepção aristotélica acerca da metáfora ainda é fortemente requisitada quando 

se está dentro do campo poético. Contudo, se evidencia, desde o final da década de 70, uma 

reação à concepção clássica grega. Em 1979, Reddy publica um ensaio sob o título The 

conduit metaphor, que traduzido livremente seria a metáfora do canal. Nesse ensaio, o autor 

faz uma análise do problema de comunicação no Inglês. Segundo Reddy (1979), a proposta 

da metáfora do canal diz respeito à concepção de linguagem como um “canal” que transporta 

os significados. Esse canal teria a função de transferir os pensamentos, sentimentos e 

conceitos vários de um falante para outro por meio das palavras, que, por sua vez, eram 

conduzidas novamente de uma pessoa para outra de forma sucessiva. Logo em seguida, 

Lakoff e Johnson publicam, em 1980, Metaphors we live by, obra que lança as bases para a 

concepção de metáfora vinculada aos estudos cognitivos da linguagem.  

Nesse sentido, os autores inauguram a discussão de que o sistema conceptual, base 

para os processos cognitivos, é que governa o nosso pensamento. Em sendo assim, esse 

sistema estrutura a maneira como os indivíduos percebem o mundo, comportam-se em 

situações reais e se relacionam com outros indivíduos. Além disso, direcionam esses 

indivíduos nos caminhos da compreensão e na busca dos sentidos metafóricos. Logo, tal 

sistema é de suma importância para definir a realidade cotidiana humana. 
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Assim, segundo Lakoff e Johnson ([1980] 2002), se esse sistema conceptual é em 

grande parte metafórico, então tudo que as pessoas pensam e o modo como pensam e o que 

experienciam diariamente são metáforas. Nessa perspectiva, a linguagem e os pensamentos 

humanos são constituídos por metáforas e estão presentes em todas as operações cognitivas 

executadas pelo ser humano. Portanto, segundo Lakoff e Johnson ([1980] 2002), as metáforas 

são partes intrínsecas da linguagem humana e seus elementos são constituintes indispensáveis 

para a construção de sentido e compreensão de mundo, pois atuam na formação de padrões 

conceptuais linguísticos.  

O ser humano, ao interagir com o mundo, leva em conta as suas percepções mais 

básicas (as sensório-motoras), que provêm do aprendizado adquirido de forma natural em 

interação com o ambiente.  Nesse sentido, segundo Johnson (1987), o corpo humano é o 

referencial para a formação das imagens primárias e das categorias conceptuais mais 

elementares, que se manifestarão por meio da linguagem. Assim, de acordo com o autor, é 

preparada a bagagem mental e cultural que dá suporte às aquisições cognitivas, que serão 

elaboradas de forma cada vez mais refinada. Portanto, é através da referência corpórea em 

situações de troca com o ambiente que as imagens mais elementares vão se formando; estas, 

por sua vez, vão constituir as estruturas lógicas do pensamento. Para Johnson (1987), é nessa 

dinâmica que se constroem os esquemas (redes de significados que constituem os domínios 

conceptuais, posto que decorrem dos movimentos corporais no espaço, da manipulação dos 

objetos e das interações perceptuais. Além disso, e partindo dessa lógica, as pessoas 

interagem com o mundo e o categorizam do modo como o entendem, o que resulta na 

linguagem. Em sendo assim, é nessa imbricação entre ação, pensamento, linguagem e cultura 

que o sistema metafórico se forma. Nesse sentido, pode-se dizer que, na raiz das metáforas, 

está uma rede de padrões conceptuais que são acessados por meio da linguagem.  

Dessa forma, a metáfora é um elemento básico do sistema conceptual humano e está 

diretamente relacionada às atuações culturais que circundam os indivíduos. Em suma, todo 

indivíduo tem um repertório de conhecimentos acumulados e organizados, por sua própria 

experiência, em esquemas cognitivos, que, dependendo do contexto e das imagens associadas, 

estruturam as metáforas.  

A partir de 1970, devido a essa profunda mudança paradigmática, a metáfora passa 

ser reconhecida e aceita como um processo mental cuja operação cognitiva é fundamental 

para o ser humano compreender o mundo que o rodeia. Para Lakoff e Johnson ([1980]2002, 

p.45), “a metáfora está infiltrada na vida cotidiana”. Nesse sentido, ela é essencial à 

compreensão humana enquanto um mecanismo de criação de sentidos e de realidades. 
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Segundo os autores, “nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só 

pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza”. Portanto, a 

teoria conceptual vem esclarecer que a metáfora é tão importante quanto os cinco sentidos 

que o ser humano possui. Isso quer dizer que o homem percebe e experiencia uma boa parte 

do mundo por meio de metáforas.   

Lakoff e Johnson ([1980] 2002, p. 45) aprofundam esse conceito de metáfora 

explicando que: 

 

Os conceitos que governam nosso pensamento não são meras questões do intelecto. 
Eles governam também a nossa atividade cotidiana até nos detalhes mais triviais. 
Eles estruturam o que percebemos, a maneira como nos comportamos no mundo e 
o modo como nos relacionamos com outras pessoas. Tal sistema conceptual 
desempenha, portanto, um papel central na definição da nossa realidade cotidiana. 
Se estivermos certos, ao sugerir que esse sistema conceptual é em grande parte 
metafórico, então o modo como pensamos, o que experienciamos e o que fazemos 
todos os dias são uma questão de metáfora. 

 
 
 

 

A partir dessa definição, constata-se a influência da metáfora na vida das pessoas, 

posto que ela é essencial na linguagem e no pensamento. O que os autores mostram nesse 

trabalho é que a linguagem cotidiana é fundamentalmente metafórica, pensamos 

metaforicamente e essas metáforas conceptuais são explicitadas pela linguagem. Mas as 

metáforas não se encontram apenas na linguagem, antes disso, elas estão no pensamento 

inconsciente, pois na linguagem, se manifesta como metáforas linguísticas. Nesse caso, o 

papel da linguagem é explicitar essas metáforas conceptuais que estão subjacentes às 

expressões linguísticas, pois é por meio da linguagem que se revela o funcionamento do 

sistema conceptual. Portanto, para esses autores, as metáforas são mecanismos cognitivos 

que estão inseridos na vida diária por meio do pensamento e da ação. Para tanto, Lakoff e 

Johnson ([1980] 2002) buscam, nas expressões linguísticas, evidências de que há um 

predomínio da metáfora no sistema conceptual. Os autores encontraram inúmeras expressões 

linguísticas que têm implícitas as metáforas que estruturam conceitualmente as ações e os 

pensamentos. Além disso, “as metáforas permitem-nos entender um domínio da experiência 

em termos de outro” (LAKOFF; JOHNSON ([1980]2002, p.207). Esses domínios são 

perspectivados como domínios conceptuais através dos quais os falantes organizam 

cognitivamente suas experiências cotidianas. Segundo os autores, há um domínio conceptual 

A, chamado domínio fonte. Há um outro domínio conceptual B, o domínio alvo, que precisa 
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de estruturação para efeitos de sua compreensão. Há um mapeamento que liga o domínio 

fonte ao domínio alvo, chamada de projeção metafórica. A projeção metafórica do domínio 

conceptual A para o domínio conceptual B é motivada pela correlação estrutural regular dos 

elementos constitutivos que associa o domínio A ao  B.  

Conforme Lakoff e Johnson ([1980] 2002) afirmam, os domínios que organizam as 

metáforas são o domínio fonte, de natureza concreta, e o domínio alvo, de natureza abstrata.  

Nesse sentido, os autores trazem a expressão metafórica TEMPO É DINHEIRO para 

exemplificar conceitualmente o fato de se considerar o tempo um bem valioso, uma vez que, 

na cultura ocidental, as pessoas são pagas pelo tempo de trabalho cumprido e não pelo 

volume de tarefa produzida. Além disso, chamadas telefônicas, consultas médicas etc. são 

pagas pelo tempo de duração. Há uma conceptualização do TEMPO, que tem natureza abstrata 

e por isso, é o domínio alvo, compreendido como “dinheiro”, o domínio fonte, de natureza 

concreta. Assim, é importante observar que existe uma relação entre os domínios fonte e alvo 

em virtude das correlações entre seus elementos constitutivos, que são mapeados 

simultaneamente para a construção da expressão metafórica. Isso também acontece com a 

metáfora DISCUSSÃO É GUERRA, em que discussão é pensada em termos de guerra. Nesse 

sentido, são construídas expressões do tipo: defende-se pontos de vista; ataca-se a 

argumentação do adversário. Desse modo, para os autores não se trata apenas de expressar 

linguisticamente uma experiência em termos de outra, mas de envolver todas as experiências 

vividas para a construção do sistema conceptual. Assim, as escolhas linguísticas são baseadas 

em construções de conceitos a partir de interações no dia a dia com o ambiente social e 

cultural.  

Diante das inúmeras experiências vivenciadas pelos indivíduos, Lakoff e Johnson 

([1980] 2002) classificam as metáforas conceituais em estruturais, orientacionais, ontológicas 

e a personificação. As metáforas estruturais são aquelas que estruturam metaforicamente um 

conceito abstrato a partir de outro concreto, estabelecendo relações entre os domínios alvo e 

fonte, em que os vários elementos de um e de outro são mapeados para a construção 

conceptual de uma expressão metafórica. Um exemplo disso é metáfora AMOR É VIAGEM. Já 

as metáforas orientacionais são aquelas relacionadas à orientação espacial, como, por 

exemplo, a metáfora FELIZ É PARA CIMA (“Estou me sentindo pra cima hoje”) e TRISTE É 

PARA BAIXO (“Estou no fundo do poço”). No que diz respeito às metáforas ontológicas, 

referem-se às experiências com objetos físicos, pois fornecem a base que permite entender 

coisas abstratas como entidades e substâncias. Exemplo disso é a metáfora INFLAÇÃO É UMA 
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ENTIDADE (“É necessário domar o grande monstro da inflação”). Por fim, a personificação é 

uma extensão da metáfora ontológica e diz respeito a personificar uma entidade.  

Para Lakoff e Johnson ([1980] 2002, p. 89): 

 

Conceber algo tão abstrato como a inflação em termos humanos tem um 
poder explicativo do tipo que faz sentido para a maior parte das pessoas. 
Quando estamos sofrendo perdas econômicas substanciais devido a 
complexos fatores político-econômicos, os quais ninguém realmente 
compreende, a metáfora INFLAÇÃO É UM ADVERSÁRIO nos dá, pelo 
menos, uma explicação corrente do porquê dessas perdas. 

   
 

 

Segundo Lakoff e Johnson ([1980] 2002), há uma separação entre metáforas 

conceptuais, que organizam nosso modo de representar e categorizar o mundo, e as metáforas 

linguísticas, que correspondem à materialização da estrutura conceptual subjacente. As 

metáforas conceptuais dariam as bases para a construção das metáforas linguísticas. Por 

exemplo, a metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA seria basilar para se construir a 

expressão metafórica: “se você não usar esta estratégia, ele vai esmagá-lo”.  

A concepção de metáfora conceptual representa uma ruptura paradigmática que 

ocorre desde a década de 1970. Essa concepção considera a metáfora essencial para a criação 

de novos sentidos. Nessa perspectiva, os autores asseguram que a maior parte da estrutura 

conceptual de uma língua natural fundamenta-se nas experiências físicas, sociais e culturais. 

O sentido metafórico, portanto, jamais é descorporificado. Além disso, a metáfora, segundo 

os autores, está presente não só na linguagem, mas na construção de todo o sistema 

conceptual. Raciocina-se em termos de metáforas. Usa-se sistematicamente padrões de 

inferência de um domínio conceptual para pensar a respeito de outro domínio.  

 As reflexões teóricas sobre o processamento metafórico multiplicaram-se nas 

últimas décadas. Nesse sentido, Lakoff e Johnson ([1980] 2002) propõem que a teoria 

conceitual da metáfora seja reformulada a partir do que ficou conhecido como abordagem 

experiencialista da metáfora e surge, assim, a concepção da teoria neural da metáfora. Diante 

da perspectiva experiencialista, a concepção de metáfora neural estaria intimamente 

relacionada ao paradigma da mente corporificada. Em linhas gerais, na concepção da teoria 

neural da metáfora e de acordo com o paradigma da corporalidade, a cognição e, portanto, a 

produção de significados emerge das experiências corporais, estando o cérebro na base dos 

padrões de interação organismo e ambiente. Assim, de acordo com Lakoff e Johnson (1999), 
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pode-se prever que as inferências abstratas são “computadas” usando-se estruturas neurais 

sensório-motoras e ativadas como inferências no domínio-alvo porque existem conexões 

neurais entre áreas sensório-motoras do cérebro e outras áreas responsáveis pelas funções 

cognitivas.  

Assim, segundo os autores, é possível compreender que, em vez de realizar 

processos inferenciais no nível sensório-motor de natureza completamente diferentes 

daqueles operados, nos níveis conceptuais mais abstratos, o ser humano usa padrões 

inferenciais situados em áreas sensório-motoras do cérebro para construir o raciocínio 

abstrato. Isso implica uma visão de continuidade e inseparabilidade entre corpo e mente, no 

sentido de que a forma de pensar está intrinsecamente associada ao modo como se vivencia 

corporalmente as experiências. Além disso, de acordo com essa concepção, é através da 

metáfora que são usados os domínios experienciais concretos para estruturar conceitualmente 

os domínios experienciais abstratos. Nas palavras de Johnson (1987), a ideia central é que os 

esquemas imagéticos emergem recorrentemente da percepção e do movimento; e estes sejam 

usados como domínios conceptuais abstratos, via metáforas, pois servem como base para 

inferências sobre entidades e operações abstratas. Nessa perspectiva, os esquemas imagéticos 

são subjacentes à linguagem, ao raciocínio abstrato e a todas as formas de interação 

simbólica.  

Assim, de acordo Lakoff e Johnson ([1980] 2002), na construção de metáforas mais 

complexas e de diferentes sistemas metafóricos a partir de metáforas mais simples, o 

organismo humano é capaz não só de maximizar a quantidade de ligações/conexões neurais, 

mas, sobretudo, de selecionar e ajustar as mais adequadas aos seus propósitos, em função de 

sua interação com o ambiente. Nesse sistema, pressupõe-se que, durante o processamento 

mental, nosso cérebro realiza o máximo possível de interligações neurais e, dentre estas, 

seleciona as melhores adequações. Em suma, a teoria neural da metáfora é um modelo que 

busca explicar o fundamento neurocognitivo da teoria conceptual da metáfora.  

A seguir será abordado o conceito de metonímia, que para Lakoff (1987) se constitui 

como uma das características fundamentais da cognição humana.  
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1.6. Metonímia 

 

 

O conceito mais comum de metonímia está ligado à ideia de um termo que é 

substituído por outro, estabelecendo uma relação de contiguidade.  Nesse sentido, a 

expressão “O Brasil sofre com grandes ondas de violência (...)” se associa às pessoas que 

moram no Brasil e sofrem com a violência. Esse tipo de metonímia é muito comum e é 

denominada de CONTINENTE PELO CONTEÚDO. Em contra partida, segundo Lakoff (1987), 

a metonímia é uma das características básicas da cognição humana. Contudo, ela é menos 

investigada do que a metáfora. Por isso, é importante pesquisar o que existe subjacente à 

compreensão da metonímia.  

Os estudos cognitivos, apesar de também focarem, prioritariamente, a metáfora, 

apresentam importante avanço ao defenderem que metáfora e metonímia são formas de 

cognição.  

Lakoff e Turner (1980) distinguem a metonímia da metáfora. Para os autores, a 

metáfora diz respeito a uma forma de ver um coisa em termo de outra, e a metonímia tem 

uma função referencial que permite usar uma entidade no lugar de outra. Para eles, a 

metonímia permite focalizar, mais especificamente, certos aspectos de uma entidade e 

afirmam que são conceitos sistemáticos que fazem parte da forma como são organizados os 

pensamentos e as ações humanas.  

Lakoff e Turner (1980) citam a fotografia como um exemplo de uma metonímia 

clássica, na qual o rosto é a parte fundamental para representar uma pessoa. Segundo os 

autores, as metonímias permitem que uma coisa seja conceituada por meio de sua relação 

com outra coisa.  

Assim, quando se pensa em Machado de Assis, não se está pensando somente em 

literatura, mas em toda uma relação do escritor com tudo o que a sua obra literária implica. 

No entanto, Lakoff e Johnson ([1980] 2002) afirmam que as metonímias emergem das 

correlações que existem entre as experiências humanas com os objetos físicos. Afirmam, 

ainda, que embora exista distinção entre metáfora e metonímia, ambas exercem papéis 

cognitivos. A diferença estaria no fato de a metonímia apresenta um domínio e um único 

mapeamento; e a metáfora apresenta dois domínios e múltiplos mapeamentos metafóricos. 

Lakoff e Johnson ([1980] 2002) consideram a metonímia como uma característica básica da 

cognição e afirma que é muito comum às pessoas tomarem um aspecto de fácil percepção 
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de algo e usá-lo no lugar de uma coisa ou parte dela. Nesse sentido, para o autor, ao 

formular uma metonímia, o falante expressa uma forma de percepção.  

Ao observar a metonímia com um processo cognitivo, percebe-se que, ao escolher 

partes muito representativas para significar um todo, há a permissão da conceptualização de 

uma coisa por sua relação com outra.  Em outras palavras, atribui-se ao uso da metonímia a 

possibilidade de se colocar em evidências algumas características da entidade a que se faz 

referência. Desse modo, a metonímia: 

 

 

[...] tem, pelo em parte, o mesmo uso que a metáfora, mas ela permite-nos focalizar 
mais especificamente certos aspectos da entidade a que estamos nos referindo. 
Assemelha-se também à metáfora no sentido de que não é somente um recurso 
poético ou retórico, nem é somente uma questão de linguagem. Conceitos 
metonímicos (como PARTE PELO TODO) fazem parte da maneira como agimos, 
pensamos e falamos no dia-a-dia. (LAKOFF; JOHNSON, [1980] 2002, p.93).   

   

 

 

Segundo Turner e Fauconnier (2003), incluem a metonímia interagindo com a 

metáfora a partir de sua integração conceitual. Usam o exemplo da representação da morte, 

um esqueleto com mortalha preta e foice na mão, para explicarem que acontece uma interação 

conceitual por meio de conexões metonímicas quando se associa a morte com o esqueleto 

(resultado da morte). A foice, instrumento usado como arma mortífera e, o rosto encoberto, 

remete a algo desconhecido como a morte. A integração conceptual é a compreensão dessas 

projeções metonímicas.  

Há evidências de que a sua constituição é decorrente da relação corpo, mente, 

linguagem e ambiente. Assim, da forma como acontece com a metáfora, a metonímia também 

é ativada por itens lexicais, tem relações com os aspectos culturais e é processada a partir de 

experiências corpóreas. Segundo Lakoff (1987), a metonímia permite a focalização mais 

especificamente de certos aspectos da entidade a que se está referindo. Nesse sentido, Lakoff 

e Johnson ([1980] 2002), fazem referência ao caso especial da metonímia PARTE PELO TODO. 

Esse tipo de metonímia determina que aspecto do todo estar sendo enfatizada. Além disso, 

essa metonímia não é somente uma questão linguística, pois é a partir dela que se identifica, 

por exemplo, uma pessoa pelo rosto. Em sendo assim, as metonímias emergem das 

experiências humanas relacionadas com o modo pelo qual as partes estão geralmente ligadas 

ao todo. 
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Lakoff e Johnson ([1980] 2002) citam vários exemplos de relações metonímicas que 

fazem parte do repertório linguístico humano, motivadas por aspectos socioculturais. Nesse 

sentido, as metonímias a seguir são bem comuns no cotidiano linguístico do ser humano e 

segundo os autores, elas geralmente envolvem associações físicas ou causais diretas. Tendo 

isso em vista, as seguintes metonímias OBJETO PELO USUÁRIO, CONTROLADOR PELO 

CONTROLADO, INSTITUIÇÃO PELO RESPONSÁVEL, LUGAR PELO EVENTO, PARTE PELO TODO, 

PRODUTOR PELO PRODUTO estarão baseadas numa relação de causalidade.   

Por fim, segundo os autores, os conceitos metonímicos têm a prerrogativa de 

conceptualizar uma coisa por sua relação com outra. Nesse sentido, são por meio das 

metonímias que também se organizam os pensamentos e as ações dos indivíduos. Assim 

como as metáforas, as metonímias estruturam não somente a linguagem humana, mas 

também os pensamentos, atitudes e ações.   
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2. ESTADO DA ARTE 

 

 

Após empreender algumas buscas preliminares, objetivando encontrar pesquisas, 

artigos científicos, dissertações e teses sobre estudos cognitivos, são apresentados neste 

capítulo, uma breve exposição dos estudos encontrados que, sob enfoques distintos, 

investigaram certos aspectos da cognição e linguagem.  

A primeira é uma dissertação apresentada por Santos (2011), intitulada “Construções 

metafóricas de vida e morte: cognição cultura e linguagem”. Nesse trabalho, o autor se propôs 

a evidenciar os aspectos cognitivos e culturais subjacentes às metáforas presentes em um 

corpus literário. Para tanto, o pesquisador parte da premissa de que o entendimento humano é 

construído sociocognitivamente, sendo a metáfora um elemento fundamental dessa 

construção. Nesse sentido, sob o olhar teórico da Teoria Cognitiva da Metáfora, a pesquisa 

pretendeu mostrar, a partir da análise do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de 

Melo Neto, que as metáforas de VIDA e MORTE, inferíveis no corpus em questão, formam 

Padrões Discursivos, denominados Blocos Construcionais. Tais metáforas estão no nível 

conceptual da linguagem humana, formuladas através de Modelos Cognitivos Idealizados, e 

evidenciam as inter-relações entre linguagem, cultura e cognição. Segundo o autor, é 

perceptível uma rede de integração que envolve as metáforas primárias, formuladas a partir de 

esquemas e domínios conceptuais, e as metáforas congruentes, que envolvem a noção de 

frame. 

A segunda pesquisa diz respeito às concepções propostas por Diniz (2012), intitulada 

“Processos cognitivos que operam na construção da referência: uma análise das produções 

textuais elaboradas na EaD/UFRN”. Esta investigação trata dos processos cognitivos 

subjacentes à construção da referência no texto. Para tanto, foram escolhidas para compor o 

corpus as produções textuais escritas por graduandos da Secretaria de Educação a 

Distância/UFRN, dispostas nas seções de respostas das atividades desenvolvidas em ambiente 

virtual moodle.  Segundo a pesquisadora, esses textos foram produzidos na disciplina de 

Leitura, Interpretação e Produção Textual, ministrada nos cursos de Química, Física, 

Matemática, Biologia e Geografia, durante o período de 2008 a 2010. Para Diniz (2012), a 

análise das produções discursivas evidencia que a construção da referência se dá por meio da 

ativação e manipulação de informações adquiridas através de vivências perceptuais e sociais, 

confirmando o pressuposto cognitivista de que as pistas linguísticas disponíveis nos textos das 
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atividades funcionam como guias de sentido que ativam domínios cognitivos no processo da 

construção de referência.  

A terceira pesquisa proposta por Nobre (2012), intitula-se “O processamento 

discursivo e suas bases corpóreas: estratégias cognitivas de alunos da Educação de Jovens e 

Adultos na compreensão de narrativas”. Este trabalho de pesquisa pressupõe que no processo 

de compreensão discursiva ocorrem ativação e acionamento de estruturas cognitivas estáveis, 

os esquemas e frames, a cada processamento cognitivo on-line. Segundo a autora, uma vez 

que a formação de nosso sistema conceptual tem base corpórea, o processo de compreensão 

discursiva dever ocorrer a partir das mesmas estratégias cognitivas em qualquer indivíduo. 

Para Nobre (2012), por se tratar de Educação de Jovens e Adultos, cujos alunos apresentam 

um processo de escolarização tardio, são perceptíveis encaminhamentos pedagógicos e 

metodológicos que pressupõem a não utilização de estratégias cognitivas complexas de 

construção de sentido (inferência, mesclagens conceptuais etc.) por parte desse público. Nesse 

sentido, a pesquisadora buscou mapear que estratégias cognitivas os alunos da EJA ativam na 

compreensão e processamento discursivo de narrativas a partir da perspectiva da Linguística 

Cognitiva. Para isso, foram aplicados dois testes que buscavam mensurar a percepção da 

complexidade do processamento cognitivo do discurso.  O resultado foi a confirmação da 

hipótese de que o aluno da EJA usa estratégias cognitivas de construção de sentidos 

complexas, uma vez que o processamento cognitivo do discurso tem base corporificada. 

O quarto trabalho intitulado “O padrão discursivo provérbio numa perspectiva 

cognitivo-experimental: Expressões Idiomáticas em Grande Sertão: Veredas”, de Silva 

(2012). Esta pesquisa teve o objetivo elucidar as motivações que levam os leitores do 

romance Grande Sertão: Veredas a categorizar determinadas construções gramaticais 

encontradas na obra como sendo proverbiais. Para tanto, o autor se volta para a investigação 

dos processos cognitivos envolvidos na configuração do padrão discursivo provérbio, 

tomando como suporte teórico a Linguística Cognitiva. Tendo isso em vista, Silva (2012) se 

fundamenta nas noções de construções corporificadas, simulação mental, frequência, padrão 

discursivo e idiomaticidade. Na sua investigação, o pesquisador parte do pressuposto de que 

os provérbios constituem um padrão cristalizado a partir da recorrência de uso e, em face 

disso, questiona quais mecanismos cognitivos são ativados pelos leitores no processo de 

categorização das expressões proverbiais. Motivado por essa problemática, foi formulado 

alguns experimentos com a intenção de elucidar a questão, chegando à conclusão de os 

leitores recorrem às constituições construcionais subjacentes aos provérbios conhecidos 

através das interações realizadas em seu entorno sociocultural, para darem conta da 
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semantização de construções inéditas. Nesse processo, são ativados esquemas e frames 

através de simulações mentais instanciadas pelas experiências corporais e culturais, 

determinantes para a efetivação dos processos de categorização e de construção de sentido 

dos provérbios.    

A quinta dissertação, apresentada por Oliveira (2013), tem como título 

“Acionamento de frames e esquemas no processo de construção de sentidos no padrão 

discursivo charge por alunos do ensino médio”. Nesta pesquisa, o principal objetivo foi 

descrever e analisar os processos relacionados ao acionamento de domínios subjacentes à 

compreensão do padrão discursivo charge por parte dos alunos da terceira série do Ensino 

Médio, da Escola Estadual Professor Antônio Basílio Filho, em Parnamirim. Além disso, 

ancorada nos pressupostos da Linguística Cognitiva, essa investigação interessou-se em 

analisar o aparato cognitivo em correlação com as experiências humanas socioculturais e 

corpóreas, bem como verificar como ocorre o processo de construção de sentidos e a 

integração dos diversos domínios que são acionados durante a atividade de leitura. Para tanto, 

foi usado o conceito de domínio cognitivo como equivalente às estruturas que são 

armazenadas na memória a partir de experiências socioculturais e corpóreas, que se 

estabilizam em forma de frames e esquemas. Segundo a pesquisa, o acionamento de domínios 

conceptuais corrobora com o pressuposto de que os conhecimentos prévios oriundos das 

interações sociais, concomitantemente com o funcionamento do sistema sensório-motor 

humano, são determinantes para a construção de sentido.  

A sexta pesquisa intitulada “A figuratividade nas histórias em quadrinhos: uma 

análise das construções metafóricas e metonímicas em V de vingança”, de Sousa (2014), tem 

como objeto de estudo a construção de metáforas e de metonímias nas histórias em 

quadrinhos, tomando por base a Linguística Cognitiva e, dentro desse campo, a Teoria Neural 

da Linguagem. Em consonância com esse arcabouço teórico-metodológico, foram utilizadas 

as noções de categorização, corporalidade, figuratividade e simulação mental.  Sousa (2014), 

defende a tese de que a construção da figuratividade, em textos constituídos por mecanismos 

verbais e recursos não verbais, está atrelada à ativação de estruturas neurais relacionadas às 

ações e percepções humanas. Nesse sentido, para a pesquisadora, a linguagem é considerada 

uma faculdade cognitiva ligada ao aparato cerebral e às experiências corpóreas, de forma que 

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

o qual (re)define suas visões acerca do mundo à medida que certas redes neurais são ativadas, 

ou deixam de ser ativadas, durante o processamentos linguístico. Para Sousa (2014), as 

análises mostraram, no que diz respeito às histórias em quadrinhos, que a leitura dos recursos 
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gráficos integrada à da linguagem verbal parece ter um papel importante na construção de 

metáforas e de metonímias, ocorrendo casos, inclusive, de metáforas metonimicamente 

motivadas. Por fim, nesta tese, Sousa (2014) propõe a aplicação de um modelo de análise de 

textos multimodais baseado na descrição dos mecanismos envolvidos na construção de 

metáfora e metonímias.           

As investigações apresentadas aqui diferem entre si, especialmente porque 

apresentam objetos de pesquisa diferentes, são motivadas por questões de pesquisas distintas, 

que, por sua vez, direcionam os diferentes objetivos que norteiam as investigações. No 

entanto, nos trabalhos mencionados têm os seguintes pontos em comum: o processo de 

construção de sentido; a integração de cognição, corporalidade, cultura e linguagem; ativação 

de domínios cognitivos e estratégias cognitivas de base corpórea.  Por fim, nos trabalhos de 

pesquisa apresentados, a abordagem cognitiva de base corporificada torna necessária a 

recorrência ao conceito de frames e esquemas como fundamento para a construção de sentido 

porque se enquadram na perspectiva da linguagem corporificada.  
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1. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização da pesquisa 

 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar e descrever quais mecanismos 

cognitivos estão envolvidos no processo de construção de sentido dos textos dissertativo-

argumentativos. Tendo em vista esse objetivo, a pesquisa é de natureza qualitativa. Segundo 

Gerhardt e Silveira (2009, p. 32) “A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos 

da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações (...)”.  É importante ressaltar que não há, portanto, nenhuma intenção 

de quantificar ou de construir demonstrativos estatísticos, de qualquer ordem, para a 

comprovação de ocorrência dos mecanismos cognitivos que venham a se configurar durante a 

pesquisa.  

A pesquisa, por ser de natureza qualitativa, tem por base apenas os mecanismos de 

percepção de como se dá a construção de sentido nos textos que compõem o corpus. Não é, 

contudo, um estudo ou análise de como se simula a construção de sentido. Não há a pretensão 

de descrever simulações mentais de como um determinado frame é acionado por certos itens 

lexicais, expressão e/ou sentenças complexas. A análise é baseada na percepção individual da 

pesquisadora. Além disso, os pensamentos humanos são compartilhados por todos, e assim se 

compartilham os mesmos mecanismos cognitivos e os mesmos fatores culturais envolvidos na 

construção de sentido.  

Desse modo, o resultado é a construção dos mesmos frames, por diversos leitores, 

uma vez que violência, jovens, crimes, assassinatos, roubos, sequestros e crianças são frames 

conceptuais compartilhados amplamente pela população brasileira. Esse compartilhamento de 

pensamentos permite o acesso às concepções que se encontram subjacentes à linguagem, que, 

nesta pesquisa, serão os dados obtidos por meios da observação e análise do corpus.  Assim, 

por mais que a análise dos textos da pesquisa seja feita sem nenhum experimento para 

confirmar como acontece a construção de sentido, é possível ter uma perspectiva de que o 

entendimento acontece da mesma maneira para todos os leitores.  Nesse sentido, a pesquisa 

aqui realizada contribuirá para se compreender o processo de compreensão e formular 

considerações acerca da construção de sentido baseado em frames. Logo, a análise não terá 

afirmações precisas, mas hipóteses de como, possivelmente, os mecanismos cognitivos estão 

envolvidos na construção de sentido de textos dissertativo-argumentativos.  
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3.2. Constituição do corpus 

 

 

A construção de sentido de um texto já deixou de ser entendida apenas como um 

fenômeno exclusivamente linguístico e limitado a um resultado de relações e conexões 

sintáticas entre itens lexicais.  

Assim, a escrita de um texto não pode mais ser vista apenas como o resultado 

exclusivo do código linguístico e de seus aspectos formais. É preciso ver o texto como 

resultante de uma atividade cognitiva que surge das experiências corpóreas e são 

compartilhadas em interação sociocultural com o mundo.  

Para tanto, e na busca por compreender a construção de sentido de textos escritos, 

buscamos no Banco de Redações do UOL um corpus que fosse capaz de dar conta de se 

fazer uma análise construcional do discurso. Nesse sentido,  

 

O Banco de Redações do UOL é um serviço que pretende estimular o 
estudante a treinar produção de textos, em especial do gênero dissertativo. 
Todos os meses, o banco vai propor um tema, que deverá ser considerado pelo 
internauta que quiser enviar uma redação para avaliação no UOL. O envio da 
redação implica a concordância com as diretrizes aqui estabelecidas. 
Professores associados ao banco vão corrigir e comentar 20 textos, que serão 
publicados no site no primeiro dia útil do mês subsequente. Apenas os textos 
selecionados serão corrigidos. Devido ao grande número de participantes, a 
seleção é feita por sorteio. A publicação dos textos sorteados se fará sem a 
menção do nome dos autores com o intuito de preservá-los. Os textos devem 
ser enviados para o UOL pelo e-mailbancoderedacoes@uol.com.br, indicado 
na página inicial do site. As redações serão aceitas até o dia 25 de cada mês e 
deverão ter título e de 15 a 30 linhas. A avaliação dos professores implicará 
nota e comentários baseados nos critérios adotados pelo MEC (Ministério da 
Educação) para a correção do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os 
mesmos critérios também atendem às exigências dos vestibulares. São 
avaliados principalmente o domínio da norma culta do idioma, a compreensão 
do tema e a capacidade de redigir um texto de caráter argumentativo-
dissertativo. A escolha das redações a serem publicadas não focalizará somente 
os trabalhos bem-feitos, uma mostra de redações classificadas pelos 
desempenhos satisfatório, bom, regular, fraco e insatisfatório - expressões 
usadas pelo Ministério da Educação na correção dos textos do Enem. A ideia é 
deixar claro ao estudante o que é esperado de sua redação e evidenciar as 
características que levam um texto a ter bom conceito no Enem e nas provas de 
vestibular. Fonte: http://educação.uol.com.br/bancoderedações/lista/deve-se-
reduzir-a-maioridade-penal-no-brasil.jhtm-Acesso em 02/03/2016 

  
 

Em sendo assim, o corpus da pesquisa é constituído por redações escritas por pessoas 

que, objetivando aprimorar e buscar orientações sobre a condição de produção de um texto, 

enviam as suas produções textuais ao Banco de Redações do UOL. As redações são 
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disponibilizadas, ao público, pelo portal do Banco de Redações via internet e não têm a 

identificação de quem as escreveu.  

O Banco de Redações do UOL lança, todos os meses, uma proposta de redação 

baseada numa problemática da atualidade. Esclarecendo, a proposta de redação abaixo foi 

escolhida por apresentar um maior número de redações com notas acima de 5,0. Assim, para 

a constituição do corpus da pesquisa foi selecionada a seguinte proposta datada de maio de 

2013. 

PROPOSTA DE MAIO DE 2013 

Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? 

Toda vez que um crime cometido por um menor de idade ganha evidência na mídia, cria-se uma 
comoção nacional e a polêmica envolvendo a maioridade penal vem à tona. Isso ocorreu recentemente, 
após um jovem prestes a completar 18 anos ter assassinado um universitário por causa de um celular, no 
início de abril, em São Paulo. Pesquisa Datafolha, uma semana depois do fato, revelou que 93% dos 
paulistanos eram favoráveis à redução da maioridade penal, uma vez que, no Brasil, os menores de 18 
anos não respondem criminalmente por seus atos. Dezesseis anos é a idade mais cogitada para marcar 
esse limite. A principal alegação apresentada na defesa dessa mudança é o precoce amadurecimento do 
jovem, que hoje tem fácil acesso a informações e discernimento suficiente inclusive para votar. No 
entanto, os opositores dessa mudança alegam que outros casos surgirão com jovens (ou até crianças) com 
idades inferiores a essa, uma vez que as causas do problema não estariam sendo combatidas. Queremos 
saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Deve-se alterar a maioridade penal no Brasil? 

 ELABORE UMA DISSERTAÇÃO CONSIDERANDO AS IDEIAS A SE GUIR: 

 
93% a favor da redução 

Pesquisa Datafolha mostra que 93% dos moradores da capital paulista concordam com a diminuição da 
idade em que uma pessoa deve responder criminalmente por seus atos. Outros 6% são contra, e 1% não 
soube responder.   Em consultas anteriores, em 2003 e 2006, a aprovação à medida pelos moradores da 
cidade foi de 83% e 88%, respectivamente. A margem de erro era de dois pontos.  Sobre a idade a partir 
da qual um adolescente deveria passar a ser responsabilizado criminalmente, parte dos entrevistados, em 
respostas espontâneas (sem haver opções no questionário), defende que menores de 16 anos sejam 
enquadrados.(...). Um levantamento da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
República em 53 países aponta que 42 adotam a maioridade penal a partir dos 18 anos.Entre os que 
responsabilizam mais jovens estão os EUA -a partir dos 12 anos, dependendo do Estado.O debate sobre a 
alteração na legislação voltou à tona depois do assassinato do universitário Victor Hugo Deppman, 19, 
mesmo sem ter reagido a um roubo de celular no último dia 9 em São Paulo.O suspeito pelo crime é um 
jovem que estava a três dias de fazer 18 anos. Ele foi detido e levado para a Fundação Casa (antiga 
Febem).Na avaliação de Paulino, a alta aprovação à redução da maioridade penal está dentro do contexto 
de violência praticada por um adolescente.O levantamento feito em 2003 também foi realizado pouco 
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tempo depois da morte de um casal de namorados (Liana Friedenbach, 16, e Felipe Caffé, 19) por um 
jovem que na época tinha 16 anos - conhecido como Champinha.[Folha de S.Paulo, 17/04/2013] 

 
OAB:  redução não resolve 

Brasília – O assassinato, na semana passada, do estudante Victor Hugo Deppman, de 19 anos, com um 
tiro disparado por um adolescente de 17 anos, em São Paulo, trouxe de volta ao debate a redução da 
maioridade penal, tema controverso sobre o qual a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sempre se 
posicionou contrariamente. Segundo o presidente nacional da entidade, Marcus Vinicius Furtado, a 
criminalidade envolvendo crianças e adolescentes requer atenção especial das autoridades e de toda a 
sociedade, mas não se deve deixar que a comoção leve a caminhos que não irão resolver o problema, mas 
apenas agravá-lo.“Seria um retrocesso para o país, além de transformar o menino num delinquente sujeito 
à crueldade das prisões”, afirmou. “É a negação de tudo que podemos imaginar para o futuro”. Para 
Marcus Vinicius, a criminalidade e a violência entre os jovens precisam ser enfrentados a partir de um 
trabalho social muito forte. “Um pouco de dignidade já resolveria muita coisa”, disse, lembrando a falta 
de perspectiva que leva muitos adolescentes a buscar o caminho das drogas e da criminalidade.(...)[Ordem 
dos advogados do Brasil) 
Observações: 
Seu texto deve ser escrito na norma culta da língua portuguesa; 
Deve ter uma estrutura dissertativo-argumentativa;  
Não deve estar redigido sob a forma de poema (versos) ou narração; 
A redação deve ter no mínimo 15 e no máximo 30 linhas escritas; 
Não deixe de dar um título à sua redação; 
Envie seu texto até 25 de maio de 2013. 

Quadro 1: proposta de Redação de maio de 2013. Fonte: Banco de Redações do UOL. Educação.uol.com.br.  
Acesso em 02/03/2016. 

 
 
A seguir, tem-se o quadro 2, composto pelas 20 redações corrigidas e com as 

respectivas notas, cuja problemática abordada no mês de maio foi “Deve-se reduzir a 

maioridade penal no Brasil?”. 

 
 

As 20 Redações corrigidas*:  Proposta de maio 2013 - Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? 
Maioridade no Brasil: problema ou solução. – 3,0 
Diminuição da maioridade penal é mesmo a solução?  - 4,0  
Passa o pirulito, isso é uma assalto! – 4,0 
Redução da maioridade penal no Brasil. – 4,0 
Máscara da ideologia. 6,0 
Crianças e jovens: responsabilidade do Estado. - 7,0 
(Sem título 036) – 3,5 
Violência: termômetro da organização social. - 3,0 
Reinserção social. - 3,5 
Arcar com as conseqüências é necessário. - 4,0 
Brasil. Um país de todos? - 2,5 
Até quando? – 6,5 
Maioridade penal: dezesseis anos é o ideal. – 2,0 
Continuando sem solução. – 7,0 
Maioridade penal: uma decisão de todos. - 4,5 
Violência: questão do governo e da sociedade. - 7,0 
(Sem título 037). – 3,0 
(Sem título 038). - 4,0 
A emergência da redução. – 3,0 
Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil? – 3,0 

Quadro 2: as 20 Redações corrigidas.  Fonte: Banco de Redações do UOL. Educação.uol.com.br.   
Acesso em 02/03/2016. 
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O quadro 3 é composto por todas redações corrigidas com os respectivos pontos 

dados para cada competência.  

 
 

ANÁLISE DAS PONTUAÇOES DAS REDAÇÕES 
 

COMPETÊNCIAS AVALIADAS 
Proposta de maio de 2013 – “Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil?” 

 
 
 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 

Demonstrar domínio 
da modalidade 
escrita formal da 
língua portuguesa. 
 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,0 

 
1,5 

Compreender a 
proposta de redação 
e aplicar conceito das 
várias áreas de 
conhecimento para 
desenvolver o tema, 
dentro dos limites 
estruturais do texto 
dissertativo-
argumentativo em 
prosa. 
 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

1,5 

 
 
 
 

1,5 

Selecionar, 
relacionar, organizar 
e interpretar 
informações, fatos, 
opiniões e 
argumentos em 
defesa de um ponto 
de vista. 
 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

Demonstrar 
conhecimentos dos 
mecanismos 
lingüísticos 
necessários para a 
construção da 
argumentação. 
 

 
0,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

Elaborar proposta de 
intervenção para o 
problema abordado, 
respeitando os 
direitos humanos. 
 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,0 

 
0,5 

 
0,0 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,0 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,5 

 
1,0 

 
NOTAS 

 
2,0 

 
2,5 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
3,5 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,0 

 
4,5 

 
6,0 

 
6,5 

 
7,0 

 
7,0 

 
7,0 

Quadro 3. pontuações das competências avaliadas
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O quadro 4, composto pelas 20 redações dispostas em ordem crescente das 

respectivas notas. 

 PROBLEMÁTICA – DEVE-SE REDUZIR A MIORIDADE PENAL NO 
BRASIL?   Ano 2013 

 

 

Nº REDAÇÕES CORRIGIDAS PELO BANCO DE REDAÇÕES DA UOL NOTA 
 

R1 MAIORIDADE PENAL: DEZESSEIS ANOS  É  O IDEAL? 2,0 

R2 BRASIL. UM PAÍS DE TODOS? 2,5 

R3 MAIORIDADE PENAL NO BRASIL: PROBLEMA OU SOLUÇÃO 3,0 

R4 VIOLÊNCIA: TERMÔMETRO DA ORGANIZA ÇÃO SOCIAL 3,0 

R5 SEM TÍTULO 037 3,0 

R6 A EMERGÊNCIA DA REDUÇÃO 3,0 

R7 DEVE-SE REDUZIR A MAIORIDADE PENAL NO BRASIL? 3,0 

R8 SEM TÍTULO 036 3,5 

R9 REINSERÇÃO SOCIAL 3,5 

R10 DIMINUIÃO DA MAIORIDADE PENAL É  MESMO SOLUÇÃO ? 4,0 

R11 PASSA O PIRULITO, ISSO É UM ASSALTO! 4,0 

R12 REDU ÇÃO DA MAIORIDADE PENAL NO BRASIL 4,0 

R13 ARCAR COM AS CONSEQUÊNCIAS  É NECESSÁRIO 4,0 

R14 SEM TÍTULO 038 4,0 

R15 MAIORIDADE PENAL: UMA DECISÃO DE TODOS 4,5 

R16 MÁSCARA DA IDEOLOGIA 6,0 

R17 AT É  QUANDO? 6,5 

R18 CONTUNUANDO SEM SOLUÇÃO 7,0 

R19 VIOLÊNCIA: QUESTÃO DO GOVERNO E SOCIEDADE 7,0 

R20 CRIANÇAS E JOVENS: RESPONSABILIDADE DO ESTADO 7,0 

Quadro 4: as 20 redações em ordem crescente. 
  

Do quadro 4, foram selecionadas duas redações para a análise, a R1 e a R18. Essa 

numeração é por causa da sequência crescente em que elas estão dispostas no quadro.   

É importante observar que as provas de redação do ENEM exigem dos estudantes a 

produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem 

social, científica, cultural ou política.  Na produção escrita, o aluno deve defender uma 

opinião a respeito de um tema proposto, apoiado em argumentos estruturados de forma 

coerente e coesa. Além disso, é exigido que o aluno construa argumentação consistente a 

partir de situações concretas, relacione as informações sob diferentes formas e tenha a 

capacidade de ler e interpretar a linguagem nas suas diversas modalidades (textos verbais, 

gráficos, tabelas, charges, obras de arte, estruturas arquitetônicas, etc.). 

Os quadros 5 e 6, a seguir, mostram as redações escritas e enviadas para o Banco de 

Redações do UOL. Essas redações constituem o corpus, objeto de analise nesta dissertação.    
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R1 - Maioridade Penal: dezesseis anos é o ideal.                                         NOTA 2,00  
 
Brasil sofre com grandes ondas de violências, principalmente nas grandes capitais. Sendo a maioria dos 
crimes praticados por jovens menores de idade, tendo a consciência da fragilidade da lei, que não 
os punem [pune] . 
Existem casos em que os jovens aproveitam a fraqueza da lei para formar quadrilhas e em seguida 
praticam roubos, sequestros e assassinatos, e os policiais ficam indignados por não poderem   prendê-los. 
De acordo com a opinião pública, 89% dos brasileiros querem diminuir a maioridade penal. Fica 
evidente que a população não quer tratar mais como “crianças” esses menores infratores. 
Enfim é necessária a pressão dos brasileiros contra o governo, mobilizando-se com greves e protestos, em 
prol da reforma no código penal, alterando a maioridade para os dezesseis anos.  
 
Comentário Geral - Texto muito fraco, no limite do número de linhas estabelecido. A rigor não teria 
atingido o mínimo para ser avaliado. Independentemente disso, é um mero esboço de dissertação, mais 
expositivo do que argumentativo, escrito num português marcado pela oralidade, com problemas de sintaxe 
e de vocabulário inadequado. 

 
Aspectos Gerais   
1-Primeiro parágrafo: a) Melhor seria dizer "vem sofrendo" para dar a ideia de continuidade, mas ao mesmo 
tempo estabelecer um limite no presente, vem sofrendo hoje. "Sofre" dá a entender um presente que 
atemporal e eterno. b) O segundo período, com dois verbos no gerúndio é agramatical: se entendido como 
um período isolado do anterior, ao menos um dos verbos deveria estar no modo indicativo. Se entendido 
como parte do anterior, sem o ponto final antes do “sendo”, o segundo verbo também deveria estar no 
indicativo. 
2-Segundo parágrafo: a expressão é ruim, confusa: fraqueza da lei é uma expressão em sentido figurado, o 
que já é inadequado. Depois, as coisas não funcionam com essa sequência temporal tão demarcada: a) 
aproveita a fraqueza da lei; b) forma uma quadrilha; c) praticam roubos, etc. Esses volteios todos só 
revelam a incapacidade de expressar claramente o problema que ele quer apontar e que ele já apontou no 
parágrafo anterior: a consciência da impunidade por parte do menor delinquente. 
3-Terceiro parágrafo: a) de acordo com pesquisas de opinião pública. b) o que fica evidente é que a 
maioria da população não quer tratar mais como "crianças" esses menores infratores. 
4-Quarto parágrafo: a) A greve é um recurso usado por trabalhadores ou por estudantes e não cabe nesse 
caso. b) Não se trata de reformar o Código Penal, mas de alterar a legislação que trata do tema. Antes de 
mais nada, o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 
Competências Avaliadas  

Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita.  - 1,0 
Compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o 
tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.  - 0,5 
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista.  - 0,5 
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação.  
0,0 
Elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.  - 0,0   

Quadro 5. redação  R1. Fonte: Banco de Redações do UOL. Educação.uol.com.br.   
Acesso em 02/03/2016. 
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R 18- Continuando sem solução                                   NOTA 7,0 

Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é o ingresso cada vez maior de adolescentes na faixa etária 
dos 15 aos 17 anos no "mundo do crime" . Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, 
praticando furtos e até mesmo latrocínios, como foi o caso recentemente do assassinato do jovem Victor 
Hugo de 19 anos. 
Em meio a todos esses problemas que a sociedade enfrenta com nosso jovens cabe a nós questionarmos, 
reduzir a idade penal irá resolvê-los? Creio que não! Em um sistema judiciário falho como o nosso, com 
cadeias superlotadas, levar um adolescente para uma penitenciária irá apenas agravar o problema da 
criminalidade. 
Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que praticam crimes e os deixando largados, dando 
gastos aos cofres publicos[públicos] . A punição é algo necessário, mas um acompanhamento psiquiátrico, 
uma reintegração social assistida, deveria ser algo indispensável, por ser uma alternativa 
de salvação aquele [àquele] que se desvia da ordem social. 
Quantos detentos que ganham a liberdade não voltam a praticar os crimes de antes? Uma [A] grande 
maioria. E com nossos jovens não será diferente. A verdadeira solução não é apenas a redução da 
maioridade penal, mas sim uma nova formulação das leis que regem nosso país. Com um sistema judiciário 
arcaico como o do Brasil [Brasil,] a verdadeira causa da criminalidade não será resolvida.   
 
Comentário Geral   
Texto bom, sem erros, apenas pequenos deslizes de linguagem que veremos nos aspectos pontuais. Em 
matéria de conteúdo, deixa um pouco a desejar: sugere medidas socioeducativas. Generaliza demais ao 
colocar como causa principal do problema o arcaísmo de nosso sistema judiciário. Enfim, dá a impressão de 
não ter pensado muito sobre o tema antes de escrever a redação... 
Aspectos Pontuais.   
 
1-Primeiro parágrafo: a) as aspas são totalmente dispensáveis, a expressão mundo do crime é totalmente 
lícita na norma culta e dispensa esse tipo de recurso para ser utilizada. b) A ideia é que há uma grande 
quantidade e “quantos” não transmite isso. Melhor seria “Vemos muitos jovens” ou "Vemos um número 
enorme de jovens"... 
2-Segundo parágrafo: a rigor, fala-se de um único problema: a criminalidade juvenil. 
3-Terceiro parágrafo: "salvação" é um conceito de cunho religioso que, portanto, não compete ao Estado. 
Melhor seria ter usado "recuperação", "regeneração".   
 

Competências avaliadas  
Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita.  - 1,5  
Compreender a proposta da redação e aplicar conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o 
tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.  - 1,5   
Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista.  - 1,0  
Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. - 
1,5 Elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e 
considerando a diversidade sociocultural.  - 1,5  
  

Quadro 6. redação R18.  Fonte: Banco de Redações do UOL. Educação.uol.com.br.   
Acesso em 02/03/2016. 

 

 

Vale ressaltar que a escolha por redações com notas diferentes foi motivada para se 

observar se os frames são acionados, independentemente, de os escreventes tenham obtido 

notas distintas.    

Observou-se ainda que as redações têm marcas de correções em negrito. Essas 

marcas de correções são motivadas pela observação das competências avaliadas, que são 
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levadas em consideração devido à exigência do ENEM, para selecionar os candidatos mais 

capazes de demonstrar o melhor desempenho em tais competências, que direcionam o 

desempenho e a nota final dada ao escrevente.   

Nas redações analisadas, observou-se que o avaliador faz um comentário geral sobre 

o texto. Logo em seguida, são feitos comentários sobre aspectos pontuais observados em cada 

parágrafo do texto.   

Foram escolhidas essas redações por terem a mesma problemática, pois ficaria mais 

fácil detectar quais seriam os frames acionados sob determinado aspecto do problema em 

discussão.  Por exemplo, a R1 aciona o frame VIOLÊNCIA, a R18 aciona o frame JOVENS e a 

problemática “Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil?” é a mesma para as duas 

redações escolhidas.  

 

   

3.3. Procedimentos de análise 

 

 

Com o objetivo de pesquisar que mecanismos cognitivos estão envolvidos no 

processo de construção de sentido dos textos escritos, o corpus escolhido foram redações 

elaboradas por escreventes diversos e enviadas para o Banco de Redações do UOL.   

No momento seguinte a essa pesquisa de escolha do corpus, foi selecionada a 

problemática “Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil?”.  O passo seguinte à escolha foi 

a leitura de um bloco de vinte textos dentro de uma mesma problemática para que se fizesse a 

análise construcional baseada em frames. Em seguida, para iniciar a análise, foram escolhidas 

duas redações do bloco das vinte redações. As duas redações foram escolhidas com base nas 

notas, de modo que a escolha recaísse sobre a redação que tivesse a menor nota e a redação 

que tivesse a maior nota.  

No que diz respeito a maior nota, percebeu-se haver três redações com notas sete (a 

R18, R19 e R20), que seriam as maiores notas. Foram lidas as três redações e foi decidido 

pela redação que tivesse menos erros.  Quando se decidiu sobre as duas redações, que seriam 

as primeiras para dar início às análises, começou-se a pensar como seria feita a análise. Isto é, 

como seria a disposição da logística de análise que trouxesse maior facilidade de visualização 

de como o processo de construção de sentido possivelmente acontece.  

Decidiu-se começar pelos frames conceptuais básicos, por serem os frames ligados 

aos conceitos básicos, que estão ancorados em cada item lexical. Assim, as descrições desses 
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frames foram sendo feitas a cada momento em que se iam configurando na construção de 

sentido do texto. Após a descrição dos frames conceptuais básicos, iniciou-se a descrição dos 

frames interacionais, dos esquemas-I, dos frames de domínio-específico, dos frames sociais, 

dos frames descritores de eventos acrescidos dos esquemas-X e dos frames roteiro. As 

metáforas e as metonímias também foram sendo descritas à medida que iam sendo 

identificadas no decorrer da construção de sentido do texto.  

Por fim, assim foi sendo formalizada a descrição do processo de ativação dos frames, 

de modo a deixar mais clara, para o leitor, a atuação dos mecanismos neurais envolvidos na 

construção de sentido dos textos dissertativo-argumentativos.  
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Antes de dar início à análise dos textos dissertativo-argumentativos, é importante 

salientar que eles foram analisados dando a devida importância ao objetivo primeiro desta 

dissertação, que é investigar como os frames são ativados no processo de construção de 

sentido da argumentação.  

Nesse sentido, a construção de sentido de textos dissertativo-argumentativos, que se 

constituem por argumentos embasados por um ponto de vista defendido acerca de um tema 

polêmico, serão importantes apenas pelo que tem de implícito: a evocação e o acionamento 

de frames completos e complexos em sua constituição e estrutura. Em consequência disso, 

serão analisados os indexadores linguísticos usados para construir os argumentos, uma vez 

que são as ancoragens dos frames.  

Vale ressaltar que a estrutura das análises foi organizada didaticamente de maneira 

que ficasse mais fácil a compreensão do processo de construção de sentido através dos 

frames. Mas sabe-se que o processo de construção de sentido envolve o acionamento dos 

circuitos neurais que se interligam e se organizam muito rapidamente.   

Para o que é pretendido, por meio da análise do corpus, faz-se necessário responder 

às seguintes questões de pesquisa: 

Como e em que medida os frames são ativados e acionados pelas pistas linguísticas 

utilizadas nos textos dissertativo-argumentativos?  

De que maneira, os frames estão relacionados com as competências e habilidades de 

selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em 

defesa de um ponto de vista?   

Como o estudante se vale de seus conhecimentos prévios (frames) para realizar o 

processo de inferenciação para a construção de sentido do texto?  

Como são caracterizados e relacionados, com situações concretas, os conhecimentos 

e as informações disponíveis na estrutura da categoria dissertativo-argumentativa?  

Se os textos apresentam estruturas e indícios da categoria dissertativo-

argumentativa, ou seja, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 

opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, que aspectos dos mecanismos 

linguísticos para a construção da argumentação não são considerados pelo estudante? 
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Por fim, tendo em vista responder às questões de pesquisa acima, analisaremos duas 

redações do Banco de Redações do UOL, nomeadas de R1 e R18, a partir das quais se 

investigará como os frames são ativados no decorrer do processo de construção de sentido.   
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4.1. Análise da R1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. A análise da R1 observando os Frames Conceptuais Básicos 

 

 

Nos frames conceptuais básicos, os conceitos de cada item lexical só se definem 

quando evocados outros aspectos do frame, ou seja, se definem a partir da evocação do frame 

completo. Os frames conceptuais básicos serão os primeiros a serem analisados, pois durante 

a leitura de um texto, busca-se, primeiramente, os conceitos e as definições para se construir 

um frame completo.  

O texto “Maioridade penal: dezesseis anos é o ideal”, que, doravante, será nomeado 

de R1, é composto por um conjunto de indexadores linguísticos. Durante a leitura, esses 

indexadores acionam frames conceptuais básicos importantes no decorrer do processo de 

construção do sentido e para a focalização de determinados aspectos conceituais, quais sejam: 

os crescentes índices de violência, motivados pela combinação dos fatores maioridade penal, 

jovens infratores e a fragilidade da lei penal. 

Em R1, observa-se uma tentativa de desconstrução da ideia e/ou concepção de 

criança; para isso, o item lexical “crianças” é colocado entre aspas, pois denota que menores 

infratores não são mais crianças, uma vez que cometem crimes dos mais diversos.  

R1 - Maioridade Penal: dezesseis anos é o ideal.                NOTA 2,0 

Brasil sofre com grandes ondas de violências, principalmente nas grandes 
capitais. Sendo a maioria dos crimes praticados por jovens menores de idade, tendo 
a consciência da fragilidade da lei, que não os punem [pune] . 
 
Existem casos em que os jovens aproveitam a fraqueza da lei para formar 
quadrilhas e em seguida praticam roubos, sequestros e assassinatos, e os policiais 
ficam indignados por não poderem prendê-los. 
 
De acordo com a opinião pública, 89% dos brasileiros querem diminuir a maioridade 
penal. Fica evidente que a população não quer tratar mais como “crianças” esses 
menores infratores. 
Enfim é necessária a pressão dos brasileiros contra o governo, mobilizando-se 
com greves e protestos, em prol da reforma no código penal, alterando a maioridade 
para os dezesseis anos.  
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Observa-se também, em R1, uma rudimentar construção da ideia de que, “nas 

grandes capitais”, a violência é causada porque menores de idade cometem crimes e não são 

punidos; além disso, é causada pela “fraqueza da lei”, que não permite a aplicação de uma 

punição mais severa. Outra ideia é que a “violência” estaria localizada dentro das cidades 

grandes. Isso leva a compreender que a “violência” é algo que se manifesta apenas “nas 

grandes capitais”. 

No texto em análise, há o entendimento de senso comum de que violência, 

maioridade penal e diminuição da maioridade penal estão fortemente interligadas. Essas 

ligações são de causa e consequência. Logo, diminuindo a maioridade penal, a violência 

estaria, em grande parte, resolvida.  

Por conta de o discurso ser colocado nessa perspectiva, são usados vários itens 

lexicais que vão mostrar esse entendimento. Mas não se trata de só utilizar itens lexicais de 

mesmo campo semântico; é preciso que esses itens estejam dispostos em uma ordem e 

estrutura, para direcionar o leitor ao acesso dos conceitos que permeiam os frames evocados 

no decorrer da leitura da R1. 

Em R1, os itens lexicais “Brasil”, “violências”, “capitais”, “crimes”, “jovens”, 

“menores de idade”, “lei”, “quadrilhas”, “roubos”, “sequestros”, “assassinatos”, “policiais”, 

“opinião pública”, “brasileiros”, “maioridade penal”, “população”, “crianças”, “menores 

infratores”, “governo”, “greves”, “protestos”, “código penal”, “maioridade”, “dezesseis anos” 

evocam o frame VIOLÊNCIA e ainda uma série de outros frames conceptuais interligados e 

relacionados, formando um grafo19, fazendo com que todos os itens e/ou expressões lexicais 

tenham, de alguma forma, uma correlação específica dentro do texto em análise. 

É importante observar que a seleção de itens lexicais e combinação entre eles são 

imprescindíveis para a construção do sentido em R1. É essa seleção e combinação dos itens 

lexicais que será observada para a montagem do grafo, acionado e estruturado para a 

construção de sentido do texto.    

                                                 
19 Um grafo é uma estrutura reticulada usada para representar relações entre as coisas. Essas coisas são 
chamadas de nós (ou vértices) do grafo. Cada relacionamento entre nós, por  sua vez, é chamado de aresta.  Em 
sua ilustração gráfica, os nós são representados por círculos e as arestas por linhas que conectam esses círculos. 
No caso do frame, de acordo com Duque (no prelo), os nós da estrutura correspondem aos componentes (papéis) 
do frame e as arestas correspondem ao tipo de ligação entre esses papéis (PARTE-TODO, CENTRO-
PERIFERIA, CONTÊINER-CONTEÚDO, TRAJETOR MARCO etc.). Cumpre esclarecer que, segundo o autor, 
cada nó (componente), se focalizado, pode constituir um grafo (frame) em si. 
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A figura 3 revela o grafo dos itens lexicais relacionados ao frame VIOLÊNCIA. Cada 

item lexical aciona uma série de outros frames relacionados ao frame evocado pelo item 

lexical especificado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  

 

 

Figura 3: grafo do frame VIOLÊNCIA. Representação do esquema-I PARTE-TODO. 

 

 

Conforme abordado no referencial teórico, ao lermos uma palavra, ativa-se um 

conjunto de frames que são interligados e se concretizam como circuitos neurais. Então, é 

lícito pensar que esses frames se ligam entre si. Por isso, é pertinente falar sobre a 

constituência, um mecanismo de ligação de frames no decorrer do processo de construção de 

sentido, que permite aos frames se organizarem para formar os frames complexos. Além 

disso, esse mecanismo é direcionado pelo esquema-I PARTE-TODO para fazer a ligação entre 

os frames, pois as partes associadas e interligadas pelos frames vão constituir o todo.  

É interessante perceber que, na produção de um discurso, os itens lexicais que o 

constituem precisam ser pensados e combinados para que transmitam a ideia compreendida 

sobre o mundo. Por fim, quando se lê ou se escreve, é preciso fazer o trabalho de 

compreensão do texto. Nesse sentido, a constituência permite mapear, através dos itens 

lexicais, a construção do sentido para acontecer o que se afirmou no início desse tópico: ao 

lermos uma palavra, é ativada uma série de neurônios interligados, compondo um circuito 

neural responsável por toda a construção lógica do discurso. Assim, é importante salientar 

que o mecanismo de ligação entre os frames possibilita a evocação dos mesmos frames em 

qualquer parte do discurso.   

VIOLÊNCIA 
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No quadro 7 demonstra-se a seleção, combinação e relações semânticas dos itens lexicais utilizados 

em R1. 

 
“Brasil” 
capitais 
governo 

brasileiros 
população 

 

 
“violência” 

roubos 
crimes 

sequestros 
assassinatos 
quadrilhas 
infratores 

 
“capitais” 

Brasil 
Governo 

 

 
“crimes” 
roubos 

sequestros 
assassinatos 
quadrilhas 
infratores 

 
“crianças” 
menores 
de idade 

menor infrator 
dezesseis anos 

lei 

 
“jovens” 
menores 
de idade 
crianças 
menores 

dezesseis anos 

 
“lei” 

código penal 
violências 

roubos 
crimes 

sequestros 
assassinatos 
quadrilhas 
infratores 

maioridade penal 
menores 
de idade 

menor infrator 
dezesseis ano 

 
“quadrilhas” 

crimes 
violências 

jovens 
infratores 
menores 
de idade 
crianças 

dezesseis anos 

 
“roubos” 
violências 

crimes 
lei 
 
 
 

 
“sequestros” 
violências 

crimes 
lei 
 

 
“menores” 
crianças 

infratores 
dezesseis anos 

menores 
de idade 

 

 
“assassinatos” 

violências 
crimes 

lei 
 

 
“policiais” 

crimes 
violências 

roubos 
sequestros 

assassinatos 
quadrilhas 
infratores 
quadrilhas 

lei 
capitais 
governo 

 
“opinião pública” 

brasileiros 
população 

 
 

 
“brasileiros” 

capitais 
governo 

população 

 
“maioridade 

penal” 
jovens 

menores 
de idade 

menor infrator 
dezesseis anos 
Código Penal 

 

 
“infratores” 

lei 
Código Penal 

crianças 
dezesseis anos 

menores 
de idade 
crimes 

violências 
roubos 

sequestros 
assassinatos 
quadrilhas 

 
“população” 
brasileiros 
Capitais 
Brasil 

 
 

 
“protestos” 

Brasil 
capitais 

brasileiros 
população 
violências 

 
 

 
“código penal” 

lei 
violências 

roubos 
crimes 

sequestros 
assassinatos 
quadrilhas 
infratores 

maioridade penal 
menores 
de idade 

menor infrator 
dezesseis anos 

 
“maioridade” 

lei 
Código Penal 

crianças 
dezesseis anos 

menores de idade 
 
 
 

 
“dezesseis anos” 

lei 
Código Penal 

crianças 
menores 
de idade 

maioridade 
penal 

 
“governo” 

Brasil 
capitais 

brasileiros 
população 

 
“greves” 
Brasil 

capitais 
brasileiros 
população 
violências 

 

Quadro 7: seleção, combinação e relações semânticas dos itens lexicais. 
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4.1.2. Análise da R1 observando os Frames Interacionais  

 

 

Conforme visto no referencial teórico, os frames interacioanias são associados à 

comunicação entre o falante e o ouvinte ou entre escrevente e o leitor. Nesse sentido, em R1, 

primeiramente, ocorre a interação entre a proposta de redação, estabelecida pelo Banco de 

Redações do UOL, e o escrevente. Essa interação é necessária para orientar o escrevente 

sobre a organização das ideias do texto. Para tanto, ele tem que mobilizar os seus 

conhecimentos sobre um texto dissertativo-argumentativo e escrever sobre a problematização 

“Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil?” 

Num segundo momento, ocorre a interação entre o escrevente e o leitor, professor 

avaliador, do texto dissertativo-argumentativo. Essa interação acontece por meio do 

comentário geral e dos comentários sobre aspectos pontuais do texto, feitos pelo avaliador, 

com a finalidade de atribuir pontos para cada competência avaliada, o que resulta em uma 

nota final.    

Assim, é importante observar que o escrevente, quando mobiliza seus 

conhecimentos para escrever a R1, faz uso de expressões apropriadas para a categoria 

discursiva de redação dissertativo-argumentativa.  As expressões são: “Sendo a maioria”, 

“Enfim é necessária”, “Existem casos”, “e em seguida”, “De acordo com”, “Fica evidente”.  

Por fim, na categoria discursiva dissertativo-argumentativa, essas expressões servem 

de conectores responsáveis por ligações de ideias e por relações de dependência entre os 

períodos no texto. No geral, são usadas para dar uma organização sequencial e estabelecer 

relações de sentido entre os parágrafos que formam a R1. Assim, esse tipo de conhecimento 

contribui para a construção de sentido e faz a condução da compreensão do discurso 

argumentativo. 

 

 

4.1.3. Análise da R1 observando os Esquemas Imagéticos  

 

O esquema-I CONTÊINER  

 

Em R1, a expressão nominal “nas grandes capitais” permite acionar o esquema-I 

CONTÊINER.  Esse esquema possibilita um melhor refinamento na construção de sentido do 

discurso. Em vista disso, é possível observar que o texto permite a compreensão de uma coisa 



 
 

86 
 

dentro de outra. Esse esquema perfila o sentido e coloca em evidência o espaço em que 

ocorrem as violências. 

Nesse sentido, a ativação do esquema-I CONTÊINER acontece quando o item lexical 

“violências” é compreendido como um conteúdo que está dentro do recipiente acionado pela 

expressão nominal “nas grandes capitais”. Na sequência, a expressão nominal “nas grandes 

capitais” é conteúdo do recipiente acionado pelo item lexical “Brasil”. 

Assim, compreende-se o Brasil como um grande recipiente, onde as capitais estão 

inseridas como conteúdos, e as diversas violências são os conteúdos das grandes capitais. 

Isso refina o sentido, especifica e delimita a noção de espaço geográfico no texto. 

A imagem abaixo representa o esquema-I CONTÊINER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: esquema-I CONTÊINER. 

 

 

 

A expressão nominal “nas grandes capitais” permite acionar o esquema-I 

CONTÊINER. Assim, para a compreensão do sentido dessa expressão, são feitas as seguintes 

inferências: o interior do CONTÊINER é a vida urbana com prédios, avenidas, ruas, vegetação, 

casas, carros, etc; o exterior do CONTÊINER são os bairros periféricos situados além dos 

limites geográficos das cidades; o portal do CONTÊINER são as entradas das capitais, que, 

nesse caso, são as rodovias, aeroportos, portos e rodoviárias; os limites do CONTÊINER são as 

fronteiras entre as capitais; o conteúdo do CONTÊINER, no caso do texto R1, é a diversidade 

da violência.    

Brasil 
nas grandes capitais 

 
 

Violências 
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O esquema-I PARTE –TODO 

 

 

O esquema-I PARTE-TODO também é acionado em R1. Em vista disso, observa-se 

que o frame VIOLÊNCIA  é um todo e tem como partes os frames CRIMES, QUADRILHAS, 

ROUBOS, SEQUESTROS e ASSASSINATOS.  

O frame VIOLÊNCIA ilustra um todo que obrigatoriamente possui partes, caso 

contrário, o todo não existe.  Isso fica evidente quando se observa, em R1, os itens lexicais 

“crimes”, “quadrilhas”, “roubos”, “sequestros” e “assassinatos” fazendo a composição do 

conjunto de frames acionados que vão formar o frame VIOLÊNCIA. Ou seja, esses itens 

lexicais acionam os frames para compor as partes associadas ao frame VIOLÊNCIA. Logo, não 

existe o frame VIOLÊNCIA se não se compuser esse frame de suas partes para lhe completar o 

sentido. 

Outros exemplos do esquema-I PARTE-TODO são identificados no texto pelas 

expressões nominais “89% dos brasileiros” e “a maioria dos crimes”.  A expressão “89% dos 

brasileiros” ilustra a parte de um todo. Diante dessa parte, é possível fazer a inferência de que 

o todo corresponde a 100% dos brasileiros. Segundo a R1, 89% dos brasileiros querem que 

diminua a maioridade penal; o restante correspondente aos 11%, que não querem a 

diminuição da maioridade penal. Nesse caso, é possível inferir que os brasileiros são 

divididos em duas partes para a constituição do todo.   

A expressão “a maioria dos crimes” é outro exemplo de acionamento do esquema-I 

PARTE-TODO, que, nesse caso, faz a divisão dos crimes praticados em duas partes, a maioria e 

a minoria. Contudo, em evidência está a “maioria” e isso denota que os crimes cometidos 

pela maioria (os jovens menores de idade) são mais problemáticos, visto que aumentam 

proporcionalmente ao número de menores infratores. A minoria implícita é o restante dos 

crimes praticados por indivíduos que não são menores de idade. Esse esquema perfila um 

sentido em que não são todos os crimes praticados por menores; percebe-se por inferência a 

existência de uma minoria de crimes praticados por outros indivíduos que não são menores 

infratores e, assim, tem-se a composição do todo “os crimes praticados”. 

Claro está que a estrutura do esquema-I PARTE-TODO precisa de uma inferenciação 

para além do que está escrito. No caso, as expressões nominais citadas, que estabelecem a 

noção de partes, acionam frames que, somente em conjunto com o todo, são  compreensíveis 

a quem lê.    
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O esquema PARTE-TODO é ativado quando há associação entre os elementos do 

frame para compor o todo. Nesse sentido, há ligação entre o frame VIOLÊNCIAS e os frames 

CRIMES, JOVENS, SEQUESTROS, POLICIAIS, ASSASSINATOS, SEQUESTROS, INFRATORES, 

ROUBOS, LEI, CÓDIGO PENAL, MAIORIDADE PENAL, assim permitindo uma equivalência entre 

esses frames.   

 

 

O esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO  

 

 

A expressão “Brasil sofre” aciona uma metonímia. Essa metonímia se estabelece com o 

esquema-I CONTEÚDO-CONTINENTE, pois se refere às pessoas que moram dentro do Brasil e 

sofrem com a violência. Nesse sentido, se estabelece uma relação de pertinência entre os 

frames evocados. É importante observar que esse esquema é acionado sempre que há 

associações entre elementos e/ou aspectos, pois estabelecem relações entre os frames, 

construindo um elo semântico em torno de um único frame.    

 

 

4.1.4.- Análise da R1 observando os Frames de Domínio Específico 

 

 

O uso de itens lexicais que evocam frames de domínios conceptuais específicos 

requer conhecimentos aprofundados e muito específicos em determinada área. Caso 

contrário, esses itens lexicais ficam limitados a usos dentro de um conhecimento de senso 

comum.  

Em R1, os itens lexicais “crimes”, “roubos”, “lei”, “sequestros”, “assassinatos”, 

“maioridade penal”, “infratores”, “quadrilhas” e “código penal” poderiam evocar frames de 

domínios conceptuais bem específicos, se o discurso da R1 fosse mais bem elaborado com o 

uso desses itens lexicais. No entanto, no texto, esses itens lexicais evocam frames de 

domínios convencionais.  

É preciso observar que, fora do contexto da R1, esses itens lexicais são usados em 

uma construção de sentido muito específica em que eles evocam frames de domínio das leis 

judiciárias e ligados ao frame JUSTIÇA.  
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Por exemplo, é o item lexical “roubos” que, em R1, evoca um conceito genérico. 

Contudo, no domínio do Código Penal, “roubo” se refere a “subtrair coisa móvel alheia, para 

si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por 

qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”; “[...] trata-se de crime complexo 

[...]”; “o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as 

originárias do emprego de violência ou de grave ameaça” (NUCCI, 2010). 

Um outro exemplo é o item lexical “quadrilhas”. No domínio das leis judiciárias ou 

do frame JUSTIÇA, esse item lexical tem o seguinte conceito: “reunião de, no mínimo, quatro 

pessoas, com caráter estável e permanente, visando à prática de delitos, ainda que não os 

tenham efetivamente cometido” (NUCCI, 2010, Código Penal Comentado, Art. 157, p. 

1039). 

Fora do domínio das leis judiciárias ou do domínio do Código Penal ligado ao frame 

JUSTIÇA, esses itens lexicais (“roubos” e “quadrilhas”) permitem acionar somente o frame 

VIOLÊNCIA, uma vez que, em R1, o uso feito desses itens não especifica o “roubo” como um 

crime qualificado. Esse tipo de crime, para ser qualificado como tal, precisa que o bem móvel 

tenha sido subtraído de outra pessoa por meio de grave ameaça. O outro crime qualificado, a 

“quadrilha”, evoca um frame restrito ao sentido convencional.     

Na verdade, os itens lexicais “crimes”, “roubos”, “lei”, “sequestros”, “assassinatos”, 

“maioridade penal”, “infratores”, “quadrilhas” e “código penal”, observados em R1, evocam 

frames ligados ao conhecimento comum do que significa cada um deles. Nesse sentido, esses 

itens lexicais são usados de forma generalizada, pois são veiculados como informações 

popularmente conhecidas e compartilhadas pelos membros de um determinado contexto 

social. Pode-se dizer, assim, que esses itens lexicais evocam frames de compartilhamento 

genérico e convencional.  

 

 

4.1.5. Análise da R1 observando os Frames Sociais (cenários e categorização social) 

 

 

Os itens lexicais “Brasil”, “capitais” e “governo” evocam frames sociais, acionados 

em R1 em consequência da perspectiva do texto abordar a maioridade penal no Brasil. Em 

vista disso, o item lexical “governo” aciona o frame social ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por 

ser a instituição responsável pela redução da violência praticada por menores de idade. Além 

disso, os itens lexicais “Brasil” e “capitais” evocam, respectivamente, os frames sociais 
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NAÇÃO, PÁTRIA, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, pois seriam os locais onde ocorrem as 

violências citadas pelo escrevente.  

Há ainda, em R1, os itens lexicais “jovens”, “infratores” e “crianças” que evocam, 

respectivamente, os frames sociais PESSOAS DE POUCA IDADE, INDIVÍDUO TRANSGRESSOR e 

SER HUMANO DE TENRA IDADE, pois são considerados como estereótipos de pessoas ou 

grupos de pessoas ligadas através da idealização dos atributos de uma categoria. Portanto, 

esses grupos de pessoas estão diretamente associados ao frame VIOLÊNCIA devido à 

perspectiva do texto em abordar a maioridade penal no Brasil.  

 

 

4.1.6.  Análise da R1 observando os Frames Descritores de Eventos  

 

 

Os frames descritores de eventos geralmente são constituídos por vários papéis e 

várias relações entre os eventos descritos. Esses eventos acontecem seguindo uma ordem 

cronológica, pois geralmente são indicados por roteiros interligados por meio de seus papéis; 

de outra forma, ficaria difícil compreender o sentido de expressões construídas pelo 

escrevente do enunciado.  Além disso, é por meio das relações estabelecidas pelos papéis do 

frame que se pode inferir a estruturação do evento. 

A análise que seguirá demonstrará como esses eventos e seus papéis se inter-

relacionam para a construção do sentido. Em R1, o primeiro parágrafo, reproduzido abaixo, 

contém duas sentenças: 

(1) Brasil sofre com grandes ondas de violências, principalmente nas grandes 

capitais.  (2) Sendo a maioria dos crimes praticados por jovens menores de idade, 

tendo a consciência da fragilidade da lei, que não os punem [pune]. 

 

Na sentença (1) “Brasil sofre com grandes ondas de violências, principalmente nas 

grandes capitais” há um cenário de sofrimento. Nesse sentido, a expressão “Brasil sofre” é 

uma metonímia, com base em um esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO. Essa metonímia é 

usada para se referir às pessoas que sofrem com a violência. Assim, numa relação de 

inclusão, a estrutura argumental subjacente na sentença destacada se constitui de um evento 

em que a violência causa sofrimento para as pessoas que vivem no Brasil e nas grandes 

capitais. 
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O item lexical “sofre” evoca a experiência e a percepção de algo vivenciado 

enquanto processo; evoca o frame SOFRIMENTO. Além disso, o indexador linguístico “sofre” 

é capaz de revelar certos aspectos que vão além da compreensão de um sentimento. Ao 

observar esse item lexical mais detalhadamente, verifica-se um processo de sofrimento, onde 

os elementos de fundo do frame são os sofredores (pessoas que sofrem). Está em foco apenas 

a causa do sofrimento, a violência.  

É preciso observar a escolha das palavras para se compreender os frames descritores 

de eventos e a modelagem da cena descrita.  Nesse propósito, a modelagem da cena, por 

meio da expressão “grandes ondas de violência”, evoca uma dimensão de grandiosidade, na 

qual a violência vivida por pessoas do Brasil e das grandes capitais é imensa e precisa ser 

solucionada. É possível observar ainda que “ondas” diz respeito conceitualmente ao processo 

de CRESCER; pode-se dizer que, no fundo da cena a expressão “grandes ondas” evoca-se o 

frame CRESCIMENTO, que, quando combinado com o item lexical “violências”, leva a uma 

concepção de que a violência no Brasil é grandiosa e crescente, e ainda, os causadores dessa 

crescente violência são os “jovens menores de idade” em combinação com a “fragilidade da 

lei”.  

Nessa mesma perspectiva de violência crescente e grandiosa, a combinação da 

expressão “grandes ondas” com o item lexical “violências” se traduz numa construção de que 

o frame VIOLÊNCIA tem atributos do frame ONDAS. Ou seja, há nesse constructo uma 

metáfora que se estabelece a partir da compreensão VIOLÊNCIA É MAR e, tal qual uma onda, é 

crescente, constante e se eleva quando as condições lhe são favoráveis.   

Logo, há uma metáfora conceptual acionada pela expressão nominal  “grandes ondas 

de violências”. Nesse caso, é possível observar a conceptualização do item “violência”, de 

natureza abstrata, logo o domínio alvo, que é compreendida como uma “grande onda”, o 

domínio fonte, de natureza concreta. Nesses termos, as pistas linguísticas indicam a 

conceptualização metafórica da expressão VIOLÊNCIA É MAR. É importante observar que essa 

relação entre os domínios fonte e alvo se dá porque ocorrem correlações entre os elementos 

constitutivos de ambos os domínios. Assim, existe um mapeamento feito simultaneamente 

sobre os elementos de um e de outro domínio, que no momento da leitura da expressão 

“grandes ondas de violências”, a compreensão seja integrada e complementada. Nesse 

sentido, a figura 5 ilustra o funcionamento desse mapeamento metafórico projetado pela 

expressão “grandes ondas de violências”. 
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Projeção metafórica 

VIOLÊNCIA É MAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: projeção metafórica de VIOLÊNCIA É MAR  

 

 

A combinação de causas vai ser complementada na sentença (2) “Sendo a maioria 

dos crimes praticados por jovens menores de idade, tendo a consciência da fragilidade da lei, 

que não os punem [pune]”. Juntando as sentenças (1) e (2), é possível fazer a seguinte 

reelaboração: “jovens menores de idade praticam crimes causando sofrimento nas pessoas”. 

Logo, existe uma relação de causa e consequência entre os eventos descritos nas sentenças. 

O evento “a maioria dos crimes” aciona o esquema-I PARTE-TODO. O foco da cena 

está na expressão nominal “a maioria”, pois afirma que a maioria dos crimes são praticados 

por menores de idade; ao fundo da cena, por inferência, resgata-se que uma minoria dos 

crimes praticados por indivíduos maiores de idade. Nisso, compõe-se o todo dos crimes 

praticados, o qual está dividido em duas partes.  

O esquema-X (o esquema de ação) é identificado pela expressão “crimes praticados 

por jovens menores de idade”. Nesse cenário, o verbo “praticar” focaliza o PRATICADOR 

(jovens menores de idade) e o EVENTO PRATICADO (crimes).  A sentença também tem como 

foco o item lexical “crimes”, algo considerado errado e danoso para a vida em sociedade. A 

sentença não coloca em evidência a perspectiva da vítima – quem sofre o prejuízo da ação do 

A expressão lingüística                                   “grandes ondas de violências” 
 

Observa-se duas dimensões 
 
 

Dimensão concreta 
 

MAR    ONDAS 
 

Domínio fonte Domínio alvo 

Dimensão abstrata 
 

VIOLÊNCIAS 

Aciona o MAPEAMENTO METAFÓRICO 
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crime. Isso fica restrito ao fundo da cena e só se resgata por inferência essa informação de 

que um crime, quando praticado por alguém, tem que ter o indivíduo que sofre a ação do 

crime praticado. Assim, no fundo da cena estão as vítimas dos crimes praticados pelos 

jovens. No rol das vítimas estão todas as pessoas que sofrem os crimes e com os crimes. 

Contudo, o foco da cena fica restrito ao item lexical “jovens” que praticam crimes e “as 

pessoas” que sofrem com a violência dos crimes.  

Na sentença (2), quando combinados os itens lexicais “crimes” e “praticados”, é 

evocado o frame VIOLÊNCIA, pois essa combinação faz com que se simule a ação de alguém 

executando uma ação sobre outra pessoa, envolvendo prejuízo de qualquer ordem. Na cena 

detalhada, os participantes do sofrimento causado (jovens menores de idade que praticam 

crimes) evocam necessariamente o frame VIOLÊNCIA.  Dessa forma, a estrutura argumental 

subjacente à sentença que configura a cena “crimes praticados por jovens menores de idade” 

evoca o frame VIOLÊNCIA, pois se constitui de um evento em que alguém executa uma ação 

prejudicial sobre um outro alguém. 

A expressão “fragilidade da lei” é um evento que também está ligado ao frame 

VIOLÊNCIA. Logo, a perspectivação conceitual para compreender essa expressão vai precisar 

modelar uma cena. Nessa cena, é preciso especificar o que é “fragilidade” e o que é “lei”. 

Nesse sentido, os dois itens escolhidos e combinados para a composição da cena precisam 

construir o sentido a partir de um mapeamento metafórico.  

Sabe-se que “fragilidade” é um aspecto vinculado ao ser humano e que “lei” é um 

discurso normativo muito específico que direciona certos procedimentos que moldam 

comportamentos. A combinação desses dois itens lexicais tem o objetivo de perfilar uma 

determinada perspectivação conceitual. Em sendo assim, enquanto o item lexical 

“fragilidade” evoca um evento e/ou frame específico relacionado a algo vinculado ao ser 

humano na sua condição de vulnerável, fraco, sem sustentação e falível; o item lexical “lei” 

evoca um frame, também muito específico, que só se configura a partir da compreensão de 

que lei é uma prescrição escrita que modela comportamentos, imposta a todas as pessoas de 

uma sociedade.  

Dessa maneira, ao combinar “fragilidade” e “lei”, o escrevente construiu uma 

perspectiva conceptual para LEI a partir de um mapeamento metafórico. O item lexical “lei” é 

conceptualizado como uma personificação, pois evoca os frames SER, PESSOA. Esse item é 

personificado a partir do atributo “fragilidade”, que remete a um aspecto de algo que se 

enfraquece sob determinadas condições, não tem base de sustentação para se manter firme 

sobre os seus propósitos. Assim, a expressão “fragilidade da lei” estabelece a metáfora LEI 
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DO BRASIL É UM SER FRÁGIL, VULNERÁVEL ou FALÍVEL, que direciona para uma 

perspectivação negativa da lei, que não prescreve as punições legais para jovens menores de 

idade que praticam crimes. 

Ao observar a metáfora conceptual na expressão “fragilidade da lei”, tem-se a 

personificação de “lei”, de natureza concreta, compreendida como algo frágil pelo item 

lexical “fragilidade”, de natureza abstrata. A relação entre os domínios (fonte e alvo) ocorre 

por conta das correlações feitas, simultaneamente, entre os elementos dos dois domínios, para 

que, nesse sentido, as duas pistas linguísticas juntas acionem metaforicamente a concepção 

de que LEI É UM SER FRÁGIL.  Diante disso, a figura 6 ilustra o funcionamento desse 

mapeamento metafórico projetado pela expressão “fragilidade da lei”. 

 

Projeção metafórica 

LEI É UM SER FRÁGIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: projeção metafórica de LEI É UM SER FRÁGIL 

 

As estruturas subjacentes às sentenças do primeiro parágrafo são constituídas por 

frames descritores de eventos, nos quais se pode observar que os papéis são todos 

preenchidos. O tipo de evento está vinculado a uma ação que ativa a cena descrita: “jovens 

menores de idade praticam crimes, causando sofrimento nas pessoas”. Existe uma relação de 

causa e consequência.  

A expressão lingüística                                   “fragilidade da lei” 
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O esquema-X é facilmente identificado pelos itens lexicais “praticados” e “pune”.  

O item lexical “sofre” está relacionado à experiência vivenciada que evoca o frame 

SOFRIMENTO. Os participantes da cena são “os jovens que praticam crimes” e “as pessoas 

que sofrem com os crimes cometidos pelos jovens menores de idade”. 

O tempo da cena descrita nas sentenças (1) e (2) é marcado pelos verbos “sofre”, 

“praticados” e “pune”, que se apresentam no tempo presente da ação. O espaço é marcado 

pelos itens lexicais “Brasil” e pela expressão nominal “nas grandes capitais”.  

Há um conjunto de pistas linguísticas que estão relacionadas ao frame VIOLÊNCIA. 

Cada uma das pistas linguísticas aciona um aspecto do frame VIOLÊNCIA. Por exemplo, o 

evento SOFRER focaliza as pessoas e o sofrimento causado pela violência; a expressão 

“crimes praticados” focaliza as pessoas que praticam os crimes de violência – “os jovens 

menores de idade”; o item lexical “Brasil” e a expressão “grandes capitais” focalizam as 

localidades onde acontecem os crimes de violência; e a expressão “consciência da fragilidade 

da lei” focaliza a frouxidão da lei, que não consegue ser mais eficaz e punir os menores 

transgressores.  

Continuando a análise, o segundo parágrafo está dividido em duas sentenças: 

 

(3) Existem casos em que os jovens aproveitam a fraqueza da lei para formar 

quadrilhas e em seguida praticam roubos, sequestros e assassinatos, e (4) os 

policiais ficam indignados por não poderem prendê-los. 

 
Na sentença (3) “Existem casos em que os jovens aproveitam a fraqueza da lei para 

formar quadrilhas e em seguida praticam roubos, sequestros e assassinatos”, há um cenário 

de aproveitamento no qual os jovens usam as circunstâncias favoráveis para agir. Em sendo 

assim, novamente tem-se o foco no item lexical “jovens”, os participantes da cena. Cabe 

relembrar que o foco nessa perspectivação sobre o item lexical “jovens” é porque o tema do 

discurso diz respeito à “Maioridade penal no Brasil”.   

Nesse sentido, o item lexical “jovens” fica em evidência devido ao evento 

APROVEITAR, que dá a noção de uma experiência para ser vivenciada de forma concreta. 

Além disso, há a combinação com a expressão “a fraqueza da lei” para se construir uma 

conceptualização de que o jovem menor de idade, ao praticar um crime, já tem por 

experiência vivida, por si ou por outro, que a lei vai lhe ser leve, frouxa ou fraca em relação à 

punição como consequência do crime cometido. Logo, a consciência da fraqueza da lei 

permite o aproveitamento da circunstância para a formação do evento QUADRILHA para o 
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cometimento do delito. Isso revela uma relação de causa e conseqüência entre os eventos da 

cena e os seus papéis.  

A expressão “a fraqueza da lei” é possível de ser entendida por via metafórica, 

porque nessa expressão há uma abstração que leva à construção de sentido do que seja fraco 

e do que seja fraqueza: algo vivenciado fisicamente por qualquer indivíduo humano. Logo, 

no caso do evento “a fraqueza da lei”, a estrutura argumental subjacente revela o aspecto de 

frouxidão, vulnerabilidade e ausência de forças para uma ação enérgica e forte. Esse aspecto 

está vinculado à experiência vivida de estar fraco; e vivenciar a fraqueza leva a compreender 

que uma lei fraca não terá forças para agir com mais firmeza e agressividade com relação aos 

crimes cometidos por menores de idade.  

A expressão “a fraqueza da lei” é compreendida a partir de um mapeamento 

metafórico. Tem, portanto, a mesma conceptualização da expressão “fragilidade da lei”, ou 

seja, aciona uma metáfora. Logo, pode-se inferir que LEI É UM SER FRACO. Isso acontece por 

causa do acionamento do mapeamento metafórico que ocorre entre os elementos 

constitutivos dos domínios alvo e fonte, que leva à personificação do item lexical “lei” a 

partir do atributo humano “fraqueza”. 

As expressões “formar quadrilhas” e “praticam roubos, sequestros e assassinatos” 

evocam os frames-roteiro no momento em que cada evento requer uma série de 

procedimentos, conhecimentos e instrumentos usados para a ação ser colocada em prática. 

Isso acontece por meio das inferências feitas, que orientarão as expectativas do sentido. 

Os frames descritores de eventos também são acionados pela expressão “formar 

quadrilhas” e pela sequência cronológica “em seguida praticam roubos, sequestros e 

assassinatos”. Nisso, pode-se observar que são eventos que se justapõem em sequência para 

formar um roteiro de uma cena, que, através da ligação entre os seus eventos e seus papéis, 

são capazes de se correlacionar para construir uma perspectiva de sentido. Os frames 

descritores de eventos em conjunto com os frames-roteiro orientam a construção de sentido 

do discurso. 

O esquema-X é identificado pelos itens lexicais “formar” e “praticar”.  O item 

lexical “formar” evoca o frame FORMAÇÃO; e “formar quadrilhas” evoca um evento de que 

se precisará inferir algumas condições para se constituir como alguém ou algum indivíduo 

agindo em forma de; e ainda o evento QUADRILHA precisará ser composto por indivíduos, 

que terão como finalidade “praticar crimes”. 

A sequenciação cronológica que se observa na estrutura argumental “e em seguida 

praticam roubos, sequestros e assassinatos” é formada de eventos que estão justapostos, 
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formando um roteiro, ou seja, frames simples, que, através da ligação entre os seus papéis, 

evocam os frames descritores de eventos para a construção de sentido do discurso.   

Os eventos “praticam roubos”, “praticam sequestros” e “praticam assassinatos” 

evocam o frame VIOLÊNCIA. Mas, para a evocação desse frame, é necessário o acionamento 

dos frames-roteiros, aos quais estão ancorados os procedimentos e as ações que serão 

necessárias para a construção das perspectivas do sentido. Detalhando melhor, a expressão 

“praticam roubos” põe em evidência somente quem pratica o roubo, pois no fundo da cena 

ficam os seguintes elementos: o SOFREDOR (a vítima) do roubo, a coisa roubada e todas as 

ações (frames-roteiros) necessárias para a execução do roubo; na expressão “praticam 

sequestros” fica em foco quem pratica a ação de sequestrar alguém, enquanto o 

SEQUESTRADO fica no fundo da cena, assim como também ficam implícitos os frames-

roteiros (os procedimentos e ações) para se compreender o evento SEQUESTRAR; por fim, a 

expressão “praticam assassinatos” evidencia o ASSASSINO, ficando restritos ao fundo da cena 

o ASSASSINADO, os procedimentos e as ações necessárias para se assassinar alguém, que são 

os frames-roteiros. Dessa maneira, os frames descritores de eventos, em conjunto com os 

frames-roteiros, orientam a construção de sentido do discurso.  

Na sentença (4) “os policiais ficam indignados por não poderem prendê-los”, são 

percebidos os seguintes participantes da cena: “os policiais” e os “jovens menores de idade” 

evocados pela partícula “-los”. O tipo de evento, ou seja, o processo que ativa a cena é a 

expressão “os policiais ficam indignados”. Nessa cena, o item lexical “indignados” evoca o 

frame SENTIMENTO, algo peculiarmente humano que é sentido como um incômodo. Quanto 

ao tempo, a marcação se dá pelo item lexical “ficam”, que marca o tempo presente.  O item 

lexical “prendê-los” marca o tempo presente e evoca o frame VIOLÊNCIA. Isso acontece por 

causa de a cena em tela se constituir de um evento que requer dos participantes, os 

“policiais”, a tarefa de efetuar prisões determinadas e relacionadas por uma série de 

procedimentos e ações que evoca o frame JUSTIÇA, que, por sua vez, está relacionado com o 

frame VIOLÊNCIA e com os eventos descritos anteriormente.    

Dando continuidade à análise, o terceiro parágrafo está dividido em duas sentenças, 

como se observa abaixo: 

 

(5) De acordo com a opinião pública, 89% dos brasileiros querem diminuir a 

maioridade penal. (6) Fica evidente que a população não quer tratar mais como 

“crianças” esses menores infratores. 
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A sentença (5) “De acordo com a opinião pública, 89% dos brasileiros querem 

diminuir a maioridade penal” permite acionar o frame VONTADE POPULAR, que, através da 

expressão “opinião pública”, configura um cenário com o objetivo de evidenciar um ponto de 

vista coletivo que norteia o discurso. Há ainda a evocação do esquema-I PARTE-TODO pela 

expressão “89% dos brasileiros”. O foco da cena está nos 89% por representar a maioria dos 

brasileiros. A compreensão dos 11% restantes, restritos ao fundo da cena, diz respeito aos 

brasileiros que não querem a diminuição da maioridade penal. Mas também, para compor a 

cena, é preciso inferir que o todo (100% dos brasileiros) está dividido em duas partes.  

A expressão “diminuir a maioridade penal” evoca os frames 

 RESPONSABILIDADE e PENAS JUDICIAIS. O foco da cena, portanto, está na situação em 

que pessoas com maior idade respondem criminalmente por seus atos. Como fundo da cena, 

pode-se inferir que o menor de idade não tem a capacidade para responder criminalmente por 

seus atos. 

A mesma cena “diminuir a maioridade penal” evoca o frame VIOLÊNCIA, pois está 

relacionado com a capacidade penal. Assim, é possível inferir que a causa da violência tem 

relação com a incapacidade de se exigir, de menores de idade, responsabilidades civil e penal 

por atos criminosos.  

Dessa forma, a escolha e a combinação dos itens lexicais na expressão “De acordo 

com a opinião pública, 89% dos brasileiros querem diminuir a maioridade penal” evoca um 

conjunto de frames, todos relacionados entre si por meio dos eventos que os compõem, para 

construir uma conceptualização sobre violência, maioridade penal e diminuição dessa 

maioridade com o objetivo de penalizar menores de idade que praticam crimes.  

A sentença (6) “Fica evidente que a população não quer tratar mais como “crianças” 

esses menores infratores” dispõe de uma composição em que, por meio do item lexical 

“população”, evoca o frame HABITANTES DE UM LUGAR, por meio do item lexical “crianças”, 

evoca o frame INFÂNCIA;  e o item lexical “infratores” evoca o frame INFRAÇÃO.  

A cena descrita focaliza uma generalidade através do item lexical “população”, que 

evoca o frame HABITANTES DE UM LUGAR. Essa generalidade leva à compreensão de que 

toda a população “não quer tratar mais como ‘crianças’ esses menores infratores”, 

contradizendo os 89% focalizados na sentença (5). 

Na sentença (6), há uma ligação de frames que são fundamentais para a composição 

da cena. A expressão “esses menores infratores” se liga ao item lexical “crianças”, evocando 

o frame INFRAÇÃO, o frame INFÂNCIA e o frame VIOLÊNCIA.  Se a sentença for bem 

observada, é possível ver a ligação de ideias que compõem o fundo da cena. Essa ligação 
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leva à conceptualização de que crianças, quando cometem crimes, não são mais crianças. 

Nesse caso, podem ser responsabilizadas penalmente tal qual um adulto.                                                                                                                                                                                                                                          

Também é importante, na construção da cena, o item lexical “crianças”. O 

escrevente constrói uma conceptualização quando coloca o item “crianças” entre aspas. Na 

cena descrita ele faz uma relação, que fica no fundo, de que, para minimizar a violência, a 

concepção de “criança” precisa ser desconstruída, uma vez que menores de idade que 

cometem crimes dos mais diversos não são mais “crianças”. Esse cenário em torno do item 

lexical “crianças” evoca o frame INFÂNCIA, que entra em choque com a cena construída, em 

que uma criança é capaz de praticar um assassinato. No fundo da cena, a concepção de 

aumento de violência e criminalidade se relaciona com a proteção que se dá à infância por 

meio da restrição penal dada pela Lei quando é evocado o frame JUSTIÇA.   

O quarto parágrafo está dividido também em 2 sentenças, conforme se verifica 

abaixo: 

 
Enfim (7) é necessária a pressão dos brasileiros contra o governo, mobilizando-se 

com greves e protestos, em prol da reforma no código penal, (8) alterando a 

maioridade para os dezesseis anos.  

 

A sentença (7) “é necessária a pressão dos brasileiros contra o governo, 

mobilizando-se com greves e protestos, em prol da reforma no código penal” permite acionar 

um cenário de TENSÃO, evocado pelo item lexical “pressão”, que vai além do sentido de 

pressionar. 

Ao verificar melhor a expressão “a pressão dos brasileiros contra o governo” pode-

se perceber que é possível o acionamento de uma metáfora conceptual. Nesse caso, a 

conceptualização do item lexical “pressão” evoca a ação PRESSIONAR, à qual está subjacente 

o sentido de exercer uma força sobre um objeto deslocando-o sobre um outro objeto fixo. 

Esse é o sentido básico que permite o acionamento da dimensão sensório-motora. É possível 

perceber ainda que os itens “pressão” e “pressionar” são de naturezas concretas e constituídos 

por elementos do domínio fonte.  Além disso, esses itens lexicais podem evocar uma 

conceptualização abstrata (domínio alvo), que diz respeito a agir contra alguém de forma 

coativa e provocando constrangimento moral (HOUAISS, 2009, p. 1547). Logo, “pressionar 

o governo” diz respeito ao processo de exercer uma força de natureza concreta, mas 

conceptualizada de forma abstrata. Nesses termos, o item linguístico “pressão” e a ação 

evocada “pressionar” indicam uma conceptualização metafórica de que PRESSÃO e/ou 
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PRESSIONAR É UMA FORÇA COATIVA e CONSTRANGEDORA, de natureza abstrata, indo de 

encontro ao governo, comprimindo-o. 

É importante observar que a relação entre o domínio fonte e o domínio alvo 

acontece porque há correlações entre os elementos constitutivos de ambos os domínios. 

Assim sendo, há um mapeamento metafórico simultâneo feito entre os elementos dos dois 

domínios, para que, no momento da leitura da expressão “é necessária a pressão dos 

brasileiros contra o governo”, a compreensão aconteça de forma complementar entre eles. 

Nesse sentido, a figura 7 ilustra o funcionamento desse mapeamento metafórico projetado 

pelos itens lexicais “pressão” e “pressionar”. 

 

 

Projeção metafórica 

PRESSIONAR É UMA FORÇA COATIVA e CONSTRANGEDORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: projeção metafórica de PRESSIONAR É UMA FORÇA COATIVA e CONSTRANGEDORA 

 

 

Dessa forma, ao detalhar a cena, observa-se que o item lexical “pressão” evoca e 

evidencia um cenário em que o governo precisa ser colocado sob a ação de compressão, para 

que se mobilize na construção de mecanismos de controle da violência no Brasil. 

Indexadores linguísticos                                  “pressão”  e  “pressionar” 
Observa-se duas dimensões  

 
 

Dimensão concreta. 
Dimensão sensório-motora. 

Domínio fonte. 
PRESSÃO e PRESSIONAR 

 

“ato ou efeito de pressionar, comprimir; 
apertar; força exercida por um fluido em todas 
as direções; tensão” (HOUAISS, 2009, p. 1547) 

“agir contra alguém” 
“influência coativa e constrangimento moral” 
(HOUAISS, 2009, p. 1547) 
 

Dimensão abstrata. 
Domínio alvo. 

OBRIGAÇÃO (obrigar) 
 

Aciona o MAPEAMENTO METAFÓRICO 
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Pode-se perceber ainda que o esquema-X, o esquema de ação, expresso pelos itens 

lexicais “pressionar” e “pressão”, permite identificar os elementos na figura 8: 

 

 

 

 

Figura 8: os elementos constitutivos do esquema-X evocado pelo item lexical “pressionar” 

 

 

Quanto aos papéis para a ativação do cenário, observa-se que a expressão “a pressão 

dos brasileiros contra o governo” tem como foco o papel de quem pressiona (os brasileiros) e 

o papel de quem é pressionado (o governo). Complementando a cena, na expressão 

“mobilizando-se com greves e protestos” tem-se o instrumento com que se fará a pressão. 

Tudo isso evoca o esquema-X que ativa a ação da cena “pressionar”.  O indexador linguístico 

“contra o governo” focaliza o caráter direcional do movimento de compressão e parece 

acionar o frame DIREÇÃO, isto é, um movimento “na direção de” e/ou “ir de encontro” ao 

governo.  

A expressão “mobilizando-se” evoca o frame MOVIMENTAR , um movimento 

autopropulsionado (=mover-se por si mesmo), indexado pela partícula reflexiva “se”. Para 

isso, evoca, como instrumento de pressão autopropulsionada, os frames-roteiros GREVES e 

PROTESTOS. Esses frames-roteiros, se bem observados, possuem, implicitamente, uma 

organização sequencial de ações e/ou procedimentos que acionam a concepção de 

instrumento de pressão, que se movimenta em direção ao governo.  Isso tudo se configura a 

partir da ligação existente entre o frame DIREÇÃO e o frame MOVIMENTAR , pois um quem ou 

um quê se movimenta na direção de alguém ou de algo.  

A ligação entre os eventos das cenas descritas se completa com a sentença (8) 

“alterando a maioridade para os dezesseis anos”, que evoca os frames LEI, JUSTIÇA e 

VIOLÊNCIA.  Esses frames constroem e orientam o pensamento conceitual do que seja a 

violência praticada por menores de idade e revelam aspectos que vão além dos sentidos 

explicitados no discurso. Revelam, ainda, concepções e visões de mundo construídas a partir 

de uma concepção de violência.  

 

 

 

O elemento 
PRESSIONADOR 

O INSTRUMENTO USADO 
PARA EFETIVAR A PRESSÃO 

O elemento 
PRESSIONADO 
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4.1.7. Análise da R1 observando os Frames–Roteiro  

 

Conforme visto no referencial teórico, os frames-roteiro são frames mais complexo que 

contêm eventos ordenados cronologicamente. São estruturas que organizam os 

conhecimentos sobre procedimentos e sequência de ações dos eventos experienciados, assim 

como guiam comportamentos em situações concretas do dia-a-dia. São uma espécie de guia 

na elaboração das inferências. As experiências vivenciadas de forma recorrente a partir de 

eventos criam um modelo de sequência de ações, de participantes e entidades.  

Em R1, é possível perceber algumas expressões que evocam os frames-roteiro. Essas 

expressões são as seguintes: “formar quadrilhas”, “praticar roubos”, “praticar sequestros”, 

“praticar assassinatos”, “mobilizando-se com greves e protestos”.  Será feita a análise de cada 

uma dessas expressões. 

A expressão “formar quadrilhas” evoca o frame-roteiro, o qual requer uma série de 

procedimentos como reunir indivíduos que compartilhem dos mesmos objetivos e propósitos; 

um comando e os comandados; planejamentos diversos sobre ações criminosas; mobilização 

de conhecimentos como dirigir e manejar armas. Esses procedimentos são inerentes ao 

conceito de quadrilha com a finalidade de cometer crime, da forma como é feita essa 

associação em R1.  

As expressões “praticar roubos”, “praticar sequestros”, “praticar assassinatos” também 

vão requisitar inúmeros procedimentos e roteiros. O item lexical “praticar” expressa uma 

ação, que nesse sentido vai precisar mobilizar conhecimentos sobre planejamentos diversos, 

como, por exemplo: que tipo de roubo e/ou sequestro será executado; quando o roubo, o 

sequestro e/ou assassinatos acontecerão; quantos indivíduos serão necessários para essas 

práticas; quais instrumentos serão utilizados; quais ações (reuniões, observações e escolhas) 

serão feitas para praticar essas modalidades de crimes. Para tudo isso será necessário o 

acionamento dos frames-roteiro, pois ajudarão na construção de sentido dessas expressões. 

Além disso, as inferências elaboradas a partir desses frames-roteiro orientarão os 

procedimentos e as ações necessárias para a construção das expectativas do sentido.   

A expressão “mobilizam-se com greves e protestos” também aciona os frames-roteiro. 

Nesse sentido, percebe-se, subjacente ao item lexical “greve”, os roteiros e procedimentos 

como: reuniões para planejamento de paralisações; as discussões e divulgações diversas; 

ações de mobilização dos indivíduos que deverão paralisar as atividades e muitos outros 

procedimentos relacionados ao frame-roteiro GREVE.  
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O item lexical “protestos” mobiliza conhecimentos sobre queixa, reclamação, grito, 

desacordo. Isso tudo requer também uma série de procedimentos como, por exemplo, 

passeatas, faixas, carros de som, palavras de ordem e discursos diante de órgãos 

governamentais.  

Os procedimentos que direcionam os roteiros referentes aos frames GREVES e 

PROTESTOS terão de seguir uma ordem cronológica, para estabelecer a organização 

sequencial das ações, que irão caracterizar cada evento desse (greves e protestos). Para isso, a 

situação experienciada sobre esses frames direciona uma série de expectativas e 

comportamentos em situações concretas, criando um modelo que se estabiliza internamente 

em conhecimento de sequência de ações, participantes e entidades dentro da situação 

vivenciada.  

A seguir, será apresentada a análise de mais um texto selecionado do Banco de 

Redações do UOL, cujo título é “Continuando sem solução”. Esse texto, que, doravante, será 

nomeado de R18, tem o discurso construído em torno da problematização “Deve-se reduzir a 

maioridade penal no Brasil?”.  
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4.2.  A análise da R18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. A análise da R18  observando os Frames Conceptuais Básicos  

 

 

O texto “Continuando sem solução” é muito específico na temática, pois aborda a 

questão do jovem, na faixa etária dos 15 aos 17 anos, que entra no mundo do crime. Ele não 

faz referência direta à violência, embora isso esteja implícito nas entrelinhas do discurso. O 

foco é o jovem, em especial, e se a redução da maioridade penal pode resolver o problema da 

criminalização do adolescente. Essa questão é mostrada no texto como um problema social a 

ser enfrentado e resolvido.   

O texto em análise focaliza, também, a precariedade do sistema penitenciário 

(evocação do frame JUSTIÇA), assim como focaliza o descompromisso do governo em não ter 

R18 - Continuando sem solução                        NOTA 7,0 

 

Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é o ingresso cada vez maior de 
adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 anos no "mundo do crime" . 
Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, praticando furtos e até 
mesmo latrocínios, como foi o caso recentemente do assassinato do jovem Victor Hugo 
de 19 anos. 
 
Em meio a todos esses problemas que a sociedade enfrenta com nosso jovens cabe a nós 
questionarmos, reduzir a idade penal irá resolvê-los? Creio que não! Em um sistema 
judiciário falho como o nosso, com cadeias superlotadas, levar um adolescente para uma 
penitenciária irá apenas agravar o problema da criminalidade. 
 
Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que praticam crimes e os deixando 
largados, dando gastos aos cofres publicos [públicos] . A punição é algo necessário, mas 
um acompanhamento psiquiátrico, uma reintegração social assistida, deveria ser algo 
indispensável, por ser uma alternativa de salvação aquele [àquele] que se desvia da 
ordem social.  
 
Quantos detentos que ganham a liberdade não voltam a praticar os crimes de 
antes? Uma [A] grande maioria. E com nossos jovens não será diferente. A verdadeira 
solução não é apenas a redução da maioridade penal, mas sim uma nova formulação das 
leis que regem nosso país. Com um sistema judiciário arcaico como o do Brasil [Brasil,]a 
verdadeira causa da criminalidade não será resolvida.  
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políticas públicas para solucionar o problema da criminalidade (evocação do frame 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). Além disso, sugere uma solução para o problema, o 

acompanhamento psiquiátrico e a reintegração social assistida, mas sem descartar a punição 

como algo necessário para a contenção da criminalidade. E, no final, o texto traz uma alusão 

quanto aos detentos que, quando são libertados, voltam a praticar crimes. Ou seja, encarcerar 

sem perspectiva de reintegração social não resolve o problema. Muito menos a diminuição da 

maioridade penal, por si, resolverá o problema da criminalização dos jovens. O autor do texto 

também defende que as leis penais brasileiras, em conjunto com o sistema judiciário, são 

muito arcaicas. Se não se resolver esse problema, não se resolverá a verdadeira causa da 

criminalidade no Brasil.  

Para esse entendimento, os frames conceptuais básicos são acionados durante a 

leitura do texto. Conforme visto no referencial teórico, esses frames são diretamente ligados 

ao item lexical individualmente constituído. Por conta disso, busca-se, primeiramente, os 

conceitos e as definições básicas para se construir um frame completo e o sentido do texto. 

Mas é importante salientar que, no acionamento dos frames conceptuais básicos, o conceito 

de cada item lexical só se define quando são evocados certos aspectos do frame e, a partir 

daí, se evoca o frame completo.  

Os itens lexicais acionam os frames conceptuais básicos, os quais orientam a 

construção da perspectiva conceitual e direcionam o entendimento do texto e a construção de 

uma concepção básica em torno de um frame único, que pode ser evocado em qualquer parte 

do discurso, quando verificada a ligação entre os frames.  

Assim, o texto “Continuando sem solução” é constituído por um conjunto de itens 

lexicais (que focalizam certos aspectos conceituais) que, no decorrer da sua leitura, acionam 

os frames conceptuais básicos, primordiais para a construção do sentido do discurso.  

Em sendo assim, os itens lexicais “problemas”, “Brasil”, “adolescentes”, “faixa 

etária”, “mundo do crime”, “jovens”, “drogas”, “furtos”, “latrocínio”, “assassinato”, 

“sociedade”, “idade penal”, “sistema judiciário”, “cadeias”, “penitenciária”, “criminalidade”, 

“governo”, “crimes”, “gastos”, “cofres públicos”, “acompanhamento psiquiátrico”, 

“reintegração social”, “ordem social”, “detentos”, “liberdade”, “maioridade penal” “leis” 

“país” “sistema judiciário arcaico” estão de certa forma interligados, pois evocam frames 

conceptuais básicos que compõem o mesmo campo semântico, formando uma rede 

semântica, a partir da qual se pode tracejar um grafo, que direciona a construção de sentido 

do texto. Isso demonstra que todos os itens lexicais estão, de alguma maneira, 

correlacionados para evocarem um frame único que no caso da R18, será o frame JOVENS. 
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Observando a seleção desses itens lexicais, percebe-se que os frames evocados não 

remetem à questão da violência em si, mas a violência está implícita a partir de uma série de 

correlações que possam ser feitas, conforme as seguintes passagens do texto: a entrada do 

jovem adolescente no mundo do crime, o sistema carcerário arcaico e falido, a falta de 

acompanhamento para a reintegração social do jovem e a lei que precisa de reformulação. 

Por tudo isso, é possível inferir a questão do aumento da violência como consequência do 

conjunto das causas citadas.     

Abaixo a representação em grafo dos itens lexicais relacionados ao frame JOVENS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9: representação em grafo do frame JOVENS. Representação do esquema-I PARTE-TODO. 
 

 

 

Cada um dos itens lexicais dizem respeito a um conceito. Essa é a razão pela qual o 

estudo dos frames conceptuais básicos é fundamental para mapear a construção de sentido de 

um discurso. As relações temáticas e/ou semânticas existentes entre os itens lexicais fazem 

com que se construa um conceito sobre um tema específico. No caso da R18, todos os itens 

estão interligados para formar o conceito de criminalização e evocação do frame JOVENS.  

JOVENS 
 

criminalidade

drogas 
 

Brasil 

latrocínio sociedade 

mundo do crime 

penitenciária 

furtos 

gastos 

governo 
viciados 

adolescentes 

acompanhamento 
psiquiátrico 

faixa etária 
15 aos 17 anos

assassinato 

detentos 

reintegração social

idade penal 

maioridade 
penal 

problemas 

leis 

sistema judiciário  
arcaico 

crimes 

causa da  
criminalidade 

redução da maioridade
 penal 

país 
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Conforme visto no referencial teórico, os frames são mecanismos cognitivos com 

que se pensa e, a partir daí, é construído o sentido para os textos que são lidos. Esses 

mecanismos são acionados por itens lexicais, que, quando juntos, formam uma rede de 

significados para tudo que se lê no texto. Se não fosse dessa forma, não se compreenderia o 

mundo modelado pelo discurso. Para tanto, os itens lexicais participantes da formação dessa 

rede precisam estar dispostos em uma determinada ordem de associações intimamente 

relacionadas, para acontecer a construção de sentido. Assim, a grande quantidade de 

informação fornecida pelos itens lexicais, individualmente, se une ás informações de outros 

itens, constituindo uma rede significativa.   
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No quadro 8, demonstra-se a seleção, a combinação e as relações semânticas dos 

itens lexicais utilizados em R18. 

“problemas” 
crimes 
drogas  
furtos 

detentos 
mundo do crime 

latrocínio 
assassinato 

“Brasil” 
país 

governo 
leis 

“drogas” 
mundo do crime 

crimes 
cadeias penitenciária  

sistema judiciário 

“adolescentes” 
faixa etária 
idade penal 

maioridade penal 

“faixa etária” 
adolescentes 
idade penal 

maioridade penal 

“mundo do crime” 
crimes 
drogas  
furtos 

latrocínio 
cadeias penitenciária  

sistema judiciário 
detentos 

idade penal 
maioridade penal 

assassinato 

“jovens” 
“faixa etária” 
adolescentes 

 
 

“sistema judiciário” “furtos” 
mundo do crime 

crimes 
cadeias  

penitenciária  
sistema judiciário 

detentos 
idade penal 

maioridade penal 
leis 

“latrocínio” 
mundo do crime 

crimes 
cadeias  

penitenciária  
sistema judiciário 

detentos 
idade penal 

maioridade penal 
leis 

assassinato 
“sociedade” 

Brasil 
país 

governo 
reintegração social 

 
 

‘idade penal” 
faixa etária 

adolescentes 
maioridade penal 

“país”  
sociedade 

Brasil 
governo 

leis 
 
 
 
 

“cadeias” 
mundo do crime 

crimes 
furtos 

latrocínio 
drogas 

penitenciária  
sistema judiciário 

detentos 
idade penal 

maioridade penal 
leis 

assassinato 

“penitenciária” 
cadeias 

mundo do crime 
crimes 
furtos 

latrocínio 
drogas 

sistema judiciário 
detentos 

idade penal 
maioridade penal 

leis 
assassinato 

“criminalidade” 
crimes 
drogas  
furtos 

detentos 
mundo do crime 

latrocínio 
cadeias  

penitenciária  
sistema judiciário 

idade penal 
maioridade penal 

leis 

“governo” 
país 

sociedade 
Brasil 
leis 

“crimes” 
criminalidade 

drogas  
furtos 

detentos 
mundo do crime 

latrocínio 
cadeias  

penitenciária  
sistema judiciário 

idade penal 
maioridade penal 

leis 

“gastos” 
cofres públicos 

detentos 
cadeia  

penitenciária 

“cofres públicos” 
gastos 

detentos 
cadeia  

penitenciária 
governo 

país 
sociedade 

Brasil 
leis 

“leis” 
furtos 

mundo do crime 
crimes 
cadeias  

penitenciária  
sistema judiciário 

detentos 
idade penal 

maioridade penal 
leis 

“acompanhamento 
psiquiátrico” 

detentos 
reintegração social 

jovens 
 
 

“liberdade” 
detentos 
cadeia 

penitenciária  

“reintegração social” 
acompanhamento 

psiquiátrico 
detentos 

reintegração social 
jovens 

 

“detentos” 
problemas 

crimes 
drogas  
furtos 

latrocínio 
assassinato 

mundo do crime 
idade penal 

maioridade penal 
 

“ordem social” 
sociedade 

reintegração social 
 

“maioridade penal” 
faixa etária 

adolescentes 
idade penal 

   

Quadro 8: seleção, combinação e relações semânticas dos itens lexicais. 
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4.2.2. A análise da R18 observando os Frames Interacionais 

 

 

Os frames interacionais dizem respeito às mobilizações de conhecimentos que se faz 

para estabelecer correlações entre uma coisa e outra. Nesse sentido, os frames interacionais 

são evocados, primeiramente, a partir do momento em que ocorre a interação entre a proposta 

de redação, que é dada pelo Banco de Redações do UOL, e o escrevente. Como já foi dito na 

primeira análise, em R18, essa interação é necessária para orientação e organização das ideias 

para a produção do texto. Logo, para isso, o escrevente terá de mobilizar os seus 

conhecimentos sobre um texto dissertativo-argumentativo e escrever sobre a problematização 

“Deve-se reduzir a maioridade penal no Brasil?”. 

Em seguida, ocorre a interação entre o escrevente e o professor avaliador, pois este é 

o primeiro leitor do texto. A exemplo do que aconteceu na R18, essa interação se dá por meio 

do comentário geral e dos comentários sobre os aspectos pontuais do texto, que são feitos pelo 

avaliador, objetivando atribuir pontuação ao texto escrito. 

Sobre os frames interacionais no texto, observa-se que o escrevente mobiliza seus 

conhecimentos com o objetivo de interagir com o texto dissertativo-argumentativo, e nesse 

sentido, faz uso das expressões “um dos maiores”, “até mesmo”, “em meio a”, “para o”, “por 

ser uma”, “a grande maioria” e “mas sim” necessárias para a composição de uma redação 

dissertativo-argumentativa. Esses indexadores linguísticos são responsáveis por ligações entre 

ideias, por relações de dependência estabelecidas entre orações, pela organização sequencial 

de ideias que ligam parágrafos.      

 

 

4.2.3. A análise da R18 observando os Esquemas Imagéticos 

 

O esquema-I CONTÊINER  

 

 

Nas expressões “o ingresso cada vez maior de adolescente na faixa etária dos 15 aos 

17 anos no mundo do crime”, “cadeias superlotadas”, “levar um adolescente para uma 

penitenciária”, “cofres públicos”, “uma reintegração social assistida” e “detentos que ganham 

a liberdade” percebe-se que se permite o acionamento do esquema-I CONTÊINER, com a 

finalidade de perfilar o sentido de uma coisa dentro de outra.   
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Na expressão “o ingresso cada vez maior de adolescente na faixa etária dos 15 aos 

17 anos no mundo do crime”, é acionado o esquema-I CONTÊINER quando se busca 

compreender o sentido da expressão nominal “no mundo do crime”. Nesse sentido, essa 

expressão evoca a noção de recipiente, no qual vão entrando os “adolescentes na faixa etária 

dos 15 aos 17 anos”, enchendo-o como se “os adolescentes” fossem conteúdos. 

Ao observar a sentença “no mundo do crime”, é possível inferir a existência do 

portal por onde os adolescentes entram “no mundo do crime”, pois são todas as circunstâncias 

favoráveis para se efetivar essa entrada; do interior do recipiente “no mundo do crime”, onde 

estão todos que compartilham ações criminosas e toda a estrutura física e conceitual que existe 

para a sustentação das facções criminosas; do exterior do recipiente, onde estão todos que 

fazem parte de um mundo permeado de uma ordem social no qual não se deve permitir 

qualquer tipo de transgressão criminosa; e o conteúdo do recipiente “mundo do crime” são 

todos que de alguma forma e por algum motivo são criminosos, contraventores e infratores, 

incluindo “os adolescente na faixa etária dos 15 aos 17 anos”; os limites do recipiente “mundo 

do crime” são todas as circunstâncias tracejadas enquanto uma delimitação que não se pode 

ultrapassar, sob pena de sofrer as mais diversas consequências punitivas. Os limites são 

institucionalizados e demarcados socialmente entre dois mundos. É interessante observar como 

o acionamento do esquema-I CONTÊINER faz essa delimitação e, assim, se enxergue os limites 

desses mundos. Outra observação: entrar “no mundo do crime” parece não ter portal de saída, 

somente de entrada, e sair desse mundo parece requerer um esforço sobre-humano e muitos 

recursos para se concretizar a saída. Interessante ainda é que entrar e sair dos mundos, 

delimitados pelos limites do esquema-I CONTÊINER, requer uma série de procedimentos, ações 

e um roteiro específico para cada um dos mundos.  Isso vai ser analisado quando for feita a 

análise da R18 observando os frames roteiro e os frames descritores de eventos. A figura 

abaixo ilustra o esquema-I CONTÊINER.     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10:  representação do esquema-I CONTÊINER  

 

 
“mundo do 
crime”   

adolescentes  
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 A segunda expressão, “cadeias superlotadas”, também permite acionar o esquema-I 

CONTÊINER. Nessa expressão, a inferência feita é melhor delimitada. Cadeia é um espaço 

concreto, um compartimento prisional com paredes de alvenarias, grades e uma porta com 

fechaduras. Essa expressão leva a compreender “cadeia” igual a um recipiente lotado, cheio 

de contraventores, infratores da lei e criminosos de toda ordem, dimensões e/ou 

circunstâncias. O item lexical “cadeia”, por si, permite acionar o esquema-I CONTÊINER. Em 

sendo assim, por inferência, pode-se ter acesso aos elementos que compõem o recipiente 

“cadeia”: o portal, a entrada da cadeia, que geralmente tem uma porta e/ou uma grade por 

onde entram os transgressores da lei são privados da liberdade civil. Observa-se que o portal 

da cadeia é a concepção concreta da entrada no mundo do crime; o interior da cadeia, 

delimitado pelas paredes de alvenaria, é visualizado como o espaço físico interno; o exterior 

da cadeia é o espaço externo e, nesse sentido, pode-se fazer a alusão ao mundo 

institucionalizado e ordenado socialmente; os limites são as paredes de alvenaria; o conteúdo 

são todos os criminosos privados de liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: representação do esquema-I CONTÊINER. 

 

 

A terceira expressão, “levar um adolescente para uma penitenciária”, também 

permite acionar o esquema-I CONTÊINER. Nessa expressão, tem-se o deslocamento físico do 

adolescente que é levado para uma penitenciária, mas isso vai ser analisado mais adiante.  

O item lexical “penitenciária” também remete à compreensão para um espaço 

concreto e, como tal, é possível fazer as mesmas inferências que foram feitas com a 

expressão “cadeias superlotadas”. Nesse caso, os elementos que compõem o esquema-I 

CONTÊINER evocado pelo item lexical “penitenciária” são o portal, o portão de entrada da 

penitenciária; o interior é o espaço interno composto pelas cadeias e toda a parte 

administrativa necessária para o funcionamento de uma penitenciária; o exterior será a vida 

civil socialmente organizada fora dos muros da penitenciária; os limites são os muros que 
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cercam a penitenciária; e o conteúdo é constituído por todos os envolvidos com o sistema de 

funcionamento da penitenciária: os criminosos, carcereiros, policiais, delegados e demais 

funcionários pertencentes ao sistema público de segurança. Além disso, pode-se inferir que o 

conteúdo é toda infraestrutura organizacional jurídica e legislativa que gerencia os 

comportamentos em torno do sistema penitenciário. É importante salientar que o item lexical 

“penitenciária”, ao acionar o esquema-I CONTÊINER, permite compreender que as cadeias 

também estão dentro de penitenciárias. Ou seja, o recipiente “cadeias” está dentro do 

recipiente “penitenciária”.  A ideia é um recipiente dentro de outro, cheio de criminosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: representação do esquema-I CONTÊINER.  

 

 

 

 

A quarta expressão, “cofres públicos”, também permite acionar o esquema-I 

CONTÊINER. O item lexical “cofre” é um recipiente onde se coloca dentro o dinheiro. Nesse 

sentido, por inferência, a expressão “cofres públicos” possui os elementos constitutivos de 

um contêiner: o portal é a porta de entrada por onde entra o dinheiro, que nesse caso, é 

arrecadado pelos impostos pagos pela população; o interior do cofre é o espaço onde são 

feitas todas as operações financeiras por instituições do sistema financeiro brasileiro; o 

exterior seria tudo que diz respeito à administração pública em termos de gastos públicos (os 

serviços prestados à população que proporcione o bem comum); os limites seriam todas as 

operações financeiras feitas para gerir as instituições (SIAF, RECEITA FEDERAL, BANCO 

CENTRAL e etc.); e o conteúdo é toda a arrecadação feita através dos impostos pagos pela 

parcela da sociedade economicamente ativa. 

 

 

cadeia 

penitenciária 

portal  
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Figura 13: representação do esquema-I CONTÊINER.  

 

 

A quinta expressão, “uma reintegração social assistida”, aciona o esquema-I 

CONTÊINER no momento de se compreender, por inferência, o item lexical “reintegração” 

como “entrar de novo na sociedade”. Esse movimento de “entrar de novo” precisa ser feito 

com a assistência social e psicológica, como um mecanismo de ajuda, para o adolescente se 

reintegrar ao mundo.  

Nessa perspectiva, o esquema-I CONTÊINER acionado implica na compreensão do 

portal com a entrada, de novo, para a vida social ordenada; o exterior é o que fica no mundo 

do crime; o interior é a nova existência socialmente aceita; os limites são as linhas tênues e 

circunstanciais existentes entre as duas realidades. Ou seja, os limites se delineiam de acordo 

com certo procedimentos: ficar longe das drogas e das más influências, que possam exercer 

alguma atração ao adolescente reintegrado ao convívio social. 

Observa-se que a ordem se inverte quando se olha para o interior e o exterior das 

realidades. É preciso visualizar que o interior de uma realidade é o exterior da outra realidade 

e vice-versa. Esse acionamento do esquema-I CONTÊINER é responsável pela resolução 

 
o montante de dinheiro 

arrecadado com os 
impostos  

Portal 
arrecadação de impostos 

Limites 
Interior 

Exterior 
É tudo que está em torno do cofre público. 

Isso é traduzido em serviços que a população recebe: segurança, habitação, 
educação, sistema de saúde, limpeza pública, iluminação pública, serviços de 

saneamento água e esgoto, transporte e serviços de estradas e rodagem. 

Conteúdo 

Esquema-I CONTÊINER  
 

O COFRE PÚBLICO  
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contextual entre estar dentro ou fora, em relação aos dois mundos. O conteúdo é composto 

pelos adolescentes que se reintegram socialmente. 

A sexta expressão, “detentos que ganham a liberdade”, também permite o 

acionamento do esquema-I CONTÊINER. Nesse caso, a inferência feita para a expressão 

“detentos ganham a liberdade” se refere ao fato do item lexical “detentos”, conceitualmente 

inferir, estar preso dentro de um espaço físico tal qual um recipiente (uma cadeia). Portanto, a 

expressão “ganham a liberdade” tem o sentido de os detentos saírem de dentro do recipiente 

“penitenciária”. A esse entendimento está subjacente o acionamento do esquema sensório-

motor, basilar para compreender e/ou inferir essa construção do sentido. Além disso, quando 

se aciona o esquema-I CONTÊINER, é possível visualizar o portal, que é o portão de saída de 

uma penitenciária; os limites são os muros da penitenciária; o interior será tudo que existe 

relacionado com a estrutura administrativa da penitenciária; o exterior será tudo que está fora 

do sistema prisional; o conteúdo são os detentos quando estão dentro da penitenciária.   

Quando os detentos “ganham a liberdade”, passam a ser conteúdo da sociedade. Essa 

dualidade de sentido só é permitida por causa do acionamento do esquema-I CONTÊINER. 

 

 

O esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO  

 

 

As expressões “o Brasil enfrenta” e “a sociedade enfrenta” permitem acionar o 

esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO. Tendo isso em vista, pode-se dizer que as sentenças 

destacadas são constituídas por metonímias que são acionadas para estabelecer uma relação 

de inclusão. Desse modo, a construção do sentido dessas expressões tem um esquema-I 

CONTINENTE PELO CONTEÚDO para se referir às pessoas do Brasil e da sociedade que 

enfrentam problemas com jovens que se envolvem com a criminalização.    

A expressão “leis que regem o nosso país” também permite acionar o esquema-I 

CONTINENTE-CONTEÚDO. Nesse sentido, a sentença é constituía também por uma metonímia, 

pois estabelece relação de inclusão, cuja pertinência tem por base o esquema-I CONTINENTE 

PELO CONTEÚDO. Diante disso, é possível perceber que a construção do sentido da expressão 

passa pela compreensão que as leis regem as pessoas pertencentes e/ou moradoras do país. É 

importante observar que a ativação do esquema-I CONTINENTE PELO CONTEÚDO acontece 

sempre quando da existência de associações entre os itens lexicais que compõem a estrutura 

argumental da sentença.  
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O esquema-I PARTE-TODO  

 

 

As expressões “um dos maiores problemas”, “adolescentes na faixa etária dos 15 aos 

17 anos” e “A grande maioria” acionam o esquema-I PARTE-TODO.  Sendo assim, a sentença 

“um dos maiores problemas” sugere a compreensão de existir um todo de “maiores 

problemas” e apenas “um” é o mais agravante. Nesse sentido, o esquema-I PARTE-TODO, 

quando acionado, refina a construção do sentido a partir do entendimento de haver uma 

divisão do todo em partes. Na parte destacada, se evidencia e é perfilada para se entender a 

existência de vários “maiores problemas”. Nesse sentido, a criminalização juvenil é apenas 

um dos problemas, dentre tantos grandes problemas sociais que o Brasil enfrenta. Logo, a 

expressão “um dos maiores problemas” refere-se a uma parte da composição do conjunto de 

“maiores problemas” enfrentados pelas pessoas do Brasil. Pode-se ver a existência de uma 

divisão em duas partes e apenas uma é focalizada, possibilitando se fazer a inferência de 

haver um todo de “maiores problemas”. Assim, esse esquema, quando ativado, permite 

construir o sentido da expressão desenhada na figura 12. 

 

 

 

 

    

 

Figura 14: esquema-I PARTE-TODO.  

 

 

 

Com a expressão “adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 anos”, é possível 

observar a complementariedade proporcionada para a construção do sentido. Além disso, é 

possível, com o acionamento do esquema-I PARTE-TODO, compreender, por inferência, que 

existe um todo de adolescentes, mas somente os “adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 

anos” se envolvem com a criminalidade. Ou seja, a criminalidade juvenil é constituída por essa 

faixa etária. 

Porém, observando mais detalhadamente a expressão, é possível inferir, segundo o 

discurso construído, a existência de adolescentes fora da faixa etária destacada que não se 

O todo = maiores 
problemas 

Um dos maiores 
problemas 
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envolvem com o crime. São os adolescentes da faixa etária dos 12 aos 14 anos.  Em sendo 

assim, observa-se que existe um todo dividido em duas partes. Esse entendimento é de 

responsabilidade da ativação esquema-I PARTE-TODO, uma vez que direciona para essa 

construção e perfilamento do sentido, pois é preciso delimitar quem são os adolescentes 

envolvidos pelo mundo do crime.  

A expressão “A grande maioria” é uma expressão que, por si só, evidencia o 

acionamento do esquema-I PARTE-TODO. Aliás, essa expressão, pelo observado na análise, são 

todas oriundas da ativação do esquema-I PARTE-TODO.  Essa expressão já apareceu com a 

expressão “a maioria dos crimes” na análise do esquema-I PARTE-TODO, feita com a R18. 

A partir da expressão “A grande maioria”, por inferência, pode-se deduzir a 

existência de um todo dividido em duas partes, quais sejam: a grande maioria dos detentos 

voltam a praticar crimes quando postos em liberdade; apenas uma minoria dos detentos se 

reintegram socialmente. Essa divisão é necessária para a construção do sentido e para perfilar 

o conceito de maioria e de minoria para a especificação semântica construída no texto.  

Foi visto na análise do acionamento do esquema-I PARTE-TODO, feito em R18, que a 

estrutura argumental subjacente a esse esquema-I precisa sempre de inferenciação para além 

do que está escrito. Nesse sentido, vejamos a figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 15: esquema-I PARTE-TODO 

 

 

 

 

 

 

 

a minoria  

a grande maioria  

Quando a grande maioria dos 
detentos, após serem postos em 

liberdade, volta a cometer crimes, a 
criminalidade no Brasil se torna um 

problema social.  
Ou seja, quase não há reintegração 
social dentro do modelo de sistema 
penitenciário existente no Brasil. 
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O esquema-I Trajetória  

 

 

As expressões “o ingresso de adolescentes no mundo do crime”, “acompanhamento 

psiquiátrico” e “salvação àquele que se desvia da ordem social” acionam o esquema-I 

TRAJETÓRIA. É necessário observar que esse esquema-I se constitui a partir do pressuposto 

de existir os seguintes papéis: um trajetor, uma origem, uma trajetória e uma meta a ser 

atingida. Além disso, é possível inferir a existência dos pontos de partida e chegada, bem 

como uma direção na qual a trajetória segue.   

Em sendo assim, na sentença “o ingresso de adolescentes no mundo do crime” é 

possível identificar, subjacente à sentença, uma trajetória, que, nesse caso, será a 

movimentação do adolescente, por meio de uma série de ações direcionadas, levando-o a 

entrar no mundo do crime. Detalhando melhor isso, é possível identificar o trajetor (o 

adolescente); um ponto de início, a origem, (o adolescente em seu estado inicial, sem 

envolvimento com a criminalidade); um ponto de chegada, a meta (o adolescente envolvido 

com uma série de ações criminosas); e a trajetória constituída por uma sequência contínua de 

ações conectadas em direção ao mundo da criminalidade. O item lexical “ingresso” dá a 

perspectivação do movimento da trajetória. Assim, a partir da sentença, é possível perceber 

em detalhes o movimento e seus respectivos pressupostos (trajetor, origem, meta e 

trajetória) do processo de envolvimento com o crime, que acontece com muitos adolescentes 

no Brasil.  

A expressão “acompanhamento psiquiátrico” também aciona o esquema-I 

TRAJETÓRIA. Contudo, é preciso observar que esse “acompanhamento” não pressupõe um 

deslocamento físico e concreto. O sentido construído pressupõe um “acompanhamento” 

abstrato. Mas, mesmo sendo abstrato, fazer um “acompanhamento psiquiátrico” também 

requer inferir um trajetor, o ponto inicial, a trajetória abstratamente compreendida, o marco 

(o objetivo) alcançado que é a reintegração social e psicológica do adolescente.      
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O esquema-I Trajetor-Marco 

 

 

A expressão “levar um adolescente para uma penitenciária”  pressupõe deslocamento 

físico e, nesse sentido, a expressão aciona esquema-I TRAJETOR-MARCO. Assim, a partir do 

pressuposto do deslocamento físico, pode-se inferir que, a partir de “levar um adolescente 

para uma penitenciária”, está implícito o trajetor (um adolescente), um ponto inicial (o 

momento inicial do deslocamento), a trajetória do deslocamento (o movimento no espaço) e 

o marco, a chegada na penitenciária.   

No acionamento do esquema-I TRAJETÓRIA e do esquema-I TRAJETOR-MARCO 

percebe-se as implicações diretas de um elemento constitutivo sobre um outro elemento, 

visto que são acionados simultaneamente. Ou seja, quando se aciona a trajetória, isso implica 

o acionamento do trajetor, do marco e da meta. Esses esquemas-I acionam, simultaneamente, 

todos os elementos que os compõem. 

 

 

4.2.4. A análise da R18 observando os Frames Sociais  

 

  

O item lexical “Brasil” e as expressões “sistema judiciário” e “governo” permitem 

acionar os frames sociais. Esses tipos de frames estão associados às instituições. Nesse 

sentido, o item lexical “Brasil” evoca os frames sociais NAÇÃO e PÁTRIA; o item lexical 

“governo” evoca o frame social ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e a expressão “sistema 

judiciário” ativa o frame JUSTIÇA. Todos esses frames são evocados e estão implicados 

diretamente devido ao fato de a problemática ser “Deve-se reduzir a maioridade penal no 

Brasil?”  

Os itens lexicais “adolescentes”, “jovens” e “detentos” evocam, respectivamente, os 

frames sociais PESSOA DE POUCA IDADE e INDIVÍDUOS DETIDOS POR PRATICAREM DELITOS. 

Esses frames sociais são acionados porque evidenciam o estereótipo de pessoas ou grupo de 

pessoas que estão ligadas pelos atributos correspondentes da categoria a que pertencem. 

Esses estereótipos de pessoas são evidenciados, assim como os frames ligados às 

instituições sociais, por causa da perspectiva do texto de tratar do tema da diminuição da 

maioridade penal. 

  



 
 

119 
 

4.2.5. A análise da R18 observando os Frames-Roteiro 

 

 

Os frames-roteiro são constituídos por eventos ordenados cronologicamente e estão 

relacionados com as experiências humanas vivenciadas de forma recorrentes, criando um 

modelo de sequência de ações, de participantes e entidades. Esses tipos de frames são 

estruturas que organizam os conhecimentos sobre procedimentos e sequências de ações dos 

eventos experienciados, que guiam comportamentos em situações concretas do dia-a-dia. São 

uma espécie de guia na elaboração das inferências.  

Em R18, é possível observar sentenças que permitem o acionamento dos frames-

roteiro. Essas sentenças são as seguintes: “o ingresso cada vez maior de adolescentes (...) no 

mundo do crime”; “jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, praticando furtos e até 

mesmo latrocínio”, “Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que praticam 

crimes e os deixando largados, dando gastos aos cofres públicos”; “um acompanhamento 

psiquiátrico”; “uma reintegração social assistida”; “uma nova formulação das leis que regem 

o país”. 

Na sequência, serão analisadas cada uma das sentenças com o objetivo de detalhar a 

construção de sentido a partir dos frames-roteiro. Esses frames e cada um dos aspectos que os 

compõem podem ser mapeados para se averiguar como são importantes para a construção do 

sentido de um discurso. 

A primeira sentença, “o ingresso cada vez maior de adolescentes (...) no mundo do 

crime”, é constituída pelo evento que vai requerer uma série de procedimentos e ações para 

quem tem o objetivo de se envolver com a criminalidade. Nesse sentido, o item lexical 

“ingresso” tem subjacente uma ação, em que, por sua vez, estão incluídas as causas do 

ingresso e todas as consequências derivadas da ação de ingressar numa situação. As ações 

necessárias perfiladas pelo item lexical “ingresso” são as circunstâncias de envolvimento 

com situações e pessoas que compartilham ideias e/ou concepções criminosas. Os 

procedimentos serão gerados pelas perspectivas de se vislumbrar a criminalidade como um 

caminho a ser seguido, tendo em vista uma concepção de vida. Com essa finalidade, serão 

buscados contatos diversos com pessoas envolvidas com a criminalidade, assim como se terá 

a predisposição para estar sempre envolvido com situações ilícitas.  

A segunda sentença, “jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, praticando furtos 

e até mesmo latrocínio”, também permite acionar os frames-roteiro.  Nesse sentido, as 

expressões “viciados nas drogas”, “vendendo-as [drogas] e “praticando furtos e latrocínios” 
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são constituídas por ações responsáveis pela ativação dos frames-roteiro e pela formação da 

cena inteira.   

Nas expressões “viciados nas drogas” e “vendendo-as [drogas]”, percebe-se que será 

requerida uma série de ações e procedimentos necessários à efetivação concreta e conceptual 

da construção literal do sentido. Para tanto, é preciso que se recorra a uma simulação de 

vivência para o perfilamento do sentido da expressão “viciados nas drogas”. Nesse sentido, é 

preciso inferir quais ações são necessárias para que tal fato aconteça. Detalhando melhor a 

expressão “viciado nas drogas”, subentende-se ações como comprar a droga, ter contatos 

com o vendedor da droga, fazer uso da droga até ao ponto de viciar-se e, a partir daí, o 

organismo ficar dependente do princípio ativo da substância química, seja ela qual for. 

Observa-se ainda que, ao vício da droga, está subentendida a venda da droga.   

O outro evento, “praticando furtos e até mesmo latrocínios”, também aciona os 

frames-roteiro ao requerer inúmeros procedimentos e ações. Nesse evento, o item lexical 

“praticando” expressa uma ação. Nesse sentido, será necessário que os procedimentos, ações 

e conhecimentos sejam mobilizados para a compreensão se efetivar e, por inferência, no caso 

de “furtos”, identificar que objeto será furtado, que instrumentos serão necessários para o 

furto acontecer e quantos indivíduos serão necessários para executar a ação de furtar. Toda a 

construção do sentido será uma consequência da ativação dos frames-roteiro. 

O item lexical “latrocínio”, no dicionário Houaiss (2009), se refere “a roubo seguido 

de morte”. Em vista disso, “praticar latrocínio” será preciso, para se concretizar a ação de 

fato, fazer inferência sobre os seguintes pré-requisitos: que instrumentos, local, quando e 

quantos indivíduos serão precisos para a prática do latrocínio. Para que tudo isso colabore 

para a compreensão dessa expressão, será necessário o acionamento dos frames-roteiro. Além 

disso, as inferências feitas a partir desses frames orientarão os procedimentos e as ações que 

serão necessárias para a construção das perspectivas conceituais do sentido de “praticar o 

latrocínio”. 

A terceira sentença, “Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que 

praticam crimes e os deixando largados, dando gastos aos cofres públicos”, aciona os frames-

roteiro. Essa sentença é constituída pelas expressões “ficar prendendo todos que praticam 

crimes”, “e os deixando largados, dando gastos aos cofres públicos”. 

Na primeira expressão, “Para o governo ficar prendendo todos que praticam 

crimes”, é possível perceber que o governo é uma entidade institucionalmente organizada e 

constituída a partir de pessoas institucionalmente investidas da prerrogativa de ter a 

competência de mandar prender um indivíduo. Essa expressão tem uma base metonímica, 



 
 

121 
 

assim, se olhada em detalhes pode-se constatar que a estrutura argumental subjacente na 

sentença requer que se faça a inferência sobre a ação expressa “o governo ficar prendendo” e 

inferir um roteiro, uma série de procedimentos e em seguida as ações para se prender alguém. 

Dizendo de outra forma, quando se prende alguém, é preciso uma ordem judicial motivada 

por uma ação criminosa, um procedimento emitido por um juiz de uma vara criminal para 

que a ação de privar alguém de liberdade se concretize de fato. Isso é a prisão. Portanto, o 

item lexical “governo” traz, subjacente a sua estrutura, o acionamento do frame PESSOAS 

INSTITUCIONALMENTE COMPETENTES PARA INSTRUIR E PROCEDER AO PROCESSO DE 

PRENDER ALGUÉM.  

Complementando essa sentença, tem-se a expressão “todos que praticam crimes”. O 

item lexical “praticar” expressa uma ação, de que, para “praticar crimes”, é preciso mobilizar 

inúmeros procedimentos e ações para que se qualifique de crime. Para isso, é preciso inferir 

que crimes são roubos, furtos, assassinatos etc. Esses crimes precisam de um roteiro como 

abordar alguém para roubar, planejar um furto de dinheiro de um banco, abordar uma pessoa 

para cometer um assassinato. Para planejar um crime, é preciso acionar um conjunto de 

preparativos como detalhes de hora e local e uma predisposição criminosa de ficar alerta ao 

momento mais propício para o crime de fato acontecer. É feito um planejamento para ser 

colocado em prática, oriundo de um modelo de sequência de ações, procedimentos e 

participantes (os frames-roteiro) aos quais estão ancorados nas vivências recorrentes da 

mente criminosa.  

A outra expressão, “dando gastos aos cofres públicos”, também aciona os frames-

roteiro. Em sendo assim, é preciso inferir que se gasta o dinheiro do contribuinte localizado 

dentro de um cofre público para manter criminosos privados de liberdade civil. Isso requer a 

inferência sobre alguém privado de seus direitos civis não tem como vender a sua força de 

trabalho e produzir para o seu sustento diário. Nesse caso, o dinheiro do cofre público, 

arrecadado com os impostos, será usado para a sustentação do indivíduo encarcerado e 

privado de sua liberdade. Para a construção de sentido dessa expressão, é necessário seguir 

uma ordem cronológica, que dá a organização sequencial das ações as quais estão apoiadas as 

perspectivas conceituais de sentido.  

A quarta sentença, “um acompanhamento psiquiátrico”, permite acionar o frame-

roteiro no momento em que um acompanhamento psiquiátrico precisa dos seguinte 

procedimentos e ações: marcar consultas com um profissional da área de psiquiatria; ir aos 

encontros com o psiquiatra e seguir todas as prescrições médicas para ser efetuado o 

acompanhamento médico psiquiátrico.  
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A quinta sentença, “uma reintegração social assistida”, é outra que também vai 

permitir o acionamento dos frames-roteiro. Nessa sentença, pode-se inferir que 

“reintegração” é um evento que evoca uma ação. Essa ação vai precisar de um conjunto de 

procedimentos para se constituir enquanto tal, para proporcionar o retorno, à nova vida em 

sociedade, de alguém que foi privado de sua liberdade. Para tanto, serão necessários 

inúmeras ações que proporcionarão ao detento o retorno à vida social e ao seio familiar como 

as seguintes: retorno a uma vida escolar em busca de uma profissionalização; retorno a um 

ambiente de trabalho com acompanhamento profissional; retorno ao convívio social sem 

nenhuma recorrência de ação criminosa ou ilícita. 

A sexta sentença, “uma nova formulação das leis que regem o país”, permite o 

acionamento dos frames-roteiro no momento de compreender que formular lei sobre 

criminalidade envolve o estabelecimento de regras de modelamento do comportamento 

social. As leis surgem a partir de um observatório de certos comportamentos considerados 

nocivos e prejudiciais ao convívio social. Nesse sentido, legisla-se, ou melhor, prescreve-se 

que quem praticar ou se comportar de maneira errônea, causando danos a alguém, será 

responsabilizado criminalmente.  

Para isso, mobiliza-se uma série de conhecimentos acerca das leis e sobre como elas 

são importantes para a vida em sociedade e para organização da estrutura de um país.  É 

preciso inferir ainda, que formular leis requer certos procedimentos como observar o 

comportamento das pessoas em sociedade e detectar que alguns comportamentos são nocivos 

por comprometerem o bom convívio social, pois são considerados criminosos e abreviam a 

vida de outras pessoas.   

 

 

4.2.6. A análise da R18 observando os Frames Descritores de Eventos 

 

 

A análise se seguirá observando os frames descritores de eventos. Nesse sentido, 

será demonstrado que esses tipos de frames apresentam vários papéis, eventos e cenas que se 

inter-relacionam para a formação de um cenário. Geralmente há uma ordem cronológica, 

pois, se observados melhor, se constituem de roteiros ligados entre si por meio de seus papéis 

e eventos, formando uma cena. Assim, a partir das relações estabelecidas pelos papéis e 

eventos que compõem os frames, se poderá inferir e detalhar a estruturação do evento. A 

análise da R18 será dividida em quatro partes e cada parte corresponderá a um parágrafo.   
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O primeiro parágrafo, reproduzido abaixo, contem duas sentenças que 

corresponderão aos cenários: 

 

(1) Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é o ingresso cada vez maior de 

adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 anos no "mundo do crime" . (2) 

Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, praticando furtos e até 

mesmo latrocínios, como foi o caso recentemente do assassinato do jovem Victor 

Hugo de 19 anos. 

 

Na sentença (1) “Um dos maiores problemas que o Brasil enfrenta é o ingresso cada 

vez maior de adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 anos no mundo do crime", tem-se a 

configuração de um cenário problemático. Nesse sentido, a expressão “o Brasil enfrenta” é 

uma metonímia que tem por base um esquema-I CONTINENTE PELO CONTEÚDO, usada para 

dimensionar o tamanho do problema social que as pessoas do Brasil enfrentam com a entrada 

de adolescentes no mundo do crime. Assim, a estrutura argumental subjacente à sentença (1) 

se constitui de um cenário no qual a criminalização de adolescentes muito jovens causa 

inúmeros problemas sociais. Os eventos que vão compor esse cenário são “Um dos maiores 

problemas que o Brasil enfrenta” e “o ingresso cada vez maior de adolescentes na faixa etária 

dos 15 aos 17 anos no mundo do crime”. 

Ao detalhar o cenário acima contido na sentença (1), percebe-se no evento “Um dos 

maiores problemas que o Brasil enfrenta”, que o foco está no item lexical “problemas” pela 

dimensão da criminalização juvenil no Brasil. Logo, ficam restritos ao fundo da cena outros 

problemas, igualmente grandes.  Ainda, no detalhamento da cena, observam-se os itens 

lexicais “maiores” e “maior”, pois traduzem um aumento dimensional do problema social 

enfrentado pelo Brasil.  

A partir do item lexical “ingresso”, percebe-se um processo que caminha a passos 

largos e rápidos na direção de ser cada vez maior o número de adolescentes atraídos pela 

criminalização. Quanto à faixa etária perfilada, dos 15 aos 17 anos, fica em evidência o 

estereótipo dos adolescentes que se envolvem com a criminalização, os participantes da cena. 

Além disso, observando a estruturação do evento, é possível perceber que ficam restritas ao 

fundo da cena, as causas do crescimento do problema da criminalização juvenil, assim como 

fica restrita ao fundo da cena a concepção, segundo a qual os adolescentes fora da faixa etária 

perfilada não são atingidos pela criminalidade.  
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Ainda nesse cenário, percebe-se que os itens lexicais “enfrenta” e “ingresso” 

acionam um esquema-X. Além disso, esses indexadores permitem acionar os frames 

ENFRENTAMENTO e ENTRADA. Pode-se ainda perceber que o item lexical “enfrenta” tem 

subjacente uma ação e, em consequência disso, focaliza o papel do ENFRENTADOR (Brasil e 

as pessoas) e o PROBLEMA ENFRENTADO (o ingresso de adolescentes no mundo do crime). 

Compondo o fundo da cena estão as causas que levam o Brasil a enfrentar o problema da 

criminalização de jovens adolescentes e o enfrentamento de fato, ou seja, como as pessoas do 

Brasil enfrentam o problema da criminalização do jovem. Esse enfrentamento é traduzido em 

todas as ações de combate ao problema da criminalização juvenil e todo o processo de 

desviar os adolescentes do caminho do crime. O item lexical “ingresso” também tem 

subjacente uma ação e, em consequência disso, focaliza QUEM INGRESSA (o adolescente), 

LOCAL (lugar onde o adolescente ingressa) e, na composição do fundo da cena, está o portal, 

por onde se dá o processo de ingressamento do adolescente no mundo do crime.  Ainda, 

restritas ao fundo da cena, estão as causas do ingresso de adolescentes no mundo do crime. 

Em sendo assim, ao detalhar o evento “o ingresso de adolescentes no mundo do 

crime”, é possível identificar, subjacente à sentença, uma trajetória, que, nesse caso, será a 

movimentação do adolescente, por meio de uma série de ações direcionadas, levando-o a 

entrar no mundo do crime. A existência da trajetória pressupõe o trajetor (o adolescente), um 

ponto de início (o adolescente sem envolvimento com a criminalidade), a meta (o adolescente 

envolvido com uma série de ações criminosas que favoreçam sua entrada no mundo do 

crime) e a trajetória (uma sequência de ações em direção ao mundo da criminalidade. Assim, 

no evento, é possível perceber todo o processo de criminalização, percorrido pelos 

adolescentes no Brasil. 

A expressão “mundo do crime” evoca um cenário inóspito. Nesse cenário, o mundo 

do crime é virtualmente concebido em toda a sua estrutura de existência concreta, que tem os 

seus atrativos para adolescentes vitimados pelo descaso das políticas públicas, uma vez que 

provoca, no adolescente, a carência de perspectiva de ingressar num mundo socialmente mais 

fecundo de oportunidades. O mundo social e fecundo de oportunidades fica restrito ao fundo 

da cena, pois esse mundo não é um evento perfilado dentro da concepção da criminalidade, 

assim como não tem existência de fato para os adolescentes vitimados pela criminalização.   

Na sentença (2) “Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, 

praticando furtos e até mesmo latrocínios, como foi o caso recentemente do assassinato do 

jovem Victor Hugo de 19 anos” há um cenário de vícios e crimes. Nesse sentido, o 

envolvimento dos jovens com o consumo e venda de drogas tem como consequência a 
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prática de crimes como furtos e latrocínios. No fundo da cena, existe a perspectiva muito 

iminente de violência, mas que, contudo, não é o foco desse cenário. O foco é o 

envolvimento do jovem adolescente com a droga e o crime. O cenário da sentença (2) é 

composto pelos seguintes eventos: “Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou vendendo-

as”, “praticando furtos e até mesmo latrocínios” e “como foi o caso recentemente do 

assassinato do jovem Victor Hugo de 19 anos”.  

A partir da primeira expressão, “Vemos quantos jovens viciados nas drogas ou 

vendendo-as”, quando detalhado mais profundamente, percebe-se que existe uma conjunção 

de acionamentos entre os frames-roteiro e os frames descritores de eventos. Assim, os 

frames-roteiros são acionados para se compreender o sentido literal da expressão “viciado 

nas drogas”. Para isso, as ações e os procedimentos são necessários na construção do sentido 

da expressão. Ou seja, é possível visualizar a vivência concreta de um viciado nas drogas e 

todas as ações concretas para que o evento se constitua significativamente. 

Os frames descritores de eventos também são acionados, pois é possível perceber 

uma estrutura argumental subjacente que se constitui pela cena “jovens viciados nas drogas 

ou vendendo-as”, cujo foco está na expressão “jovens viciados”.  Restrito ao fundo da cena 

está o processo de viciar-se nas drogas, que precisa dos frames-roteiro aos quais estão 

ancorados os procedimentos e as ações necessárias para se construir o sentido da expressão 

“viciados nas drogas”. Estão também implícitos no evento o traficante da droga, o consumo 

da droga, o tipo de droga, como se consegue a droga e os efeitos causados pela droga, assim 

como está implícito, que o consumo constante da droga leva o indivíduo a ficar dependente.  

O esquema-X é acionado pelo item lexical “vendendo-as”, em que estão implícitas 

dentro do contexto as ações como compra e consumo de drogas por indivíduos dependentes 

químicos.  

Observando a cena expressa pela sentença (2), percebe-se que o participante do 

evento é perfilado pelo item lexical “jovens”, que também perfila o papel do VICIADO . Em 

sendo assim, é possível ver que fica restrito ao fundo da cena o papel do VICIADOR, cujo 

perfilamento é resgatado pela inferência feita ao fato de sempre ter quem conduz (VICIADOR) 

e quem é conduzido (VICIADO ) ao consumo das drogas.    

A expressão “vendendo-as” aciona o esquema-X. Para tanto, é necessário observar 

que, vinculado à estrutura argumental desse evento, pode-se inferir os elementos que vão 

preencher a estrutura. Nesse sentido, a estrutura argumental exige os elementos VENDEDOR, 

MERCADORIA e COMPRADOR.  
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Detalhando melhor o evento “[jovens] vendendo-as [drogas]”, é possível perceber o 

participante do evento perfilado pelo item lexical “jovens”, que também perfila o papel do 

VENDEDOR, um elemento da estrutura argumental focalizado no discurso. O elemento 

MERCADORIA é evocado pela partícula “-as”, que se refere ao item lexical “drogas”. Por fim, 

o elemento COMPRADOR não é perfilado especificamente, mas subentende-se a existência do 

papel do COMPRADOR de drogas, que fica restrito ao fundo da cena.  

O esquema-X observado no evento “[jovens] vendendo-as [drogas]” tem a seguinte 

estrutura argumental: X transfere Y para Z, na qual X, Y, Z são preenchidos pelos seguintes 

elementos: X é perfilado pelos itens lexicais “jovens” e “viciados” (o papel VENDEDOR) que 

transfere Y, perfilado pela partícula “-as” que se refere ao item lexical “drogas” (o papel 

MERCADORIA), para Z perfilado por [DEFAULT] e cumpre o papel COMPRADOR.  

Abaixo, a figura 14 é a demonstração da estrutura esquemática do esquema-X  

“[jovens] vendendo-as [drogas]” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: esquema-X.   

 

 

A segunda expressão, “[jovens] praticando furtos e até mesmo latrocínios”, também 

aciona em conjunto os frames-roteiro e os frames descritores de evento. Nesse sentido, para a 

construção do sentido desse evento, será necessário ativar, em primeiro lugar, os frames-

roteiro, aos quais estão ancorados todas as ações e os procedimentos relativos ao evento 

“praticar furtos e latrocínios”. Contudo, os procedimentos e as ações relacionados esse 

evento ficam restritos ao fundo da cena. Os elementos que dizem respeito à composição do 

X                         transfere             Y                      para                         Z 

 

[jovens] vendendo-as [drogas] 

“jovens”  “viciados”  “-as” [drogas] DEFAULT 

COMPRADOR MERCADORIA VENDEDOR 

O ESQUEMA - X 
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evento, como a mobilização de conhecimentos para a compreensão dos itens lexicais “furtos” 

e “latrocínios”, somente por inferência poderão ser trazidos para o foco da cena.  

Os frames descritores de eventos são ativados no momento da construção de uma 

perspectiva conceitual sobre o evento “praticar furtos e latrocínios”. Nesse caso, o item 

lexical “praticar” expressa a ação que vai compor a cena toda, pois o foco está na perspectiva 

de quem pratica o furto e/ou latrocínio, perfilado pelo item lexical “jovens”, participante da 

cena como agente da ação.  Ao fundo da cena ficam os outros elementos, que, nesse caso, são 

o objeto do furto, a vítima, o momento e as conseqüências do furto e/ou latrocínio.  

O esquema-X é acionado pelo item lexical “praticando”, uma vez que esse item 

ativa a cena. Nesse caso, pode-se perceber a focalização de quem pratica a ação de furtar e/ou 

de quem pratica a ação do latrocínio, o papel PRATICADOR. Os outros elementos que 

compõem o evento, como a vítima do furto e/ou latrocínio, o objeto roubado e todas as ações 

relativas ao evento “praticar furtos e latrocínios”, ficam restritos ao fundo da cena.  Os 

participantes da cena são perfilados pelo item lexical “jovens”. 

Na terceira expressão, “o assassinato do jovem Victor Hugo de 19 anos”, quando 

detalhada melhor, percebe-se que também é possível observar uma conjunção entre os 

frames-roteiro e os frames descritores de eventos. Nesse sentido, o item lexical “assassinato” 

evidencia o ASSASSINADO, perfilado pela expressão “jovem Victor Hugo de 19 anos”, o 

ASSASSINO é perfilado pelo item lexical “jovens”. Os procedimentos, as ações, as causas e as 

consequências do evento ASSASSINATO ficam restritos ao fundo da cena, pois fazem parte da 

ativação dos frames-roteiro. Os participantes da cena são perfilados pelo item lexical 

“jovens” e pela expressão “jovem Victor Hugo de 19 anos”.   

O segundo parágrafo reproduzido abaixo é constituído por duas sentenças.  

 

(3) “Em meio a todos esses problemas que a sociedade enfrenta com nosso jovens 

cabe a nós questionarmos, reduzir a idade penal irá resolvê-los? Creio que não! (4) 

Em um sistema judiciário falho como o nosso, com cadeias superlotadas, levar um 

adolescente para uma penitenciária irá apenas agravar o problema da criminalidade. 

 

Na sentença (3) “Em meio a todos esses problemas que a sociedade enfrenta com 

nossos jovens cabe a nós questionarmos, reduzir a idade penal irá resolvê-los? Creio que 

não!”, existe um cenário de questionamento e reflexão. Esse cenário é composto por dois 

eventos.  
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Na primeira expressão, “Em meio a todos esses problemas que a sociedade enfrenta 

com nossos jovens”, tem-se, em primeiro lugar, uma metonímia evocada pela expressão “a 

sociedade enfrenta”, a qual tem por base o esquema-I CONTINENTE PELO CONTEÚDO. O item 

lexical “sociedade” constitui-se de uma relação de pertencimento e de inclusão, pois são as 

pessoas da sociedade que enfrentam problemas com os jovens envolvidos com a 

criminalidade.  

O item lexical “enfrenta” ativa frames descritores de eventos. Em vista disso, é 

colocado em evidência um cenário de ENFRENTAMENTO modelado para perfilar os 

problemas enfrentados em decorrência do envolvimento dos jovens com drogas e crimes 

diversos. Nesse cenário, percebe-se também que o item lexical “enfrenta” aciona o esquema-

x. Além disso, esse indexador permite acionar o frame ENFRENTAMENTO. Pode-se também 

perceber que o item lexical “enfrenta” tem subjacente uma ação e, em consequência disso, o 

foco é o papel do ENFRENTADOR (a sociedade e as pessoas), e se focalizam, ainda, os 

PROBLEMAS (jovens viciados nas drogas, vendendo-as, furtos, latrocínios e assassinatos). 

Ficam restritos ao fundo da cena os procedimentos e as ações governamentais e não 

governamentais, com o propósito de combater o envolvimento dos jovens com a 

criminalidade, pois estão subjacentes ao frame ENFRENTAMENTO. Esse frame também evoca 

os frames-roteiro, os responsáveis por inferir sobre as causas dos problemas enfrentados pela 

sociedade com a criminalização juvenil, assim como todas as conseqüências resultantes do 

enfrentamento dos problemas. Ou seja, ao fundo da cena estão os atos de combate ao 

envolvimento juvenil com o crime e o percurso processual de desviar os adolescentes da rota 

da criminalidade.   

Na segunda expressão, “cabe a nós questionarmos, reduzir a idade penal irá resolvê-

los? Creio que não!”, o cenário é de questionamento e reflexão sobre a problemática 

colocada.  

A expressão “reduzir a idade penal” permite evocar os frames-roteiro, aos quais 

estão ancorados um conjunto de ações e procedimentos necessários para se reduzir a idade 

penal, com a finalidade de penalizar criminalmente o adolescente infrator. Nesse caso, 

“reduzir a idade penal” envolve a elaboração da legislação, quem elabora a legislação, quem 

executa a lei e as conseqüências da alteração proposta e, ainda, quais impactos da alteração 

para o sistema judiciário, penal e para a sociedade. Por tudo isso, o acionamento dos frames-

roteiro é necessário para ordenar, cronologicamente, a sequência de ações, de procedimentos, 

de participantes e de entidades envolvidas na proposta de “reduzir a idade penal”.  
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Em conjunto com os frames-roteiro são evocados os frames descritores de eventos, 

que modelam e perfilam a cena. Em sendo assim, por meio dos itens lexicais 

“questionarmos”, “reduzir” e da expressão “irá resolvê-los”, é possível acionar o esquema-x, 

o esquema de ação, que ativa a cena.   

Nesse sentido, o item lexical “reduzir” evoca o frame REDUÇÃO quando indica um 

movimento para baixo, de descida, decréscimo e desaceleração. É possível observar ainda 

que o indexador linguístico “reduzir”, no evento, apresenta como foco o papel REDUZIDO (o 

que reduzir) perfilado pela expressão “idade penal”. O papel REDUTOR (quem reduz) e o 

papel COMO REDUZIR (o processo de redução) ficam restritos ao fundo da cena, e se resgata 

por inferência ao acionar o esquema-X.  

A expressão “irá resolvê-los”, que complementa o evento, expressa uma ação. Com 

isso aciona o esquema-X, e aciona o frame PROBLEMAS, evocado através da partícula “-los”, 

resgatado pela referência feita ao item lexical “problemas”. A expressão reescrita “irá 

resolvê-los [os problemas]” focaliza o papel PROBLEMAS (o quê pode ser resolvido). O papel 

O QUE RESOLVE o problema está subentendido pela expressão “reduzir a idade penal”. 

Restritos ao fundo da cena estão o papel RESOVEDOR (quem resolve o problema) e o papel 

RESOLUÇÃO (o processo de como resolver o problema), que diz respeito ao que foi feito de 

ações e de procedimentos para resolver o problema.  

Na sentença (4) “Em um sistema judiciário falho como o nosso, com cadeias 

superlotadas, levar um adolescente para uma penitenciária irá apenas agravar o problema da 

criminalidade”, há um cenário de problemas que poderão ser agravados  se não se vislumbrar 

as soluções adequadas para diminuir a criminalização de jovens adolescentes. 

A composição do sentido desse cenário problemático e caótico é construída a partir 

dos seguintes eventos: “um sistema judiciário falho”, “cadeias superlotadas”, “levar um 

adolescente para uma penitenciária” e “agravar o problema da criminalidade”. 

A primeira expressão, “um sistema judiciário falho”, evoca os frames JUSTIÇA, 

SISTEMA PENAL E PODER PÚBLICO. Diante disso, ao detalhar a cena, o foco está na falência 

do sistema judiciário, que não atende ao impacto da criminalidade crescente. No fundo da 

cena, estão as causas da falência do sistema judiciário e as conseqüências dessa falência para 

a sociedade. 

A segunda expressão, “cadeias superlotadas”, evoca os frames DETENTOS, SISTEMA 

PENITENCIÁRIO e PODER PÚBLICO DE JUSTIÇA. Essa expressão aciona o esquema-I 

CONTÊINER para focalizar o espaço físico das cadeias usado para encarcerar indivíduos que 

praticam crimes. Em sendo assim, a expressão “cadeias superlotadas” traz subjacente em sua 
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estrutura argumental e restrito ao fundo do evento os detentos que praticam crimes, as causas 

da superlotação e as consequências que advêm de um sistema prisional que não tem estrutura 

física para o cumprimento da penalidade de privação de liberdade ao indivíduo que cometem 

crimes. 

A terceira expressão, “levar um adolescente para uma penitenciária”, evoca os 

frames SISTEMA PENITENCIÁRIO, PODER PÚBLICO DE JUSTIÇA, MENOR INFRATOR. Essa 

expressão aciona ainda o esquema-I TRAJETOR-MARCO. Nesse sentido, o evento acima 

focaliza o trajetor perfilado item lexical “adolescente”; focaliza o marco perfilado pelo item 

lexical “penitenciária”. O item lexical “levar” expressa uma ação. Em consequência disso, 

aciona o esquema-X, em que, nesse caso, é possível perceber a focalização do deslocamento 

físico subjacente à estrutura argumental do evento. Fica restrito ao fundo da cena, a 

trajetória, o início do deslocamento e as causas de levar alguém para a penitenciária.  O 

participante da cena é perfilado pelo item lexical “adolescente”, que também perfila o 

trajetor do esquema-I. 

A quarta expressão, “agravar o problema da criminalidade”, evoca os frames CRIME 

e PROBLEMA e complementa o sentido da expressão “levar um adolescente para uma 

penitenciária”. Mas é possível perceber que o evento tem como foco “o problema da 

criminalidade”. Nesse sentido, o item lexical “problema” evoca o frame PROBLEMA, que 

pressupõe e/ou evoca o frame SOLUÇÃO. Contudo, as soluções necessárias para o problema 

da criminalidade não se agravar tanto ficam subjacente à estrutura argumental da cena, 

ficando restritos ao fundo da cena e sendo resgatadas apenas por inferência. O item lexical 

“criminalidade” evoca o frame CRIME, UM CONJUNTO DE CRIMES, SITUAÇÕES CRIMINOSAS. 

Nesse caso, estão restritas ao fundo da cena, todas as ações que levam às situações 

criminosas.  

O esquema-X é acionado pelo item lexical “agravar”, que na sentença, focaliza o 

papel AGRAVADO, que nesse caso, é perfilado pelo item lexical “criminalidade”. Além disso, 

evoca o frame AGRAVAMENTO.   

O terceiro parágrafo reproduzido abaixo contêm duas sentenças:  

 

(5) Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que praticam crimes e os 

deixando largados, dando gastos aos cofres publicos [públicos]. (6) A punição é 

algo necessário, mas um acompanhamento psiquiátrico, uma reintegração social 

assistida, deveria ser algo indispensável, por ser uma alternativa 

de salvação aquele [àquele] que se desvia da ordem social.  
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Na sentença (5) “Para o governo é muito simples ficar prendendo todos que 

praticam crimes e os deixando largados, dando gastos aos cofres publicos [públicos]”, 

percebe-se que o item lexical “governo” aciona uma metonímia que tem por base um 

esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO, usado para se referir às pessoas que compõem o 

governo. Em sendo assim, a estrutura argumental subjacente na sentença destacada se 

constitui de um evento em que certas pessoas do governo são providas da competência de 

prender quem porventura pratica algum tipo de crime.  

O esquema-X é acionado pelas expressões “ficar prendendo”, “praticar crimes”, 

“deixando [todos] largados”, “dando gastos”. 

A expressão “ficar prendendo” evoca a ação de restringir a liberdade e evoca os 

frames PRISÃO e CÁRCERE. Portanto, ela permite inferir que a ação focaliza o PRENDEDOR 

perfilado pelo item lexical “governo”, ou seja, as pessoas do governo investidas de 

prerrogativas de prender indivíduos que praticam crimes. Focaliza também o PRESO, 

perfilado pelo item lexical “todos”. O frame TODOS fica restrito pelo item lexical “crimes”, 

uma vez que, são presos apenas “todos que praticam crimes”.   

A expressão “praticam crimes” evoca também uma ação que diz respeito a efetivar 

um fato e/ou uma realidade. É focalizado o PRATICADOR, perfilado pelo item lexical “todos” 

e o ATO PRATICADO perfilado pelo item lexical “crimes”. Quem sofre a ação criminosa, a 

VÍTIMA,  fica subjacente à cena, podendo ser resgatada pela inferência feita ao pressupor que 

um crime tem uma vítima. O frame VÍTIMA  não está perfilado no discurso. 

A expressão “os deixando largados” evoca a ação de abandonar e evoca o frame 

ABANDONO. Essa expressão permite inferir, através do pronome “os”, os participantes da 

cena perfilado pelo item lexical “todos”, que são os detentos abandonados dentro de um 

sistema carcerário inadequado e precário. A expressão focaliza os ABANDONADOS perfilado 

pelo item lexical “todos”. O ABANDONADOR é perfilado pelo item lexical “governo”. As 

causas, as ações e os procedimentos do abandono ficam restritos ao fundo da cena, pois 

precisam acionar os frames-roteiro para se compreender o abandono dos detentos pela 

administração publica.  

A expressão “dando gastos” evoca a ação de gastar dinheiro. Essa expressão evoca 

os frames DINHEIRO e DESPESA, perfilados pelo item lexical “gastos”. Além disso, a 

expressão permite a inferência sobre a despesa com os presos pelo sistema judicial e 

carcerário. Nesse sentido, é focalizado o GASTADOR perfilado pelo o item lexical “governo”. 

Fica restrito ao fundo da cena o frame DINHEIRO gasto em despesas com os detentos e 
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perfilado pela expressão “cofres públicos”. Ainda, a expressão “dando gastos” aciona os 

frames-roteiro quando evoca as ações para se gastar o dinheiro dos impostos dos cofres 

públicos com um sistema carcerário precário e ineficaz.  

Na sentença (6) “A punição é algo necessário, mas um acompanhamento 

psiquiátrico, uma reintegração social assistida, deveria ser algo indispensável, por ser uma 

alternativa de salvação aquele [àquele] que se desvia da ordem social”, o cenário é de 

acompanhar e reintegrar socialmente o detento. Percebe-se, nessa sentença, que o item lexical 

“punição” aciona os frames PENALIDADE e SISTEMA JUDICIÁRIO, isto é, ativam de forma 

implícita as ações de causa e conseqüência necessárias para penalizar quem entra no mundo 

do crime.  A expressão “acompanhamento psiquiátrico” aciona o esquema-I TRAJETÓRIA. 

Contudo, é preciso observar que esse “acompanhamento” não pressupõe um deslocamento 

físico e concreto. O sentido construído pressupõe um “acompanhamento” abstrato, no sentido 

de que não tem uma trajetória concretamente perfilada. Mas, mesmo sendo abstrato, fazer um 

“acompanhamento psiquiátrico” também requer inferir um trajetor, o ponto inicial, a 

trajetória abstratamente compreendida, o marco (o objetivo) alcançado que é a reintegração 

social e psicológica do adolescente. O foco está na trajetória, mesmo sendo abstrata. 

A expressão “reintegração social assistida” é outra sentença que também vai 

permitir o acionamento dos frames-roteiro. Nessa sentença, pode-se inferir que 

“reintegração” é um evento que evoca uma ação. Essa ação vai precisar de um conjunto de 

procedimentos para se constituir enquanto tal, para proporcionar o retorno à nova vida em 

sociedade de alguém que foi privado de sua liberdade. Para tanto, será preciso inúmeras 

ações que proporcionarão ao detento o retorno à vida social e ao seio familiar como as 

seguintes: retorno a uma vida escolar em busca de uma profissionalização; retorno a um 

ambiente de trabalho com acompanhamento profissional; retorno ao convívio social sem 

nenhuma recorrência de ação criminosa ou ilícita. 

O quarto parágrafo é composto por duas sentenças: 

 

(7) Quantos detentos que ganham a liberdade não voltam a praticar os crimes de 

antes? Uma [A] grande maioria. E com nossos jovens não será diferente. (8) A 

verdadeira solução não é apenas a redução da maioridade penal, mas sim uma nova 

formulação das leis que regem nosso país. Com um sistema judiciário arcaico como 

o do Brasil [Brasil,] a verdadeira causa da criminalidade não será resolvida.  
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A sentença (7) “Quantos detentos que ganham a liberdade não voltam a praticar os 

crimes de antes? Uma [A] grande maioria. E com nossos jovens não será diferente” é 

constituída pelo esquema-I CONTÊINER, pelos frames-roteiro e por esquema-X.  

Quanto à expressão  “detentos ganham a liberdade”, quando se aciona o esquema-I 

CONTÊINER, é possível inferir os detentos presos em uma cadeia e são colocados em 

liberdade. Como já foi dito, há o acionamento do esquema sensório-motor e, em consequência 

disso, a ativação do esquema-X, para se compreender o sentido de “ganham a liberdade”.  

Além disso, ao acionar os frames descritores de eventos, é focalizado o GANHADOR 

da liberdade, perfilado pelo item lexical “detentos”, Ficam restritos ao fundo da cena o 

MOTIVADOR/CAUSADOR e os motivos, ações e procedimentos (acionamento dos frames-

roteiro) da liberdade ganha.  

A expressão “voltam a praticar os crimes de antes” permite acionar os frames-roteiro 

e o esquema-X. Nesse caso, é focalizado o PRATICADOR perfilado pelo item lexical 

“detentos”, o que é PRATICADO, perfilado pelo item lexical “crimes”.  Restritos ao fundo da 

cena, ficam as ações e os procedimentos (os frames-roteiro) necessários para se compreender 

o sentido do evento. Aliado a isso, há o acionamento do esquema-X, em consequência do 

acionamento dos frames-roteiro, pois se precisará evocar a ação do evento VOLTAM A 

PRATICAR para se construir o sentido da expressão.  

A expressão “A grande maioria” evidencia o acionamento do esquema-I PARTE-

TODO. Aliás, é uma expressão que se origina da ativação desse esquema. Além disso, é 

possível inferir um todo que fica restrito ao fundo da cena, pois o foco está no evento UMA 

GRANDE MAIORIA, devido à delimitação feita entre “minoria” e “maioria”, para se 

compreender o sentido.  

A sentença (8) “A verdadeira solução não é apenas a redução da maioridade penal, 

mas sim uma nova formulação das leis que regem nosso país. Com um sistema judiciário 

arcaico como o do Brasil [Brasil,] a verdadeira causa da criminalidade não será resolvida” é 

constituída por dois eventos que acionam os frames-roteiro e os frames descritores de 

eventos. Serão observadas as expressões “A verdadeira solução não é apenas a redução da 

maioridade penal”, “uma nova formulação das leis que regem o país”.     

A expressão “A verdadeira solução não é apenas a redução da maioridade penal” 

focaliza a COISA REDUZIDA perfilada pela expressão “ maioridade penal”. A ação 

expressa pelo evento REDUZIR evoca o frame REDUÇÃO e o esquema-X, em que, por 

inferência e por estar restrito ao fundo da cena, estão todas as ações e procedimentos 
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envolvidos na redução da maioridade penal: legislação, sistema judiciário e penal, Código 

Penal e todas as implicações e consequência advindas da ação de reduzir a maioridade penal.   

A expressão “uma nova formulação das leis que regem o país” permite o 

acionamento dos frames-roteiro no momento de se compreender que formular lei sobre 

criminalidade é estabelecer regras que modelam o comportamento social.  
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4.3. DISCUSSÃO GERAL 

 

Esta pesquisa apresenta certas evidências de que as estratégias cognitivas baseadas em 

frames são suficientes para fornecer os insumos necessários para a construção de sentidos que 

se dá ao mundo. Apresenta, também, evidências de que os mecanismos cognitivos, envolvidos 

nos processos de construção de sentidos, são construídos a partir da concepção de que a 

cognição humana é oriunda da relação do ser humano, através de suas experiências 

perceptuais e motoras, com o ambiente. Logo, esta pesquisa tem por fundamento um modelo 

teórico em que fica evidente a base corporificada da cognição humana, que será o modelo 

nomeado de Linguística Cognitiva.  

Para tanto, os estudos com base nesse modelo teórico tem avançado devido à 

aproximação dos linguistas da cognição com a Neurociência, a Psicologia Cognitiva e a 

Ciência da Computação. Em conseqüência disso, começou-se a vincular os estudos 

comportamentais dos circuitos neurais com os estudos do processamento da linguagem. Além 

disso, começou-se a comprovar que não há separação entre corpo e o processamento mental, 

posto que os mecanismos mentais humanos se compõem de estruturas neurais construídas por 

meio da interação física do ser humano com o ambiente. Em vista disso, comprovou-se 

também que essas estruturas neurais são acionadas e ativadas em qualquer atividade que 

envolva a cognição para a construção de sentido.  É nessa perspectiva corporificada, que a 

proposta cognitivista vai considerar os aspectos como a experiência corpórea, a memória, a 

capacidade de organizar, conectar e categorizar as vivências experienciadas concretamente, 

que se estruturam em interação social e cultural com outros indivíduos.  

Para Fauconnier (1997), a linguagem humana é uma atividade mental e social que se 

configura como uma capacidade de gerenciar cognitivamente os elementos envolvidos nos 

processos de construção de sentido, uma vez que, na base desse processo de construção 

invisível, está a ativação de complexas estruturas mentais que são acionadas em toda e 

qualquer manifestação emergente da linguagem. Essa compreensão foi reforçada pela Teoria 

Neural da Linguagem desenvolvida em 1988 por Jerome Feldman e George Lakoff, na qual 

está o fundamento para a compreensão acerca dos mecanismos cognitivos envolvidos na 

construção de sentidos. 

De acordo com Duque e Costa (2012), esses mecanismos cognitivos funcionam como 

padrões recorrentes que regulam as atividades de ordenação das experiências e organizam-se 

como estruturas significativas a partir de nossos movimentos corporais no espaço, nossas 
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manipulações de objetos e nossas interações psicológicas, físicas e sociais. São esses domínios 

que configuram expectativas sobre o mundo e guiam o ser humanos no processo de 

compreensão e construção do sentido.   

Diante dessa perspectiva, é necessário fazer as seguintes observações acerca da 

construção de sentido do discurso: há sempre a integração entre o esquema-I, o esquema-X e 

os vários tipos de frames, conforme se observou na análise; há ainda o acionamento de 

metáforas e metonímias a partir dos frames acionados; ficou clara a existência de correlações 

entre os frames conceptuais básicos, aqueles “associados diretamente a itens lexicais 

individuais” (DUQUE, 2015, p. 33), com os frames-roteiros e os frames descritores de 

eventos (frames situacionais), pois esse conjunto de frames quando acionados direcionam a 

construção do sentido, evocam e acionam outros frames para uma composição mais 

complexa. O funcionamento dos mecanismos de ligação entre os frames, a evocação e a 

constituência, estabelecem  a dimensão das associações e das relações de pertinência 

fundamentais para a construção do sentido do discurso. Foi observado ainda que, durante a 

descrição do funcionamento dos mecanismos cognitivos (frames), há a ativação, em 

conjunto, das dimensões sensoriais, motoras e perceptivas.  

Observou-se também que, sempre que existem associações entre os elementos e/ou 

aspectos das categorias, estabelecendo relações de pertinência entre os diversos frames, é 

construído um elo semântico em torno de um único frame. Isso ficou bem evidente nas 

análises das duas redações.  

No decorrer da análise, observou-se que os frames conceptuais básicos orientam 

uma perspectiva conceptual, direcionam a compreensão do texto e a construção de uma 

concepção básica em torno de um frame único, que vai sendo delineado ao longo do texto e 

pode ser acionado em qualquer momento do discurso. Nos dois textos analisados, foi 

observado que existe uma ativação conjunta e simultânea de frames, assim projeções e 

mapeamentos metonímicos e metafóricos. Esses processos ocorrem concomitantemente, 

posto que os diversos frames identificados se interligam e são ativados à medida que o 

contato com as pistas linguísticas conduz o leitor à ativação de frames concernentes às 

experiências evocadas durante a leitura.  Assim, percebeu-se que todas as categorias 

analíticas citadas são muito importantes para o processo de construção de sentido.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A título de conclusão desta dissertação, é importante reforçar o interesse em 

contribuir com as pesquisas acerca da construção de sentido baseadas em frames. Para tanto, à 

luz da LC, propus um procedimento de descrição e análise de textos dissertativo-

argumentativos, uma vez que essa categoria de textos tem ampla circulação nas unidades 

escolares de todo o país.  

Dentro dessa proposta, observou-se, no decorrer da descrição e análise dos frames, 

que existe um direcionamento para a construção de uma concepção básica em torno de um 

frame único, que pode ser acionado em qualquer momento do discurso. Nesse processo, os 

frames são acionados à medida que o leitor tem contato com as pistas linguísticas durante a 

leitura.  Desse modo, nos dois textos analisados, foi observado que existe uma ativação 

conjunta de frames, de metáfora e metonímias.  

Em consequência disso, iniciou-se a descrição dos diversos tipos de frames. Os 

esquemas-I e os esquemas-X também começaram a se delinear em mecanismos de 

construção, dos quais os frames parecem depender extremamente. É bem possível que a 

construção de sentido, no momento da escrita e da leitura do texto, se configure e se 

estabeleça a partir de uma arquitetura de dependência entre frames e esquemas. É importante 

salientar que as metáforas e as metonímias são, também, muito ativadas, nesse processo todo.  

Quanto aos frames, foram feitas as suas descrições a cada momento em que iam se 

configurando no decorrer da leitura do texto. Nesse sentido, durante a análise, tanto a R1 

quanto a R18, apresento no âmbito de suas construções de sentidos os frames CONCEPTUAIS 

BÁSICOS, INTERACIONAIS, DE DOMÍNIO ESPECÍFICO, SOCIAIS, ROTEIRO, DESCRITORES DE 

EVENTOS. Os esquemas-I CONTÊINER, PARTE-TODO, CONTINENTE-CONTEÚDO, TRAJETÓRIA, 

TRAJETOR-MARCO.   

Na descrição de R1 e R18 percebe-se que são acionados também os esquemas-X, 

imprescindíveis para a construção de sentido, uma vez que esses esquemas fazem parte, 

enquanto um papel, dos frames descritores de eventos, pois estão diretamente ligados às ações 

que compõem os eventos observados nos textos analisados. Os esquemas-X são responsáveis 

pelas mudanças de estado ou pela característica do evento, uma vez que, são ativados por 

verbos e locuções verbais.     
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Durante a escrita desta dissertação, buscou-se atender aos objetivos, que aqui, foram 

propostos a partir de algumas questões, que busco responder nos próximos parágrafos com 

base no referencial teórico e na análise de dados. 

A primeira pergunta que motivou, em grande parte, esta pesquisa diz respeito ao 

modo como os frames são acionados pelas pistas linguísticas utilizadas nos textos 

dissertativo-argumentativos. Diante dessa questão, o que faltava, contudo, em relação à 

argumentação, era uma descrição de como os frames são acionados por essas pistas.  

Identificou-se que os textos produzidos, em geral, ativam frames CONCEPTUAIS 

BÁSICOS, INTERACIONAIS, DE DOMÍNIO ESPECÍFICO, SOCIAIS, ROTEIRO, DESCRITORES DE 

EVENTOS. Dentre esses frames, notou-se maior incidência de frames CONCEPTUAIS BÁSICOS 

sobre violência e juventude. Isso se justifica tendo em vista que o tema “Deve-se reduzir a 

maioridade penal no Brasil?” gira em torno desses conceitos. O fato que chamou a atenção, 

no entanto, é que as conexões realizadas entre esses conceitos são motivadas pela experiência 

pessoal do escrevente, que muitas vezes é baseada num senso comum.  Talvez por essa falta 

de aprofundamento é que tais redações foram mal avaliadas pelos avaliadores.   

Quanto aos frames, foram sendo feitas as suas descrições a cada momento em que 

iam se configurando no decorrer da leitura do texto. Desse modo, a título de exemplo, a R1, 

durante a análise, apresenta no âmbito de sua construção de sentido os frames CONCEPTUAIS 

BÁSICOS, são evocados pelos itens lexicais “Brasil”, “violências”, “capitais”, “crimes”, 

“jovens”, “menores de idade”, “lei”, “quadrilhas”, “roubos”, “sequestros”, “assassinatos”, 

“policiais”, “opinião pública”, “brasileiros”, “maioridade penal”, “população”, “crianças”, 

“menores infratores”, “governo”, “greves”, “protestos”, “código penal”, “maioridade”, 

“dezesseis anos”.  Outro exemplo, nas expressões “o ingresso cada vez maior de adolescente 

na faixa etária dos 15 aos 17 anos no mundo do crime”, “cadeias superlotadas”, “levar um 

adolescente para uma penitenciária”, “cofres públicos”, “uma reintegração social assistida” e 

“detentos que ganham a liberdade” percebe-se o acionamento do esquema-I CONTÊINER.   

Em R18, por exemplo, é possível observar sentenças que permitem o acionamento 

dos frames-ROTEIRO. Essas sentenças são as seguintes: “o ingresso cada vez maior de 

adolescentes (...) no mundo do crime”; “jovens viciados nas drogas ou vendendo-as, 

praticando furtos e até mesmo latrocínio”, “Para o governo é muito simples ficar prendendo 

todos que praticam crimes e os deixando largados, dando gastos aos cofres públicos”; “um 

acompanhamento psiquiátrico”; “uma reintegração social assistida”; “uma nova formulação 

das leis que regem o país”. Ainda, a título de exemplo, nas expressões “o ingresso cada vez 

maior de adolescente na faixa etária dos 15 aos 17 anos no mundo do crime”, “cadeias 
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superlotadas”, “levar um adolescente para uma penitenciária”, “cofres públicos”, “uma 

reintegração social assistida” e “detentos que ganham a liberdade” percebe-se que é acionado 

o esquema-I CONTÊINER. Quanto ao esquema-I PARTE-TODO, percebe-se que é acionado 

pelas expressões “um dos maiores problemas”, “adolescentes na faixa etária dos 15 aos 17 

anos” e “A grande maioria”. E o esquema-I CONTINENTE-CONTEÚDO é acionado pelas 

expressões “o Brasil enfrenta” e “a sociedade enfrenta” permitem acionar o esquema-I 

CONTINENTE-CONTEÚDO. 

Outro exemplo, em R1, é possível perceber algumas expressões que evocam os 

frames-ROTEIRO como as expressões são as seguintes: “formar quadrilhas”, “praticar 

roubos”, “praticar sequestros”, “praticar assassinatos”, “mobilizando-se com greves e 

protestos”.  Será feita a análise de cada uma dessas expressões. 

A segunda questão se concentra na maneira como os frames teriam relação com as 

competências e habilidades do escrevente de selecionar, relacionar, organizar e interpretar 

informações, fatos, opiniões e argumentos acerca de um ponto de vista. Quanto a isso, foi 

importante perceber que a proposta de redação já orienta o acionamento dos frames que vão 

estar correlacionados com as várias possibilidades de argumentações. Isso leva o leitor e o 

escrevente a selecionarem, relacionarem e organizarem as informações relevantes para a 

construção de sentido do discurso. Assim, a proposta de redação, também, possibilita o 

acionamento de frames, que terão relação direta com as redações produzidas pelos 

escreventes Nesse sentido, como foi visto, os frames CONCEPTUAIS BÁSICOS são os mais 

evocados pela proposta das redações. Os conceitos selecionados precisam estar relacionados 

entre si e, em seguida, organizados para se dar a construção de sentido. No momento em que 

se montou o grafo para o frame VIOLÊNCIA, observado em R1 (cf. p.82), já se tinha, a partir 

das pistas linguísticas lidas no texto, o acionamento de todos os frames conceptuais básicos 

para aquela configuração do grafo e as várias relações entre esses frames selecionados, que 

em seguida se organizaram para compor a construção de sentido. O esquema-I PARTE-TODO é 

o mais importante para a organização dessa estrutura conceptual mais ampla. O grafo vai se 

constituindo a partir de frames que são partes de outros frames mais complexos à medida que 

se configura o todo. Quanto a isso, é interessante observar que, na produção de um discurso, 

as pistas linguísticas que ativam e acionam os frames precisam ser combinados para que se 

tenha a modelagem do sentido. Além disso, é fundamental prestar atenção para a importância 

que a ativação dessas estruturas conceptuais têm quando se trata de selecionar, relacionar, 

organizar e interpretar os fatos e opiniões para a integração de frames. Essas estruturas 
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funcionam em cadeia e são ativadas a cada momento em que se lê as pistas linguísticas, 

contribuindo assim para a construção de sentido.  

A terceira questão que também norteou esta dissertação é a seguinte: como os 

estudantes se valem de seus conhecimentos prévios (frames) para realizar o processo de 

inferenciação para a construção de sentido do texto?  Sabendo-se que a inferência é um 

mecanismo cognitivo que envolve toda a construção de sentido do texto, é por meio de pistas 

linguísticas que são acionados os frames. Nesse sentido, verificou-se que o escrevente, muitas 

vezes, parte de seus próprios frames para construir novos conceitos, acreditando que o leitor 

terá acesso a esses mesmos frames. Desse modo, a inferenciação é problemática. Logo, ao ser 

ativado, o frame traz em sua constituência um conjunto de subframes que, mesmo não sendo 

acionados por pistas linguísticas, permanecem em standby para serem acionados a qualquer 

momento. No entanto, o não acionamento dessas subestruturas não prejudica a composição do 

texto, uma vez que, conforme Fillmore (1982), ao acionar uma parte do frame, aciona-se o 

frame completo e vice-versa.   

A quarta questão diz respeito ao fato de como são caracterizados e relacionados, com 

situações concretas, os conhecimentos e as informações disponíveis na estrutura da categoria 

dissertativo-argumentativa. Ou seja, observar se nos textos produzidos pelos estudantes 

apresentam indícios ou estrutura da categoria DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA. Quando se 

fez a análise dos frames interacionais, demonstrou-se que uma das características dessa 

categoria discursiva é o uso de expressões liguísticas próprias. Os frames interacionais dizem 

respeito à mobilização de conhecimentos necessários para que se estabeleçam correlações 

entre propriedades, conceitos e categorias discursivas. Nesse sentido, as redações apresentam 

indícios de que o escrevente tem conhecimento que essa categoria precisa ser construída a 

partir de certas características, Em sendo assim, é importante observar que o escrevente, 

quando mobiliza seus conhecimentos prévios para escrever, tanto a R1 quanto a R18 faz uso 

de expressões apropriadas para a categoria discursiva de REDAÇÃO DISSERTATIVO-

ARGUMENTATIVA . Expressões como “Sendo a maioria”, “Enfim é necessária”, “Existem 

casos”, “e em seguida”, “De acordo com”, “Fica evidente”, “um dos maiores”, “até mesmo”, 

“em meio a”, “para o”, “por ser uma”, “a grande maioria” e “mas sim” conectam ideias por 

meio de relações de dependência entre as orações, estabelecendo organização sequencial aos 

períodos e conectam agrupamentos de conceitos na forma de parágrafos. Assim, esse 

conhecimento acerca de categorias discursivas é essencial para a construção de sentido e a 

condução da compreensão do discurso argumentativo.  
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Verificou-se também que, devido ao tema e ao tipo de comando, a própria proposta 

de redação é responsável por orientar o tipo de frame interacional a ser considerado.  Nesse 

sentido, o escrevente usa a escrita da redação para vai ser avaliada por avaliadores e cuja 

categoria discursiva exigida pelo Enem é a DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA. É importante 

frisar que a categoria DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVA apresenta uma estrutura 

organizacional onde se encaixa a introdução, desenvolvimento com argumentos e a conclusão 

alinhada com o ponto de vista defendido no discurso. Assim, o desconhecimento dessa 

estrutura prejudica sobremaneira a seleção, a relação e a organização dos itens lexicais 

responsáveis pela ativação dos frames conceptuais básicos comprometendo a construção de 

sentido.  

A quinta e última questão, diz respeito à maneira como os pontos de vista são 

defendidos. Os textos analisados apresentam pontos de vista que são defendidos pelos 

escreventes. Na R1, há a defesa de um dos aspectos do frame VIOLÊNCIA direcionado para o 

contexto de que a violência é causada por menores, devido a não existência de uma lei de 

diminuição da maioridade penal. Na R18, o ponto de vista defendido está relacionado com 

outro aspecto da violência, mais especificamente, se refere aos jovens dos 15 aos 17 anos que 

ingressam no mundo do crime para praticarem atos violentos. Mostra a precariedade do 

sistema penal e da falta de cuidado que o estado tem com os jovens e com a crescente 

criminalidade. Isto é, o problema é visto por ângulos diferentes. Nesse sentido, podemos 

afirmar que os textos apresentam pontos de vistas que são perfeitamente defendidos.  

A análise dos dados ratifica a ideia de que os processos de construção de sentidos 

estão diretamente relacionados às experiências corpóreas, de caráter sensório-motor e também 

são oriundos da interação sociocultural do homem com o meio. A ativação do conjunto de 

frames está na base da construção de sentido dos textos dissertativo-argumentativos. Assim, 

esses frames são sempre ativados por pistas linguísticas disponibilizadas pelo discurso. Em 

sendo assim, os frames merecem destaque devido a sua influência determinante para a 

construção do sentido.   

Ressalto, mais uma vez, os frames são ativados em conjunto. Porém, nas análises 

esses elementos aparecem em separado, com um objetivo exclusivamente didático. Se o aparato 

cognitivo humano é totalmente integrado, não há como conceber um processo de construção de 

sentidos em que porções da nossa cognição sejam ativadas, cada uma, em um momento distinto. 

Assim, relembrando que os esquemas-X não devem ser percebidos como constructos elaborados à 

parte dos demais esquemas e dos frames, pois se constituem como importante papel dos frames 

descritores de eventos.  
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Aproveito para ressaltar que a proposta aqui apresentada é um modelo de análise 

construcional baseada em frames. Trata-se de uma importante contribuição, posto que a área 

da LC é carente de trabalhos que se debrucem sobre a ativação e descrição de frames durante 

a leitura de textos. Em sendo assim, todos os processos descritos na análise dos dados foram 

apresentados como possíveis e passíveis de modificações. Nesse sentido, espera-se que essas 

hipóteses sejam contribuições efetivas, seja na forma de confirmação das conclusões 

apresentadas nesta dissertação, ou de uma refutação que torne necessária uma nova 

investigação, a qual torne possível elucidar pontos que ainda venham a ser considerados 

obscuros.  

 Desse modo, é importante ter em mente que esse modelo de investigação e análise 

não deve motivar a dispensa de outras metodologias. Nesse caso, cabe ao pesquisador, com 

base nas suas questões de pesquisa, nos seus objetivos e na natureza do seu corpus, optar ou 

não pela complementação do modelo apresentado.  

Concluo esta dissertação ressaltando o fato de que as investigações feitas aqui não estão 

encerradas neste material. As considerações finais aqui apresentadas são, na verdade, apenas o 

ponto de partida para novas pesquisas que possam fornecer mais subsídios ao trabalho aqui 

apresentado. Portanto, é motivadora a elucidação de um fenômeno ainda merecedor de 

investigações científicas, mas, principalmente, poder contribuir com um campo de investigação 

em pleno desenvolvimento. 
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